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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Δεν βλέπουν επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων οι πολίτες 
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Το Παραμύθι
του Κόστους…

Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις νεαρών κοριτσιών 
με ειδικές ανάγκες που διέμεναν στις παιδικές 
στέγες των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, 

μέχρι που ενηλικιώθηκαν και τις έβαλαν σε γηροκομεία, 
βγάζει στο φως της δημοσιότητας σήμερα η «Σημερινή». 
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για κορίτσια που 
αντιμετώπιζαν κάποιαν  ελαφριάς μορφής αναπηρία, τα 
οποία έζησαν την κακοποίηση στα σπίτια τους και κατέλη-
ξαν στις παιδικές στέγες. 

Σημειώνεται ότι, τα παιδιά που μεγαλώνουν στις στέγες, 
με την ενηλικίωσή τους είτε επιστρέφουν στις οικογένειές 
τους, αν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες, είτε συνεχίζουν να 
τελούν υπό τη στήριξη και επίβλεψη των Υπηρεσιών Κοινω-
νικής Ευημερίας. Τα συγκεκριμένα κορίτσια παρέμειναν στις 
Στέγες μέχρι και τα 20 τους χρόνια, αντί μέχρι τα 18 τους. Στα 
20 τους χρόνια οι αρμόδιοι λειτουργοί τις έστειλαν σε οίκους 
ευγηρίας, αντί να τοποθετηθούν σε σπίτι και να παρακολου-
θούνται από τις ΥΚΕ. Η μία διαμένει σε οίκο ευγηρίας στη 
Λευκωσία και άλλες δύο σε γηροκομείο στη Λεμεσό. Πρό-
κειται για τρία διαφορετικά περιστατικά, αφού τα κορίτσια δεν 
είχαν σχέση η μία με την άλλη,  γεγονός που αποδεικνύει ότι 
η τακτική αυτή ακολουθήθηκε επανειλημμένα από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η 
μία εκ των τριών γυναικών, είναι η περίπτωση σεξουαλικής 
κακοποίησης που καταγγέλθηκε στην Αστυνομία πρόσφα-
τα. Η εν λόγω είδηση, βέβαια, λανθασμένα αναφερόταν σε 
35χρονη γυναίκα με ειδικές ανάγκες, αφού η συγκεκριμένη 
είναι μικρότερη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και 
οι τρεις κοπέλες είναι κάτω των 30 ετών και, παρ’ όλα αυτά,  
συνεχίζουν να διαμένουν σε γηροκομεία. 

Υπενθυμίζεται ότι αύριο οι λειτουργοί των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας κατέρχονται σε εικοσιτετράωρη 
απεργία, ως μέτρο αντίδρασης στο πόρισμα της Επιτρό-
που Διοικήσεως για τον τραγικό θάνατο του 14χρονου 
Στυλιανού.
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Έστω, ότι η Τουρκία (εξέλιξη 
που πρέπει να αναμένεται) 
επισήμως αύριο ανακοινώνει 
ότι η Διζωνική, Δικοινοτική 

Ομοσπονδία δεν είναι στόχος της. 
Δεν είναι τουρκικός σκοπός. Και ότι 
τουρκικός σκοπός είναι άλλος. Τι θα 
λέγει η Ελληνική πολιτική ηγεσία της 
Κύπρου; Θα κατηγορούν την Άγκυρα 
ότι εγκατέλειψε τη Διζωνική Ομοσπον-
δία; Θα ζητούν εντεύθεν κυρώσεις; Θα 
ζητούν από τα Ηνωμένα Έθνη αντίδρα-
ση, φραστική έστω; Κι αν όλα αυτά ικα-
νοποιηθούν, κι αν η Τουρκία επικριθεί, 
πώς θα λυθεί το Κυπριακό κόντρα στα 
Τουρκικά Σχέδια;

Η πλευρά μας (μέρος της ηγεσίας 
της) βασανίζεται και βαυκαλίζεται ότι, 
αν στις Συνομιλίες βγει κατηγορούμενη 
η Τουρκία, τότε το Κυπριακό θα βοη-
θηθεί να λυθεί με δίκαιο και βιώσιμο 
τρόπο! Οι αυταπάτες αυτές μετά από 45 
χρόνια έπρεπε να είχαν γίνει τουλάχι-
στον τραγικές κούφιες ελπίδες. Η Τουρ-
κία δεν πρόκειται να πληρώσει κόστος 
στην αρνητική συμπεριφορά της. Δεν 
πλήρωσε και δεν θα πληρώσει. Γιατί; 
Επειδή είναι η δυνατή και υπολογίσιμη 
Δύναμη στην περιοχή. Τη χαϊδεύουν 
όλοι οι Μεγάλοι, χάριν των οικονομι-
κών και γεωστρατηγικών συμφερόντων 
τους…

Τα Ηνωμένα Έθνη λειτουργούν 
με εντολή των Μεγάλων και δη των 
Αμερικανών. Οι εκάστοτε Γεν. Γραμ-
ματείς των Ηνωμένων Εθνών είναι 
ουσιαστικά εντολοδόχοι των Αμερικα-
νών. Οι Τούρκοι γνωρίζουν σε έκταση 
και βάθος αυτές τις πραγματικότητες. 
Και συμπεριφέρονται αναλόγως. Με 
ετσιθελισμό, με εκβιασμό και τελικά με 
επιτυχία… Η δική μας πλευρά; Καίγεται 
στην πλάνη της ότι κάποτε κάποιοι θα 
πιέσουν, θα κατηγορήσουν, θα πλήξουν 
την Τουρκία και, συνεπώς, η Άγκυρα 
θα έχει κόστος. 

Είναι ώρα να τερματισθεί το βολικό 
τροπάρι της εμμονής στη Διζωνική… 
ώστε αν η Τουρκία πει όχι σ’ αυτή να 
υποστεί κόστος… 

Η Τουρκία απέδειξε ότι μας δουλεύ-
ει όπως θέλει διαχρονικά για δεκαετίες. 
Δεν αρνείται φραστικά τη Διζωνική 
Δικοινοτική, στην ΠΡΑΞΗ όμως κυρι-
ολεκτικώς την συντρίβει με τις σχετικές 
αξιώσεις της. Οι αξιώσεις της συνιστούν 
Κράτος-Τέρας, μη Λειτουργικό, μη βι-
ώσιμο, τουρκοποιήσιμο. Άλλα εννοεί η 
Άγκυρα, άλλα η Ελληνική πλευρά, άλλα 
τα Ηνωμένα Έθνη, άλλα η Ευρώπη και 
άλλα τα διάφορα Μεγάλα Συμφέροντα 
με τη χρήση των λέξεων Διζωνική, 
Δικοινοτική Ομοσπονδία.

Το Κυπριακό, δυστυχώς, από πρό-
βλημα Εισβολής, Κατοχής και Απελευ-
θέρωσης κατέληξε μετά από 45 χρόνια 
να έχει περιεχόμενο ανάλογο με τα 
συμφέροντα της Τουρκίας. Ελλάδα και 
Κύπρος πρέπει να παύσουν οριστικά να 
υπολογίζουν στη βολική τους αυταπάτη 
ότι το Διεθνές Δίκαιο, η Ευρώπη κ.λπ, 
την κρίσιμη ώρα θα τους βοηθήσουν. 
Ούτε κόστος, ούτε εχθρότητα θα συνα-
ντήσει η εκβιαστική και ισχυρή Τουρκία. 

Κόστος και εχθρότητα και… οίκτο 
και μοναχικότητα και καταστροφή θα 
έχει μόνο η Ελληνική πλευρά και μετά 
βεβαιότητος δεν θα έχει δύναμη αντί-
στασης. Δύναμη πρόληψης. Δύναμη 
αποτροπής των επόμενων τουρκικών 
εισβολών στο Αιγαίο και στην Κύπρο. 
Ούτε Ηνωμένα Έθνη, ούτε Ευρωπαίοι, 
ούτε Αμερικανοί, ούτε Ρώσοι θα παρου-
σιασθούν. Κι αν παρουσιασθούν,  θα 
είναι στην πλευρά του Δυνατού και όχι 
του Αδύναμου. Τα ζήσαμε. Τα ξέρουμε. 
Είμαστε βέβαιοι. Τα διδάσκει η παλαιά 
και η σύγχρονη Ιστορία. Και αυτά 
ετοιμάζεται να διδάξει και η αυριανή 
Ιστορία!..

ΘΕΣΗ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ
ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΚΑΙ
Η ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΣΕΛΙΔΑ /// 31

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ 
ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ 
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ΓΙΑΝΝΗΣ 
ΜΙΣΙΡΛΗΣ  
ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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ΕΦΥΓΕ ΝΩΡΙΣ 
Θλίψη στη δημοσιο-
γραφική οικογένεια 
για τον θάνατο του 
Στέλιου Κρέουζου
ΣΕΛΙΔΑ /// 13

ΝΕΟ ΣΧΕΔΙΟ 
ΧΟΡΗΓΙΩΝ 
Επιβάλλεται η χρή-
ση Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΗ «Σ»
Στο περιθώριο 
τα άτομα με αυτισμό 
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ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑ 
Η Αγία Νάπα ακολουθεί το  
παράδειγμα του Ντουμπάι 
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ΟΜΟΔΟΣ 
Η οινοποιία στην 
Τεχνική Εκπαίδευση 
ΣΕΛΙΔΑ /// 2

Η ΚΡΙΣΙΜΟΤΕΡΗ ΚΑΜΠΗ 
Χωρίς χρήματα η 
νέα Κομισιόν 
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ΜΑΚΕΛΑΡΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ 
Φορούσε βραχιολάκι 
εντοπισμού για 
τρομοκρατικό αδίκημα
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• Ο Ερντογάν κλείνει την πόρτα 
στη βιώσιμη λύση και εξηγεί πώς θα 
κλέψει το φυσικό αέριο Κύπρου και 
Ελλάδας 

• Πώς η Τουρκία έχει δεθεί στο 
άρμα της Ρωσίας μέσω της ενέργειας 
και πώς το κυπριακό φυσικό αέριο 
δημιουργεί συνθήκες απεξάρτησης 
και ποιες 

• Πώς ο άξονας Ρωσίας, Ιράν, 
Τουρκίας δένει με τις ενεργειακές 
εξαρτήσεις 

• Πώς ο Ερντογάν ακροβατεί σε 
τεντωμένο σχοινί στις σχέσεις του με 
τις ΗΠΑ

• Πού οδηγεί η ώθηση μέσω Τρι-
μερούς: Σε λύση ή σε διάλυση;   
ΣΕΛΙΔΕΣ /// 4-6

Τι σημαίνουν τα μνημόνια Τουρκίας - Λιβύης

Πέταξαν τρεις 
20χρονες σε 
γηροκομεία!

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ, 
ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ 

ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ 
Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΑΥΤΗ 
ΑΚΟΛΟΥΘΗΘΗΚΕ 

ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Στιγμές εθνικής ανάτασης έζησαν, 
στις 20 Νοεμβρίου, όσοι είχαν την 
τύχη να παραστούν στην παράδοση 

του «Θησαυρού της Ζωής» του λαμπρού 
αγωνιστή Ρένου Λυσιώτη στο Μουσείο 
Αγώνος ΕΟΚΑ. Ενός «Θησαυρού» μεγάλης 
ιστορικής αξίας, που περιλαμβάνει ένα 
υλικό που ο ίδιος συνέλεξε, κάτω από το 
άγρυπνο βλέμμα των Βρετανών κατακτη-
τών, ενώ ήταν δεσμώτης στα κακόφημα 
Κρατητήρια Πύλας.

   Η παράδοση του «Θησαυρού» έγινε 
στις 20 Νοεμβρίου, στο Μουσείο Αγώνος 
ΕΟΚΑ, σε ατμόσφαιρα εθνικής ανάτασης 
και περηφάνιας. Ο δωρητής αγωνιστής, 
σε παλμώδη ομιλία του, φανερά συγκι-
νημένος, τόνισε ανάμεσα σε άλλα και τα 

εξής: «Όταν φούντωσε στην ψυχή μου 
ο μεγάλος έρωτας της λευτεριάς με τον 
Αγώνα της ΕΟΚΑ, άρχισα να μαζεύω ό,τι 
υπό τις περιστάσεις ήταν δυνατό. Ό,τι δεν 
απαγόρευε η μυστικότητα που υπαγόρευε ο 
αγώνας μας και παράλληλα να καταγράφω 
αισθήματα και γεγονότα. Έτσι δημιουρ-
γήθηκε ένα πολύτιμο για μένα αρχείο, το 
οποίο συχνά φυλλομετρούσα τα τελευταία 
60 χρόνια, για να θυμάμαι και να ξανα-
ζώ στιγμές υπερηφάνειας. Τα ιερά αυτά 
κειμήλια είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. 
Τώρα, όμως, που ο χρόνος βαραίνει πια 
τους ώμους μου, ένιωσα πως τα κειμήλια 
αυτά δεν ανήκουν μόνο σε μένα, αλλά ότι 
πρέπει να είναι ένα κομμάτι Ιστορίας για 
όλους. Ιδιαίτερα για τις νέες γενιές του 
τόπου μας και του Ελληνισμού ολόκληρου. 
Για να γνωρίσουν τη δική μας γενιά και 
να μπορούν να περηφανεύονται πως οι 
Έλληνες της Κύπρου δεν δείλιασαν, δεν 
έσκυψαν κάτω από την μπότα της βρετα-
νικής αυτοκρατορίας, παρά στάθηκαν με 
σθένος και ψυχή ελληνική, με ομόνοια και 

αυταπάρνηση και  αλύγιστοι αντιμετώπι-
σαν τις αγχόνες, τα βασανιστήρια και τις 
κακουχίες σε φυλακές και κρατητήρια».

Συνεχίζοντας την παλμώδη ομιλία 
του, που κατασυγκίνησε όσους είχαν την 
τύχη να παραστούν στην εθνική εκείνη 
μυσταγωγία, ο Ρένος Λυσιώτης φανερά 
συγκινημένος εξιστόρησε το καθένα από 
τα κειμήλια του πλούσιου Θησαυρού του 
και τόνισε: «Σας παραδίδω τον δικό μου 
θησαυρό, ένα κομμάτι της ζωής μου. Παρα-
λάβετέ τον και τοποθετήστε τον για φύλαξη 
και προβολή. Εύχομαι οι νέες γενιές να 
μάθουν να αγαπούν την Πατρίδα με την 
ίδια φλόγα, την ίδια αφοσίωση, όπως η 
δική μας γενιά».

Παραλαμβάνοντας τον Θησαυρό ο 
επιστημονικός συνεργάτης του Μουσείου 
Αγώνος ΕΟΚΑ, Ανδρέας Κάρυος, χαρα-
κτήρισε την προσφορά ως μια ευκαιρία 
να διατηρηθούν παντοτινά τα ιστορικά κει-
μήλια του Ρένου Λυσιώτη. O  διευθυντής 
της Κυπριακής Βιβλιοθήκης Δημήτρης 
Νικολάου επισήμανε ότι η προσφορά του 

Ρένου Λυσιώτη αποτελεί σπουδαία παρα-
καταθήκη για τις ερχόμενες γενιές και ο 
συντονιστής προγραμμάτων της European, 
Ζάχος Πολυβίου, σημείωσε ότι από την 
ψηφιακή βιβλιοθήκη η πιο επισκεπτόμενη 
συλλογή μέχρι 20 Νοεμβρίου ήταν του 
Ρένου Λυσιώτη. Τέλος, ο Δήμαρχος Λύσης 
Αντρέας Καουρής εξέφρασε εκ μέρους 
των συνδημοτών του περηφάνια για την 
αγωνιστική δράση του δικού τους Ρένου 
Λυσιώτη και ευγνωμοσύνη για την προ-
σφορά των κειμηλίων του στο Μουσείο 
Αγώνος ΕΟΚΑ.

Θησαυρός Αγωνιστικής Δράσης

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Η 
Μέση Τεχνική και 
Επαγγελματική Εκπαί-
δευση (ΜΤΕΕ) έρχεται 
να καλύψει το κενό της 
έλλειψης ειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού 
αμπελουργίας και οι-

νοποιίας. Μέσα σε ένα περιβάλλον, όπου 
υπάρχουν αμπελώνες και οινοποιεία, ενώ 
παράλληλα αυξάνεται όλο και περισσότερο 
η ζήτηση Κυπριακών Οίνων Ανώτερης 
Ποιότητας, οι απόφοιτοι της ειδικότητας 
Αμπελουργίας και Οινοποιίας θα έχουν 
τη δυνατότητα να απασχοληθούν στην 
τοπική βιομηχανία ανταποκρινόμενοι 
στις σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες, 
καθώς και στις απαιτήσεις της αγοράς. 
Η νέα αυτή ειδικότητα, που λειτουργεί 
προς το παρόν μόνο στην Τεχνική Σχολή 
Ομόδους, είναι πρωτοποριακή, αφού όλα 
τα εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται 
στους αμπελώνες και στα οινοποιεία της 
περιοχής. Το εν λόγω νεοσύστατο πρό-
γραμμα εκπαίδευσης αρχικά έχει ως στόχο 
να προετοιμάσει τους μαθητές σε βασικές 
αρχές του επαγγέλματος και ακολούθως, 
κατά τη διάρκεια του δεύτερου και τρίτου 
έτους, το πρόγραμμα θα επικεντρωθεί στην 
εξειδίκευση στους τομείς της αμπελουρ-
γίας και της οινοποιίας. Η ειδικότητα είναι 
σχεδιασμένη να προετοιμάζει τους μαθητές 
για άμεση εργοδότηση ή εισαγωγή τους 
σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Ελλάδας και της Κύπρου. Ο νέος αυτός 
κλάδος μπορεί να μετρά μόλις ένα τετρά-
μηνο ζωής, ωστόσο τα πρώτα κρασιά των 
νεαρών αμπελουργών-οινοποιών βρίσκο-
νται ήδη στα βαρέλια για παλαίωση. 

Η οινοποιία στην Τεχνική Εκπαίδευση 
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ΈΠΈΛΈΞΑΝ ΦΈΤΟΣ ΤΟΝ ΝΈΟ-
ΣΥΣΤΑΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΑΜΠΈ-
ΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ 
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Ο αγωνιστής Ρένος 
Λυσιώτης προίκισε το 

Μουσείο Αγώνος ΕΟΚΑ με 
τα ιστορικά του κειμήλια

Τα μαθήματα του κλάδου 
Οι μαθητές του κλάδου παρακολου-

θούν τα εξής μαθήματα κοινού κορμού: 
Θρησκευτικά, Νέα Ελληνικά, Ιστορία, 

Φυσική Αγωγή, Μουσική, Μαθηματικά, 
Χημεία, Αγγλικά και Βιολογία. Παράλ-
ληλα, στα τρία έτη φοίτησής τους στον 
κλάδο παρακολουθούν τα εξής μαθήματα 
ειδικότητας: Αμπελογραφία, Εδαφολογία, 
Δενδροκομία, Φυτοπροστασία, Περιβάλ-
λον και Γεωργία - Βιολογική καλλιέργεια 
Αμπέλου, Εργαστήρια Αμπελουργίας, Οι-
νολογία, Εισαγωγή στις Επιστήμες Οίνων 
και Ποτών, Ποιοτικός και Οργανοληπτικός 
Έλεγχος Οινικών Προϊόντων, Υγιεινή και 
Ασφάλεια Οινοποιείου, Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός Οινοποιείου, Εργαστήρια 
Αμπελουργίας-Οινολογίας. Τα Τεχνολογικά 
και Εργαστηριακά μαθήματα της Ειδικό-
τητας πραγματοποιούνται στους τοπικούς 
Αμπελώνες και Οινοποιεία,  καθώς επίσης 
και η Πρακτική Εξάσκηση στο τέλος του 
Α’ και Β’ έτους φοίτησης. Οι απόφοιτοι της 
ειδικότητας Αμπελουργίας-Οινοποιίας για 
σκοπούς απόλυσης πρέπει να παρακαθί-
σουν τρία εξεταζόμενα μαθήματα Γενικής 
Παιδείας και δύο Τεχνολογικά μαθήματα 
της Ειδικότητας. 

Ευκαιρίες εργοδότησης 
Οι απόφοιτοι της ειδικότητας Αμπελουρ-

γίας-Οινολογίας θα έχουν τη δυνατότητα 
να εργαστούν σε: Οινοποιεία, Αμπελώνες, 
Οινολογικά Εργαστήρια, Σημεία Εμπορίας 
Αμπελοοινικών Προϊόντων, Ερευνητικά 
Κέντρα Αμπέλου και σε χώρες της ΕΕ και 
αλλού. Οι συναφείς κλάδοι Τριτοβάθμι-
ας Δημόσιας Εκπαίδευσης είναι οι εξής: 
Επιστήμη Οίνου, Αμπέλου και Ποτών (Πα-
νεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Αιγάλεω), 
Γεωπονικών Επιστημών (ΤΕΠΑΚ), Επι-
στήμη Φυτικής Παραγωγής (Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθήνας), Επιστήμη Φυτικής 
Παραγωγής (Μεσολόγγι - Πανεπιστήμιο 
Πατρών), Γεωπονίας (Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Γεωπονίας 
(Θεσσαλονίκη - Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Ελλάδος), Γεωπονίας (Καλαμάτα - Πα-
νεπιστήμιο Πελοποννήσου), Γεωπονίας 
(Φλώρινα - Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακε-
δονίας), Γεωπονίας (Άρτα - Πανεπιστήμιο 
Ιωαννίνων), Γεωπονίας (Ηράκλειο – Ελ-
ληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο). 

Γιατί στο Όμοδος 
Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» ο 

Διευθυντής της Μέσης Τεχνικής Εκ-
παίδευσης, Ηλίας Μαρκάτζιης, ανέφερε 
ότι το τμήμα Αμπελουργίας-Οινολογίας 
λειτουργεί φέτος για πρώτη φορά μόνο 
στη Σχολή Ομόδους, η οποία προηγουμέ-
νως ήταν Γυμνάσιο και με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου μετονομάστηκε 
σε Γυμνάσιο, Λύκειο και Τεχνική Σχολή 
Ομόδους. Όπως εξήγησε ο κ. Μαρκάτζιης, 
στην εν λόγω σχολή υπάρχει προοπτική, 
εάν προκύψει ενδιαφέρον από μαθητές,  να 
λειτουργήσει και η ειδικότητα της Τυρο-
κομίας/ Γαλακτοκομίας. Ερωτηθείς γιατί 
στο Όμοδος, είπε πως «η πολιτική του 
Υπουργείου Παιδείας είναι να πάμε εμείς 
σαν Τεχνική Εκπαίδευση κοντά στα παιδιά 

που ενδιαφέρονται», ενώ πρόσθεσε πως 
είναι λογικό ότι οι ειδικότητες προσφέρονται 
όπου εξυπηρετούνται οι ανάγκες των γύρω 
περιοχών. «Αυτήν τη στιγμή στην περιοχή 
του Ομόδους υπάρχουν αρκετά οινοποι-
εία και ο κόσμος ασχολείται σε μεγάλο 
βαθμό με αυτήν την ειδικότητα, ενώ με 
την ίδια σκέψη προχωρήσαμε και με την 
ειδικότητα της Τυροκομίας και Γαλακτο-
κομίας», σημείωσε. «Με αυτόν τον τρόπο 
εξυπηρετούμε δύο στόχους ταυτόχρονα: 
από τη μια πάμε κοντά στα παιδιά, ώστε 
να μη  χρειάζεται να ταξιδεύουν μακρινές 
αποστάσεις για να πάνε στο σχολείο της 
επιλογής τους, και παράλληλα εξειδικεύ-
ουμε τα προγράμματά μας σύμφωνα με 
τις ανάγκες της περιοχής. Έτσι κρατάμε τη 
νεολαία στην περιοχή διευκολύνοντας τα 
παιδιά να τελειώσουν τη Μέση Τεχνική 
Εκπαίδευση, ενώ παράλληλα τους δίνουμε 
την ευκαιρία να προχωρήσουν και με τις 
σπουδές τους στον τομέα της επιλογής 
τους», πρόσθεσε.  

Ξεκίνησε με πέντε μαθητές 
Σύμφωνα με τον κ. Μαρκάτζιη, στον 

νεοσύστατο αυτό κλάδο αυτήν τη στιγμή 
φοιτούν πέντε μαθητές. Όπως εξήγησε, 
κάποιος μπορεί να θεωρήσει ότι οι μαθητές 
είναι λίγοι, όμως το ποσοστό τους σε σχέση 
με τον αριθμό των παιδιών που εισήλθαν 
φέτος στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
είναι υψηλό. «Η απόφαση πάρθηκε το 
καλοκαίρι, οπότε δεν είχαμε τον χρόνο να 
ενημερώσουμε κατάλληλα τους μαθητές 
της περιοχής», πρόσθεσε ο κ. Μαρκάτζιης, 
εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι 
την επόμενη χρονιά οι μαθητές θα είναι 
περισσότεροι, γιατί η ενημέρωση στα γυ-
μνάσια των περιοχών που γειτνιάζουν με 
τη Σχολή ξεκινάει από τώρα. 

Ερωτηθείς για τα μαθήματα που κάνουν 
οι μαθητές, ο Διευθυντής της Τεχνικής Εκ-
παίδευσης είπε πως καλύπτεται όλη η ύλη 
και όλο το περιεχόμενο από την επιλογή 
και την προετοιμασία των χωραφιών και 
το φύτευμα των αμπελιών, μέχρι και το 
μάζεμα των σταφυλιών, ενώ ο δεύτερος 
πυλώνας είναι το μάζεμα και η μετατροπή 
τους σε μπουκάλια κρασιών έτοιμα για 
πώληση. Όπως εξήγησε, τα ίδια τα παιδιά 
μαθαίνουν να εμφιαλώνουν τις μπουκάλες 
των κρασιών, ενώ ετοιμάζουν ακόμα και 
τις ετικέτες που θα μπουν στα μπουκάλια. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για έναν 
ευρύτατο τομέα, που βοηθά τα παιδιά να 
εξειδικευτούν στον συγκεκριμένο τομέα 
αλλά δίνει και άλλες γνώσεις που μπορεί 
να τους φανούν πολύ χρήσιμες. Πάνω απ’ 
όλα, πρόσθεσε, τα παιδιά μαθαίνουν να 
εργάζονται ομαδικά. «Γίνονται ολοκληρω-
μένοι άνθρωποι και αποκτούν τη βάση για 
να γίνουν και ολοκληρωμένοι επιστήμονες 
στον τομέα τους», συμπλήρωσε. 

Περαιτέρω, σε ερώτηση ποιοι διδάσκουν 
στη Σχολή, ο κ. Μαρκάτζιης αναφέρθη-
κε συγκεκριμένα σε δύο εκπαιδευτικούς, 
εκ των οποίων ο ένας έχει εξειδίκευση 
στην οινοποιία και ο δεύτερος είναι γε-
ωπόνος με πείρα στις καλλιέργειες και 
την αμπελουργία. Ο ένας εκπαιδευτικός 
είναι αρμόδιος για την εκπαίδευση των 

μαθητών από το φύτεμα των αμπελιών 
και την καλλιέργεια και ο δεύτερος από 
το μάζεμα των σταφυλιών μέχρι και το 
μάρκετινγκ. Γενικότερα ο κ. Μαρκάτζιης 
δήλωσε πως η Τεχνική Εκπαίδευση έχει 
τεράστιες δυνατότητες. «Έχουμε ανθρώπους 
καταρτισμένους με υψηλά ακαδημαϊκά 
προσόντα σε πολλούς τομείς, ώστε να 
μπορούμε να δίνουμε στους μαθητές 
μας ένα πλατύ υπόβαθρο σχετικά με τη 
σπουδή τους, πάνω στο οποίο μπορούν 
να κτίσουν οποιαδήποτε εξειδίκευση του 
τομέα θέλουν να ακολουθήσουν στο μέλ-
λον», ανέφερε. 

Προς πώληση 
τα πρώτα κρασιά

Ο κ. Μαρκάτζιης υπέδειξε πως ήδη 
πέρασαν από τη θεωρία στην πράξη τα 
πρώτα κρασιά των παιδιών. Όπως είπε, η 
πρώτη παρτίδα των κρασιών είναι προς 
πώληση από το ίδιο το σχολείο και τα κέρδη 
από τις πωλήσεις τους θα διατεθούν για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. Περαιτέρω, 
είπε πως στη συνέχεια θα δουν πώς θα 
αξιοποιείται το προϊόν που θα παράγε-
ται, αφού από τις πωλήσεις τους ίσως να 
μπορούν να καλύπτονται κάποια έξοδα 
παραγωγής. 

Καταληκτικά, ο κ. Μαρκάτζιης απαντώ-
ντας σε ερώτηση εάν υπάρχουν σκέψεις 
για επέκταση του κλάδου και σε άλλες 
Σχολές, είπε πως η δυνατότητα υπάρχει, 
ωστόσο σημαντικό παράγοντα αποτελεί 
η βιωσιμότητα του κλάδου. Εάν δούμε, 
πρόσθεσε, ότι υπάρχουν περιοχές που 
χρειάζονται τον κλάδο και υπάρχει ενδι-
αφέρον από μαθητές, τότε θα επεκταθεί. 
Όσον αφορά την ειδικότητα της Τυροκομίας 
και Γαλακτοκομίας, όπως εξήγησε ο κ. 
Μαρκάτζιης φέτος προσφέρθηκε αλλά 
δεν λειτούργησε, γιατί τα παιδιά έδειξαν 
περισσότερο ενδιαφέρον στην Οινοποιία. 
Εάν την επόμενη σχολική χρονιά υπάρ-
χει ικανοποιητικός αριθμός παιδιών που 
ενδιαφέρονται, τότε θα λειτουργήσουν και 
οι δύο ειδικότητες στο Όμοδος. 

Ικανοποιημένα τα Κρασοχώρια 
Την ικανοποίησή τους για τη δημιουργία 

του κλάδου εξέφρασαν με επιστολή τους 
προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη, οι δεκατρείς κοινότητες της 
Ομάδας Κρασοχωρίων, Αμπελοχωρίων 
Λεμεσού. Στην επιστολή της η Ομάδα  εκ-
φράζει τις εγκάρδιες ευχαριστίες της για 
την έμπρακτη στήριξη που προσφέρει ο 
Πρόεδρος στις κοινότητες της ευρύτερης 
περιοχής, σημειώνοντας πως η ίδρυση 
του νεοσύστατου τμήματος Αμπελουργίας-
Οινολογίας της Τεχνικής και Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης στη Σχολή Ομόδους 
θα αποτελέσει ένα μεγάλο βήμα μείωσης 
τους φαινομένου της αστυφιλίας, το οποίο 
είναι και το σοβαρότερο πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει η ύπαιθρος. Περαιτέρω, οι 
κοινότητες αναφέρουν πως η έναρξη της 
λειτουργίας του τμήματος Γαλακτοκομί-
ας-Τυροκομίας την επόμενη χρονιά θα 
ολοκληρώσει το φάσμα των προσφερό-
μενων κλάδων και ευελπιστούν ότι θα 
υπάρξει η αναμενόμενη ανταπόκριση. 



μετά την αυτοκτονία της 29χρονης Έλενας 
Φραντζή, την οποία βίαζε από 4 ετών ο 
ιερέας, θετός πατέρας της. Η Έλενα από 
μικρή ηλικία δόθηκε σε ανάδοχη οικογέ-
νεια, καθώς η μητέρα της, που βίωσε τη 
δολοφονία της δικής της μάνας, αντιμετώπιζε 
πρόβλημα με εξαρτήσεις. Ο θετός πατέρας 
της Έλενας την κακοποιούσε σεξουαλικά, 
ενώ σωματική βία ασκούσε σε βάρος της 
και η μητριά της. Σε ηλικία μόλις 10 ετών 
η Έλενα κατήγγειλε το περιστατικό στο 
Γραφείο Ευημερίας, ωστόσο κανείς δεν 
την πίστεψε. Ο φάκελός της δε, χάθηκε! 
Το μαρτύριο της νεαρής κοπέλας συνε-
χίστηκε για μερικά χρόνια ακόμη, όταν 
στην ηλικία των 20 ετών αποφάσισε να 
μιλήσει στο δικαστήριο ως μάρτυρας κατη-
γορίας εναντίον του θετού της πατέρα. Το 
δικαστήριο καταδίκασε τον ιερέα σε δύο 
χρόνια φυλάκιση, απόφαση που προκά-
λεσε τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων 
του χωριού, ενώ η θετή της μητέρα δεν 
κατηγορήθηκε. Πρόκειται γι’  ακόμα μια 
τραγική ιστορία, που αποδεικνύει πως θα 
πρέπει να γίνουν πολλά, ώστε η Πολιτεία 
να προστατέψει τα θύματα αυτά.  

Μία άλλη υπόθεση, που και πάλι 
αφορούσε οικογένεια που παρακολου-
θείτο από το Γραφείο Ευημερίας, ήταν το 
πρωτοφανές περιστατικό αδελφοκτονίας, 
που εκτυλίχθηκε πριν από ένα χρόνο στη 
Λάρνακα. Θύμα του άγριου φονικού η 
9χρονη Μαρία, Ρουμανικής υπηκοότητας 
με καταγωγή Ρομά, και θύτης ο 13χρονος 
αδελφός της, που της επέφερε τον θάνατο 
με αλλεπάλληλες μαχαιριές. Την ώρα του 

φονικού τα δύο παιδιά βρίσκονταν μόνα 
στο σπίτι, στο οποίο διέμεναν με τον πατέ-
ρα τους. Ο άντρας είχε την επιμέλεια των 
παιδιών καθώς ήταν διαζευγμένος από τη 
σύζυγό του και μητέρα της 9χρονης και του 
13χρονου. Ελάμβανε, μάλιστα, οικονομική 
στήριξη από το κράτος, καθώς εργαζόταν 
περιστασιακά. 

Παρόμοιο περιστατικό είχαμε και το 
2012, όταν 25χρονος ύστερα από λογομαχία 
σκότωσε την αδελφή του χτυπώντας την 
μέχρι θανάτου με ηλεκτρονικό υπολογιστή 
στο κεφάλι. Θύμα αυτήν τη φορά ήταν η 
28χρονη Ζαχαρούλα Κυπριανού. Την ώρα 
του φόνου, σε άλλο δωμάτιο του σπιτιού 
βρισκόταν και η τετραπληγική μητέρα 
τους, η οποία λόγω της κατάστασής της 
δεν μπορούσε να παρέμβει. Κοινή συνιστα-
μένη με τις υπόλοιπες περιπτώσεις, ήταν 
το γεγονός ότι κι αυτή η οικογένεια ήταν 
υπό την επίβλεψη του Γραφείου Ευημε-
ρίας, με τους λειτουργούς του μάλιστα να 
επισκέπτονται μία φορά το μήνα το σπίτι 
τους. Στο μεταξύ, τραγικό τέλος είχε και 
ο αδελφοκτόνος, ο οποίος τον Αύγουστο 
του 2013 έθεσε τέρμα στη ζωή του μέσα 
στις φυλακές. 

Άλλα παιδιά των στεγών που αφέθηκαν 
στη μοίρα τους και βρήκαν τραγικό τέλος, 
ήταν η Άντρη και ο Φίλιππος. Η Άντρη 
βγήκε από τις Στέγες και επέστρεψε στο σπίτι 
της. Μετά από λίγο καιρό βρήκε τραγικό 
θάνατο όταν την παρέσυρε όχημα στον 
αυτοκινητόδρομο, ενώ η ίδια επέστρεφε με 
τα πόδια από την Αγία Νάπα στη Λευκωσία 
με τη συνοδεία μίας άλλη κοπέλας, που 

επίσης διέμενε στις Στέγες. Ο Φίλιππος, 
που μεγάλωσε στις Στέγες γιατί δεχόταν 
κακοποίηση από τη μητέρα του, βρέθηκε 
νεκρός στο σπίτι στο οποίο μεταφέρθηκε 
μετά την ενηλικίωσή του με τη βοήθεια 
λειτουργών του Γραφείου Ευημερίας. 

Το ερώτημα, λοιπόν, που προκύπτει 
είναι,  αφού υπήρξαν και στο παρελθόν 
παρόμοιες ιστορίες, γιατί δεν έγιναν έρευνες 
και τότε; Και αν έγιναν έρευνες,  γιατί δεν 
έγινε κάτι πέρα από αυτό; Γιατί δεν διορ-
θώθηκε το σύστημα; Ποιοι έχουν ευθύνες 
γι’ αυτά τα παιδιά – θύματα και πώς θα 
μπορούσαν να αποφευχθούν όλες αυτές οι 
τραγωδίες; Άλλοι λένε πως για όλα φταίει η 
υποστελέχωση των αρμόδιων Υπηρεσιών 
και άλλοι πως δεν δίνεται η απαραίτητη 
προσοχή από κάποιους λειτουργούς. Εμείς 
δεν απορρίπτουμε καμία εξήγηση. Λέμε 
μόνο πως, ό,τι κι αν έφταιξε, έπρεπε μέχρι 
σήμερα να διορθωθεί. 

Αύριο η 24ωρη απεργία 
των λειτουργών 

Σε εικοσιτετράωρη απεργία κατέρχο-
νται,  αύριο Δευτέρα, οι λειτουργοί των 
Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ως 
μέτρο αντίδρασης στο πόρισμα της Επιτρό-
που Διοικήσεως για τον τραγικό θάνατο 
του 14χρονου Στυλιανού. Οι λειτουργοί 
πραγματοποίησαν αρχικά μία αυθόρμητη 
μονόωρη στάση εργασίας, ενώ ακολού-
θως, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που 
πραγματοποίησαν, αποφάσισαν όπως κα-
τέλθουν σε εικοσιτετράωρη απεργία αύριο. 
Οι λειτουργοί, που αντιδρούν στο πόρισμα, 

αλλά και στην απόφαση της Υπουργού 
να θέσει σε διαθεσιμότητα λειτουργούς, 
θέτουν εκ νέου το θέμα της υποστελέχωσης 
του τμήματος. Μάλιστα, σύμφωνα με τον 
γενικό γραμματέα της κλαδικής κοινωνικών 
λειτουργών της ΠΑΣΥΔΥ, Κωνσταντίνο 
Καμπουράκο, τα μέτρα θα κλιμακώνονται 
αναλόγως των εξελίξεων. Κατά τη γενική 
τους συνέλευση έλαβαν, επίσης, την από-
φαση οι υποθέσεις ανηλίκων που χειρί-
ζεται κάθε λειτουργός να μην ξεπερνούν 
τις τριάντα, σε αντίθεση με ογδόντα έως 
εκατόν είκοσι, που αναλογούσαν μέχρι 
τώρα στον καθένα. Επίσης αποφασίστηκε, 
ο μεγαλύτερος αριθμός υποθέσεων που 
αφορούν ενήλικες να είναι σαράντα και 
για αιτητές πολιτικού ασύλου τριάντα. Ο 
κ. Καμπουράκος ανέφερε ότι τα μέτρα δεν 
είναι τιμωρητικά, αλλά προληπτικά, για 
να μην υπάρξουν νέα περιστατικά, ενώ 
χαρακτήρισε αναπόφευκτα τα λάθη, λόγω 
του τρόπου λειτουργίας της υπηρεσίας 
και του φόρτου εργασίας που αναλογεί 
στον κάθε λειτουργό. Οι υπηρεσίες κοι-
νωνικής ευημερίας, επεσήμανε, πρέπει 
να στελεχωθούν και να αναδιοργανωθούν 
το συντομότερο, για να μη θρηνήσουμε 
άλλα θύματα.

Από πλευράς της η Υπουργός Εργα-
σίας,  Ζέτα Αιμιλιανίδου, σχολιάζοντας 
τις αντιδράσεις των λειτουργών των ΥΚΕ, 
είπε ότι είναι συνδικαλιστικό δικαίωμα η 
αυθόρμητη στάση εργασίας. «Όμως, είναι 
διαφορετικό ένας λειτουργός ή ένας κλά-
δος να διαμαρτύρεται επειδή πραγματικά 
έχει πάρα πολλή εργασία, έχει υπερβολικό 

φόρτο και έχει πάρα πολλές ευθύνες διότι 
αντιμετωπίζουν όλοι οι λειτουργοί τα κοι-
νωνικά προβλήματα των ανθρώπων. Και 
είναι λειτούργημα που επιτελούν. Και είναι 
διαφορετικό να περιμένουμε να βγει ένα 
πόρισμα, το οποίο καταλογίζει εκ πρώτης 
όψεως ευθύνες για αμέλεια, και έχει προβεί 
και σε χαρακτηρισμούς η Επίτροπος γι’ αυτήν 
την αμέλεια, και να διαμαρτυρόμαστε γιατί 
κάποιοι λειτουργοί τίθενται σε διαθεσιμό-
τητα ή κάποιοι λειτουργοί υπόκεινται σε 
έρευνα», πρόσθεσε. Σε ερώτηση αν υπάρχει 
υποστελέχωση στο Τμήμα Υπηρεσιών Κοι-
νωνικής Ευημερίας, η κ. Αιμιλιανίδου είπε 
ότι «ανεξαρτήτως οποιουδήποτε πορίσματος, 
ναι, πιστεύω ότι σε αυτές τις Υπηρεσίες  – και 
οι 176 λειτουργοί  που στην πλειονότητα 
εκτελούν τα καθήκοντά τους με εξαίρετο 
τρόπο, αγωνιούν για τα προβλήματα που 
έχουν οι συνάνθρωποί μας – υπάρχουν 
προβλήματα, γι’ αυτό εδώ και ενάμιση 
χρόνο έχουμε μελετήσει όλα τα θέματα 
που αφορούν τις Υπηρεσίες Κοινωνικής 
Ευημερίας για να προχωρήσουμε στην ανα-
διάρθρωση και στην περαιτέρω ενίσχυσή 
τους». Όπως είπε, ήδη το Υπουργικό Συμ-
βούλιο μετά από πρόταση του Υπουργού 
Οικονομικών έχει ξεπαγώσει αρκετές από 
τις θέσεις που ήταν κενές στις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας. 

Ξέσπασε πολιτική κρίση 
Όπως ήταν αναμενόμενο, το θέμα πήρε 

και πολιτικές προεκτάσεις, με το ΔΗΚΟ να 
ζητά την παραίτηση της Υπουργού Εργασίας 
και το ΑΚΕΛ να διερωτάται πώς γίνεται από 
τη μία να εντοπίζονται τόσο συστημικές 
αδυναμίες, όσο και προσωπικές ευθύνες 
για τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, 
και από την άλλη να μην υπάρχει ούτε μία 
αναφορά για τυχόν ευθύνες του πολιτικού 
προϊσταμένου. 

Πάντως, η ίδια η Υπουργός, ερωτηθείσα 
σχετικά, απάντησε πως πολιτικές ευθύνες 
υπάρχουν από τη στιγμή που σε μια συ-
γκεκριμένη περίπτωση το θέμα ήταν εν 
γνώση του πολιτικού προϊσταμένου και 
παρέλειψε να πράξει κάτι. Όταν μιλούμε για 
πιθανή παράλειψη καθηκόντων λειτουρ-
γών υπάρχουν, είπε, ρητά εγχειρίδια. «Το 
2015 είχαμε τροποποιήσει τη νομοθεσία 
ώστε να μπορούν οι κοινωνικοί λειτουργοί 
χωρίς συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα, 
με ενημέρωση του Γενικού Εισαγγελέα, 
να απομακρύνουν τα παιδιά από αυτό το 
περιβάλλον», πρόσθεσε. «Πάνω απ’ όλα 
πρέπει να προστατεύσουμε τα παιδιά. Στην 
προκειμένη περίπτωση, εκ πρώτης όψεως 
η Επίτροπος έχει καταλήξει ότι δεν υπήρξε 
ορθή εκτίμηση κινδύνου, ότι δεν υπήρξαν 
οι αναγκαίες ενέργειες με βάση τον νόμο. 
Εδώ υπάρχει ένα πόρισμα που καταλή-
γει σε συμπεράσματα. Θα ακολουθήσει 
η πειθαρχική έρευνα και, αν προκύψουν 
ποινικά αδικήματα, θα αποφασίσει για 
ποινική δίωξη ο Γενικός Εισαγγελέας», 
κατέληξε η Υπουργός.

Της Κυριακής
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Μ
ε αφορμή το 
πόρισμα της 
Επιτρόπου Δι-
οικήσεως, που 
αποδίδει ποινι-
κές και πειθαρ-
χικές ευθύνες σε 

λειτουργούς των Υπηρεσιών Ευημερίας 
για τον θάνατο του 14χρονου Στυλιανού, 
ανοίγουμε τον  φάκελο των υποθέσεων 
οι οποίες  αφορούσαν παιδιά και οικο-
γένειες, που, ενώ ήταν υπό την επίβλεψη 
του Γραφείου Ευημερίας, δυστυχώς είχαν 
τραγική κατάληξη. 

Τι λέει το πόρισμα 
Υπενθυμίζεται πως το πόρισμα της Επι-

τρόπου αποδίδει ποινικές και πειθαρχικές 
ευθύνες σε λειτουργούς των Υπηρεσιών 
Ευημερίας αλλά και στην Αστυνομία. Συ-
γκεκριμένα, προκύπτουν αδικήματα για 
τέσσερεις λειτουργούς των Υπηρεσιών 
Ευημερίας, για αστυνομικούς πρώτης 
γραμμής και για τρίτο πρόσωπο, το οποίο 
δεν ανήκει στη Δημόσια Υπηρεσία. Στο 
πόρισμα η Επίτροπος,  αναφερόμενη στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, τονίζει 
πως «για τον επίμαχο χρόνο της απόπειρας 
αυτοκτονίας υπάρχει παντελής αδιαφορία 
και καμία εκτίμηση οποιουδήποτε κινδύνου 
με αποτέλεσμα καμία πράξη, καμία αξιο-
λόγηση, καμία εξειδικευμένη στήριξη και 
κανένα ενδιαφέρον να μην υπάρξει για το 
ζήτημα του Στυλιανού». Σημειώνεται πως η 
έκθεση έχει σταλεί στον Γενικό Εισαγγελέα 
για να εξετάσει την πιθανότητα διάπραξης 
ποινικών αδικημάτων, ενώ την ίδια ώρα, 
τόσο η έκθεση της Επιτρόπου όσο και το 
πόρισμα του ερευνώντος λειτουργού, που 
όρισε η Υπουργός Εργασίας για να διεξα-
γάγει την πειθαρχική έρευνα, θα σταλούν 
στην ΕΔΥ για να καταλήξει στην ποινή εάν 
υπάρχει πειθαρχικό αδίκημα. 

Οι τραγικές υποθέσεις 
Η υπόθεση του Στυλιανού, δυστυχώς, 

δεν ήταν η μόνη. Παρόμοια υπόθεση ήταν 
αυτή που συγκλόνισε την Κύπρο πέρσι,  

ΗΤΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΕΛΑΦΡΙΑΣ ΜΟΡΦΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

Γνωστές και άγνωστες υποθέσεις που βρήκαν τραγικό τέλος

Πέταξαν τρεις 20χρονες σε γηροκομεία!

ΔΕΝ ΉΤΑΝ ΟΎΤΕ ΜΊΑ, ΟΎΤΕ 
ΔΎΟ ΚΑΊ ΣΊΓΟΎΡΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ 

ΜΟΝΟ ΟΊ ΕΞΊ ΠΟΎ ΘΎΜΟΜΑ-
ΣΤΕ ΣΉΜΕΡΑ, ΟΊ ΎΠΟΘΕΣΕΊΣ 
ΤΩΝ ΟΊΚΟΓΕΝΕΊΩΝ ΠΟΎ ΚΑ-
ΤΕΛΉΞΑΝ ΣΕ ΤΡΑΓΩΔΊΑ ΕΝΩ 

ΤΑ ΠΑΊΔΊΑ 'Ή ΟΊ ΓΟΝΕΊΣ ΉΤΑΝ 
ΎΠΟ ΤΉΝ ΕΠΊΒΛΕΨΉ ΤΟΎ 

ΓΡΑΦΕΊΟΎ ΕΎΉΜΕΡΊΑΣ 

www.simerini.com

ΠΡΟΚΕΊΤΑΊ ΓΊΑ ΤΡΊΑ ΔΊΑΦΟΡΕ-
ΤΊΚΑ ΠΕΡΊΣΤΑΤΊΚΑ, ΓΕΓΟΝΟΣ 
ΠΟΎ ΑΠΟΔΕΊΚΝΎΕΊ ΟΤΊ Ή ΤΑ-
ΚΤΊΚΉ ΑΎΤΉ ΑΚΟΛΟΎΘΉΘΉΚΕ 
ΕΠΑΝΕΊΛΉΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΊΣ 
ΑΡΜΟΔΊΕΣ ΎΠΉΡΕΣΊΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 

Τ
ρεις διαφορετικές περιπτώ-
σεις νεαρών κοριτσιών 
με ειδικές ανάγκες που 
διέμεναν στις παιδικές 
στέγες των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας, 
μέχρι που ενηλικιώθη-

καν και τις έβαλαν σε γηροκομεία, βγά-
ζει στο φως της δημοσιότητας σήμερα η 
«Σημερινή». Σύμφωνα με πληροφορίες, 
πρόκειται για κορίτσια που αντιμετώπιζαν 

κάποιαν ελαφριάς μορφής αναπηρία, τα 
οποία έζησαν την κακοποίηση στα σπίτια 
τους και κατέληξαν στις παιδικές στέγες. 
Το ένα εκ των τριών κοριτσιών, μάλιστα, 
ήταν θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. 

Πώς κατέληξαν 
στα γηροκομεία 

Όπως είναι γνωστό, τα παιδιά που με-
γαλώνουν στις στέγες, με την ενηλικίωσή 
τους είτε επιστρέφουν στις οικογένειές τους, 
αν οι συνθήκες είναι οι κατάλληλες, είτε 
συνεχίζουν να τελούν υπό τη στήριξη και 
επίβλεψη των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας. Τα συγκεκριμένα κορίτσια 
παρέμειναν στις στέγες μέχρι και τα 20 
τους χρόνια, αντί μέχρι τα 18 τους. Στα 
20 τους χρόνια οι αρμόδιοι λειτουργοί 
τις έστειλαν σε οίκους ευγηρίας, αντί να 
τοποθετηθούν σε σπίτι και να παρακολου-
θούνται από τις ΥΚΕ. Η μία διαμένει σε 
οίκο ευγηρίας στη  Λευκωσία και άλλες 
δύο σε γηροκομείο στη Λεμεσό. Πρόκειται 
για τρία διαφορετικά περιστατικά, αφού τα 
κορίτσια δεν είχαν σχέση η μία με την άλλη. 
Γεγονός που αποδεικνύει ότι η τακτική 

αυτή ακολουθήθηκε επανειλημμένα από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι ίδιες πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως η μία εκ των τριών 
γυναικών, που διαμένει στο γηροκομείο 
στη Λευκωσία, είναι η περίπτωση σεξου-
αλικής κακοποίησης που καταγγέλθηκε 
στην Αστυνομία πρόσφατα. Η εν λόγω εί-
δηση, βέβαια, λανθασμένα αναφερόταν 
σε 35χρονη γυναίκα με ειδικές ανάγκες, 
αφού η συγκεκριμένη είναι μικρότερη. Οι 
ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι και οι 
τρεις κοπέλες είναι κάτω των 30 ετών και 
παρ’ όλα αυτά συνεχίζουν να διαμένουν 
σε γηροκομεία. 

Αφέθηκαν στη μοίρα τους 
Δύο άλλες υποθέσεις κοριτσιών που 

μεγάλωσαν στις παιδικές στέγες και μετά την 
ενηλικίωσή τους αφέθηκαν στη μοίρα τους 
ήταν αυτές  της Χέπα και της Κυπρούλας. 
Η Χέπα διέμενε στις στέγες αφού ήταν 
θύμα βίας από τα χέρια του Αιγύπτιου 
πατέρα της, και  κατάφερε να σπουδάσει 
νοσηλευτική στη Θεσσαλονίκη. Απ’ όταν 
όμως επέστρεψε δεν βρήκε τη στήριξη και 
τη βοήθεια που χρειαζόταν από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες. Απευθύνθηκε πολλές φορές 
στις ΥΚΕ ζητώντας τους βοήθεια για να βρει 
κάπου να μείνει και να λάβει τη βοήθεια 
που δικαιούται από το Γραφείο, χωρίς όμως 
να βρει ανταπόκριση. Αποτέλεσμα ήταν να 
καταλήξει να κοιμάται σε παγκάκια και στο 
αυτοκίνητο. Η Κυπρούλα, επίσης παιδί της 
στέγης, σπούδασε Αισθητική. Σήμερα είναι 
28 ετών και ακόμη δεν πήρε το πτυχίο της, 
γιατί το Γραφείο Ευημερίας δεν πλήρωσε 
τα δίδακτρα των σπουδών της, όπως όφειλε 
όντας ο κηδεμόνας της. Και σαν να μην 
έφτανε αυτό, σήμερα δεν λαμβάνει ούτε 
τη βοήθεια και τη στήριξη που δικαιούται, 
την οποία ζήτησε επανειλημμένα. 

Υποθέσεις που 
γεννούν ερωτήματα 

Ακούγοντας γι’ αυτές τις υποθέσεις, εύ-
λογα προκύπτουν τα εξής ερωτήματα: Τι 
γίνεται με τα παιδιά που ενηλικιώνονται και 
φεύγουν από τις Στέγες; Που καταλήγουν; 
Παίρνουν τη στήριξη και τη βοήθεια που 
χρειάζονται και δικαιούνται; Συνεχίζουν 
να έχουν επίβλεψη από τους λειτουργούς 
και μετά την ενηλικίωσή τους; 



Η 
Τουρκία  κλείνει την 
πόρτα στη βιώσιμη 
λύση του Κυπριακού, το 
οποίο θέτει στη νέα του 
διάσταση, που έχει δυο 
άξονες. Ο ένας είναι η 
διάλυση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και ο άλλος είναι η αρπαγή 
των κοιτασμάτων του φυσικού αερίου. Και 
αυτό είναι πρόδηλο: Α) Από το έγγραφο της 
13ης Νοεμβρίου, που κατέθεσε στα Ην. Έθνη 
επί τη βάσει του οποίου καθορίζει τη δική 
της υφαλοκρηπίδα, καταργώντας την ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και μεγάλος 
μέρος της ελληνικής, χωρίς να αναγνωρίζει 
την υφαλοκρηπίδα των νησιών. Β) Από τα 
δυο μνημόνια που υπέγραψε η Τουρκία 
με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θα-
λάσσιων συνόρων και για την ασφάλεια. 
Το ένα τουλάχιστον από τα δυο μνημόνια 
ακυρώνει τα δικαιώματα της Ελλάδας 
στην Κρήτη, στη Ρόδο και γενικότερα στα 
νησιά και ταυτοχρόνως θέλει να επέμβει 
στην πορεία του EastMed, καθότι η Άγκυρα 
αντιλαμβάνεται αυτό το οποίο δεν μπορούν 
να αντιληφθούν τα κομματικά κατεστημένα 
των Αθηνών και της Λευκωσίας. Ότι, δηλαδή, 
ο εν λόγω αγωγός δημιουργεί υποσύστημα 
ασφάλειας στην περιφέρεια της Ευρασίας 
και περιορίζει τον τουρκικό ηγεμονικό ρόλο 
στη λογική της περιφερειακής δύναμης και 
της «Γαλάζιας Πατρίδας», για την υλοποίηση 
της οποίας η Άγκυρα περνά με στρατιω-
τικά και διπλωματικά μέσα από τα λόγια 
στην πράξεις. Επιπροσθέτως δε, στόχος των 
Τούρκων είναι να αποτρέψουν την Ελλάδα 
να καθορίσει ΑΟΖ με την Αίγυπτο και την 
Κύπρο. Και εδώ είναι το λάθος. Ότι, δηλαδή, 
η Αθήνα υπέκυψε στο σιωπηρό τουρκικό 
casus belli και τώρα η Άγκυρα επιδιώκει 
να ανατρέψει τους σχεδιασμούς Ελλάδας, 
Κύπρου, Αιγύπτου με τη δημιουργία 
τετελεσμένων και διά της ισχύος της.  Γ) 
Από το κεκτημένο των συνομιλιών και τις 
πρόσθετες αξιώσεις της στο πλαίσιο μιας 
νέας διαδικασίας συνομιλιών. Συνεχίζει την 
πολιτική του εκκρεμούς με τις ΗΠΑ και τη 
Ρωσία. Γίνεται,  δε, αντιληπτό, μέσα από 
τα στοιχεία που παραθέτουμε εν συνεχεία, 
γιατί η Άγκυρα είναι δεμένη με τα συμφέ-
ροντα της Μόσχας και δη τα ενεργειακά, 
αλλά και γιατί ακροβατούν οι σχέσεις της 
με τις ΗΠΑ. Αυτά, μάλιστα, ήταν  γνωστά 
στην Κυβέρνηση πριν από την Τριμερή. 
Μετέβη, δε, εκεί για δικαιολογήσει ο ΓΓ του 
ΟΗΕ τον άχαρο ρόλο τους και για να κλείσει 
ο Πρόεδρος τα στόματα της ηγεσίας του 
ΑΚΕΛ και της εσωτερικής αντιπολίτευσης 
του ΔΗΣΥ. Όσο, δε, για τον λεγόμενο ενδιά-
μεσο χώρο, είναι εκ των πραγμάτων απών. 
Ενώ λοιπόν η Τουρκία έχει συγκροτημένη 
στρατηγική, στη Λευκωσία το Κυπριακό 
έχει εξελιχθεί σε μια φτηνή εσωκομματική 
διαμάχη μικροκομματικών σκοπιμοτήτων με 
ξύλινη γλώσσα, που όσοι τη χρησιμοποιούν 
έχουν την ψευδαίσθηση ότι κοροϊδεύουν 
τους πολίτες.    

  
Τουρκικές αξιώσεις 

Στην πραγματικότητα, η Άγκυρα: 1. Ζητά 
επανακαθορισμό της ΑΟΖ μετά τη λύση του 
Κυπριακού, διότι στην παρούσα φάση δεν 
αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. 
2. Ενώνει τη δική της ΑΟΖ με αυτήν της 
Αιγύπτου και αποκόπτει την κυπριακή 

με την ελληνική ΑΟΖ. Και αφήνει στους 
Ελληνοκυπρίους, μετά τη λύση, μόνο τα όρια 
των 12 ναυτικών μιλίων. Δηλαδή περί το 
6% της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
3. Οριοθετεί τα θαλάσσια σύνορά της με 
τη Λιβύη, όπως έχουμε ήδη καταγράψει 
προ καιρού, με απώτερο στόχο να βάλει 
χέρι στην ελληνική ΑΟΖ και δη στα οι-
κόπεδα της Κρήτης, χωρίς ταυτοχρόνως 
να αναγνωρίσει ΑΟΖ για το Καστελόριζο 
και τη Ρόδο. Αποδέχεται μόνο τα 6 ναυ-
τικά μίλια των ελληνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων. Τα 12 ναυτικά μίλια, όπως 
το Διεθνές Δίκαιο καθορίζει, έχουν τεθεί 
από την Άγκυρα ως αιτία πολέμου (casus 
belli), όπως και ο  καθορισμός στην περιοχή 
της ελληνικής ΑΟΖ με την Κύπρο και την 
Αίγυπτο. 4. Ξεπερνά τα όρια της τουρκικής 
λίμνης που ξεκινά από τη Μαρμαρίδα ώς 
την Αλεξανδρέττα και: Α) Καθορίζει νομικά 
και στρατιωτικά τη «Γαλάζια Πατρίδα» και 
Β) Ξεπερνά τα δικά της σύνορα και με τις 
Βάσεις στο Κατάρ και τη Σομαλία κλείνει, με 
κορυφή την Κύπρο, ένα άλλο γεωπολιτικό 
τρίγωνο ασφάλειας, που είναι συναφές 
με τον έλεγχο των θαλασσιών οδών του 
εμπορίου και του φυσικού αερίου από 
την περιοχή των Στενών του Ορμούζ ώς 
τον Κόλπο του Άντεν και  το Σουέζ. 

Εφόσον η Τουρκία δεν έχει δικό της 
φυσικό αέριο, θέλει το δικό μας. Και το 
συνδέει με τη λύση του Κυπριακού, την 
οποία καθορίζει ως διάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Διότι, τα όποια δικαιώματα 
διαθέτουμε επί τη βάσει του Διεθνούς Δι-
καίου στο θέμα της ΑΟΖ πηγάζουν από 
την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο 
Διεθνούς Δικαίου. Τι λέει, λοιπόν,  η Άγκυ-
ρα; Το ζήτημα της ΑΟΖ θα καθοριστεί  με 
βάση την τουρκική υφαλοκρηπίδα και στη 
λογική ipso facto. Θεωρεί δηλαδή ότι έχει 
αυθύπαρκτα κυριαρχικά  δικαιώματα ως 
παράκτιο κράτος και ότι η διευθέτηση θα 
επέλθει  με το νέο πολιτειακό σύστημα της 
Κύπρου, το οποίο η Τουρκία δεν αποδέχεται 
ως συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Ταυτοχρόνως απορρίπτει την αντίληψη ότι 
ο καθορισμός της ΑΟΖ θα γίνει επί τη βάσει 
της μέσης γραμμής, διότι αυτή η αρχή μπορεί 
να ισχύσει, κατά τον ισχυρισμό της Άγκυρας, 
μόνο όταν δεν παραμορφώνει την ισότιμη 
οριοθέτηση. Αυτή η άτιμη η ισοτιμία είναι,  
όπως και στο Κυπριακό, η συγκάλυψη της 
διχοτόμησης και το προηγούμενο στάδιο 
της τουρκοποίησης.  

     
 Το «άγχος» του Ερντογάν 

Πριν από την Τριμερή, η Άγκυρα ξε-
καθάριζε τη θέση της. Και όταν πήγαινε 
ο Πρόεδρος στο Βερολίνο, υπό την πίεση 

των ηγεσιών του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, 
γνώριζε, όπως και ο ΓΓ του ΟΗΕ, για την 
επιστολή της Τουρκίας στα Ην. Έθνη και 
τις αξιώσεις της. Υπό αυτές τις συνθήκες, 
πώς υπήρχαν θετικές εξελίξεις και για 
ποια ώθηση γίνεται λόγος στο Κυπρια-
κό,  όταν η Άγκυρα αναφερόταν ρητώς 
στη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και στην υφαρπαγή του φυσικού αερίου, 
προκαθορίζοντας, μάλιστα, το εξής: Είτε 
λυθεί είτε όχι το Κυπριακό, θα μεταφέρει 
αγωγό φυσικού αερίου στα κατεχόμενα, 
γεγονός που συνιστά ακόμη ένα βήμα 
προσάρτησης μαζί με τις τηλεπικοινω-
νίες, το νερό, με τον αγωγό της ειρήνης 
και το ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια, μάλιστα, 
στιγμή, που πραγματοποιείτο η Τριμερής 
στο Βερολίνο, τόσο «αγχωμένος» ήταν ο 
Ερντογάν με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, 
που δεν ήταν καν στην Τουρκία. Εγκαινίαζε 
την τουρκική Βάση στο Κατάρ,  όπου θα 
εδρεύουν μόνιμα 5.000 Αττίλες,  κλείνοντας 
συμφωνία για την πώληση 100 αρμάτων 
μάχης «Altay», τουρκικής κατασκευής, εκ 
των οποίων τα πρώτα 40 θα παραδοθούν στα 
επόμενα δυο χρόνια. Στη Βάση στο Κατάρ 
έχει δώσει το όνομα ενός πολέμαρχου απ’ 
τα παλιά (592-642), του Khalid bin Αl-
Walid  (Χαλίντ Μπιν Ουάλιτ), στον οποίο 
ο ίδιος ο Μωάμεθ έδωσε το προσωνύμιο 
«Ρομφαία του Ισλάμ», αφού σε 15 χρόνια 
έλαβε μέρος σε 41 μάχες χωρίς να χάσει 
καμιά. Η σημειολογία δεν είναι τυχαία. Οι 
Τούρκοι πάντα έτσι ενεργούν.      

Τι μας λέει, λοιπόν, ο Ερντογάν; Ότι 
δέχεται το κεκτημένο των συνομιλιών, που 
σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι: 

1. Στον βορρά οι Ελληνοκύπριοι δεν θα 
έχουν δικαίωμα ψήφου για να είναι εσαεί 
τουρκικός διοικητικά και πληθυσμιακά. Δη-
λαδή, άλλο κράτος. Στη Βρετανία έχουμε 
δικαίωμα ψήφου ως κράτος μέλος της 
Κοινοπολιτείας και δεν θα έχουμε στον 
βορρά, στον τόπο μας, και παρότι κράτος-
μέλος της ΕΕ. 2. Το κατάλοιπο εξουσίας 
ανήκει στα κρατίδια και όχι στην Κεντρική 
Κυβέρνηση. Άρα, όσες εξουσίες δεν αναφέ-
ρονται ρητώς ότι ανήκουν στην Κεντρική 
Κυβέρνηση, περνούν στα κρατίδια τα οποία 
έχουν στην ουσία τη δυνατότητα παραγωγής 
πρωτογενούς δικαίου έναντι της Κεντρικής 
Κυβέρνησης. 3. Η κυριαρχία πηγάζει από 
κοινού από Ελληνοκύπριους και Τουρκο-
κύπριους, χωρίς ρητή αναφορά σε έναν 
και μόνο λαό. Το γεγονός αυτό επιτρέπει 
στην τουρκική πλευρά να ερμηνεύει την 
ύπαρξη χωριστών λαών  και κυριαρχικών 
δικαιωμάτων, αφού στην ΕΕ το κατάλοιπο 
εξουσίας, δηλαδή η αρχή της επικουρικό-
τητας, ανήκει στα κράτη και όχι στις Βρυ-

ξέλλες. Και συμβαίνει αυτό, διότι τα κράτη 
είναι κυρίαρχα. 4. Τον καθορισμό των 22 
κριτηρίων στο θέμα των περιουσιών, που 
σημαίνει ότι θα γίνει μύλος η κατάσταση και 
ότι δεν είναι δεδομένο ότι θα επιστραφούν 
οι ιδιοκτησίες των Ελληνοκυπρίων. Σίγουρο 
είναι ότι για να τις πάρουν πίσω, όσες θα  
πάρουν, θα πληρώσουν τους «χρήστες», 
δηλαδή τους σφετεριστές, και αν θα απο-
ζημιωθούν θα πληρώσουν τους εαυτούς, 
κυρίως μέσω του φυσικού αερίου, όπως 
αξιώνει η Τουρκία.      

Σε αυτά η Τουρκία θεωρεί ως προ-
ϋπόθεση: Α) Την αρχή της αριθμητικής 
και ποιοτικής πολιτικής ισότητας, δηλαδή 
του βέτο και της τουρκικής στρατιωτικής 
παρουσίας στην πρακτική της κατ’ ελάχιστον 
δημιουργίας μιας στρατιωτικής Βάσης με 
κυριαρχία στο νησί. Β) Την εκ περιτροπής 
Προεδρία για να διχοτομηθεί η εκτελεστι-
κή εξουσία και να είναι διπλή η διεθνής 
εκπροσώπησης. Γ) Τον επανακαθορισμό 
της ΑΟΖ και την υφαρπαγή του φυσικού 
αερίου. Και όσα δεν θα της ανήκουν, θα 
περάσουν από τις δικές μας πηγές στις 
δικές της ακτές.

Υπό τη ρωσική εξάρτηση 
Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, για να εμπε-

δωθεί: Εφόσον η Τουρκία δεν έχει δικό 
της φυσικό αέριο, θέλει το δικό μας. Για να 
απεξαρτηθεί εκτός των άλλων μερικώς έστω 
από τη Ρωσία, από την οποία εξαρτάται σε 
ποσοστό της τάξης του 55%. Στην επόμενη 
μάλιστα εξαετία λήγουν οι συμβάσεις της 
Τουρκίας με τους προμηθευτές τους. Ο 
κατάλογος των συμβάσεων έχει ως εξής:         

1) 6 μονάδες BCM ετησίως εισαγόμενου 
αερίου από τη φάση 1 Shah Deniz (SD1) 
του Αζερμπαϊτζάν λήγει τον Απρίλιο του 
2021 (Η συμφωνία ολοκληρώθηκε τον 
Μάρτιο του 2001 και τέθηκε σε λειτουργία 
το 2007).

2) Οι ιδιωτικές συμβάσεις με την 
Gazprom για την εισαγωγή 4 BCM ετη-
σίως, μέσω του δυτικού αγωγού, λήγουν 
το 2021.

3) Η εισαγωγή  4,4 BCM ετησίως από 
την Αλγερία λήγει το 2021. 

4) Η σύμβαση μεταξύ της BOTAS και 
της Gazprom για την εισαγωγή 16 BCM 
ετησίως. μέσω του αγωγού Blue Stream. 
λήγει το 2025. 

5) Η συμφωνία μεταξύ BOTAS και Ιράν 
για εισαγωγή 9,6 BCM ετησίως λήγει το 
2026.

Από τα ανωτέρω προκύπτουν τα ακό-
λουθα: Πρώτο, η δημιουργία του άξονα 
Ρωσίας, Ιράν, Τουρκίας. Η τελευταία εξαρ-
τάται και από τη Ρωσία και από το Ιράν 

ενεργειακά. Συνεπώς, δεν έχει λόγο να 
μην παίζει στο ίδιο γεωπολιτικό παιχνίδι. 
Δεύτερο, οι εξαρτήσεις της Άγκυρας έναντι 
της Μόσχας αυξάνονται λόγω της αγοράς 
των S-400 μέσω δανείων και του πυρηνι-
κού σταθμού του Άκιουγιου. Υπάρχει και 
κάτι άλλο συναφές: Η Τουρκία θέλει τον 
έλεγχο στη βόρεια Κύπρο και δη από τη 
Μαρμαρίδα ώς την Αλεξανδρέττα λόγω 
Τσεϊχάν, κυρίως, για λόγους ασφάλειας. 
Ήδη καταλήγουν δυο αγωγοί στο Τσεϊχάν. 
Ο ένας από το Μπακού και ο άλλος από 
το Κιρκούκ. Δηλαδή από τις κουρδικές 
περιοχές, γεγονός που δικαιολογεί τη 
σιωπή των Κούρδων του Ιράκ στα όσα 
συμβαίνουν στους ομοεθνείς τους στη Συρία. 
Η νέα προσδοκία αλλά και εξάρτηση της 
Τουρκίας από τη Ρωσία είναι να περάσει 
αγωγός μετά τη λήξη του πολέμου από τα 
συριακά οικόπεδα, που είναι καπαρωμένα 
από τη Ρωσία στο Τσεϊχάν. 

Η λογική της νέας 
ώθησης και η αλήθεια 

Υπό αυτές τις συνθήκες, γίνεται αντιληπτό 
ότι η νέα ώθηση για την υπό συζήτηση 
«λύση» του Κυπριακού δεν οδηγεί σε λύση, 
αλλά σε διάλυση και στην παράδοση του 
φυσικού αερίου και της ασφάλειάς μας 
στην Τουρκία. Η οποία θέλει μεν να απε-
ξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία μέσω 
του δικού μας φυσικού αερίου, αλλά είναι 
πολύ πιο εξαρτημένη από τη Ρωσία απ’ ό,τι 
στο παρελθόν, λόγω Άκιουγιου, Turkish 
Stream και προσδοκιών. Και θα συνεχίσει 
να είναι δεμένη στο άρμα της Μόσχας, η 
οποία εξυπηρετεί  τα δικά της συμφέροντα 
και έχει επιλέξει στο ενεργειακό και γεωπο-
λιτικό πεδίο να παίξει με την Άγκυρα. Από 
την άλλη, η Τουρκία εξαρτάται οικονομικά 
και στρατιωτικά ακόμη από τις ΗΠΑ. Σε 
αυτήν χρωστά! Και αυτή ηγεμονεύει της 
παγκόσμιας οικονομίας. Είναι, λοιπόν, πολύ 
επικίνδυνη για τον Ερντογάν η πολιτική του 
εκκρεμούς. Πετυχαίνει όσο βολεύονται και 
οι τρεις σε μια περίεργη ισορροπία. Και με 
τις ΗΠΑ όπως είναι στημένο το σκηνικό 
να ψάχνουν για συνθήκες απεξάρτησης 
από την Τουρκία στη βάση εξισορροπητι-
κών γεωπολιτικών επιλογών όπως είναι o 
EastMed και/ή το τερματικό στο Βασιλικό 
με την εμπλοκή των Ευρωπαίων και των 
Ισραηλινών. Όσο το συντομότερο, τόσο το 
καλύτερο. Διότι το παράθυρο της ευκαιρίας 
θα κλείσει. Είναι σαφές το μήνυμα με το 
μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης. Η διατή-
ρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 
ζωή περνά μέσα από συμμαχίες με τον 
παγκόσμιο και τον περιφερειακό ηγεμόνα, 
όπως είναι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η ΕΕ. 

Της Κυριακής
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Πώς ο άξονας 
Ρωσίας, Ίράν, 

Τουρκίας δένει με 
τις ενεργειακές 

εξαρτήσεις 

Πώς ο Ερντογάν 
ακροβατεί σε 

τεντωμένο σχοινί στις 
σχέσεις του με τις 

ΗΠΆ

Πού οδηγεί η ώθηση 
μέσω Τριμερούς: Σε 
λύση ή σε διάλυση;   

01.12.2019

Όπως η Τουρκία 
θέλει να απεξαρτη-
θεί μερικώς από τη 

Ρωσία μέσω του δικού μας 
φυσικού αερίου, έτσι και η 
ΕΕ καθώς και οι ΗΠΑ θέ-
λουν να επιτύχουν μερικώς 
έστω την ενεργειακή και 
πολιτική απεξάρτηση της 
Γηραιάς Ηπείρου από τη 
Μόσχα, μέσω του κυπρια-
κού και του ισραηλινού φυ-
σικού αερίου. Εάν τώρα δεν 
δούμε τις πραγματικότητες, 
σε λίγο θα μας πιέζουν και 
οι Αμερικανοί και οι Ρώσοι, 
γιατί όχι και οι εταίροι μας 
στην ΕΕ, να προχωρήσουμε 
στη  διάλυση της Κυπρια-
κής Δημοκρατία και στην 
παράδοση του φυσικού μας 
αερίου, στο πλαίσιο μιας 
δήθεν λύσης. Και ποιος θα 
ευθύνεται; Αυτοί ή εμείς; Οι 
ημέτεροι δεν είναι που ανα-
φέρονται στη νέα ώθηση; 
Αποκρύβουν, όμως, ότι δεν 
πρόκειται για λύση αλλά για 
διάλυση. Είναι γλυκιά η κα-
ρέκλα, ακόμη και με φέσι…      

Άπεξαρτήσεις 



Κ
ατεύθυνση προς επι-
κίνδυνα και όχι αχαρ-
τογράφητα νερά, όπως 
κάποιοι ισχυρίζονται, 
πήρε το Κυπριακό, 
μετά την Τριμερή του 
Βερολίνου. Το δείπνο 

στη γερμανική πρωτεύουσα έκλεισε μεν 
κάποιες τρύπες, καταπολεμώντας φυγό-
κεντρες δυνάμεις – κυρίως για τη μορφή 
λύσης – την ίδια ώρα, ωστόσο, άφησε πίσω 
του ένα διαπραγματευτικό κενό έξι μηνών, 
που ίσως αποτελέσει και την ταφόπλακα 
των ανανεωμένων προσπαθειών. 

Γιατί, ήδη, με την πρώτη, η Τουρκία όχι 
μόνον έβαλε στο τραπέζι τα θέλω της για να 
στηρίξει – μετά τις εκλογές στα κατεχόμενα 
– την όποια νέα διαπραγμάτευση, αλλά 
προχώρησε σε μια νέα επιθετική ενέργεια 
στην ΑΟΖ, που δείχνει ξεκάθαρα πως απλώς 
θα εκμεταλλευτεί την… ευκαιρία. Και δεν 
είναι τίποτα άλλο από τη διαγραφή, στην 
κυριολεξία, από τον χάρτη, της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και των ελληνικών νησιών 
και σύναψη μνημονίου συναντίληψης για 
οριοθέτηση, παρακαλώ, θαλασσίων ζωνών 
με τη Λιβύη και ας παρεμβάλλεται στη 
μέση η νήσος Κύπρος.

Στοίχημα; Η διατήρηση ενός μομέντουμ, 
που ακόμη βρίσκεται στα σπάργανα, για μια 
μεγάλη περίοδο με πολλά πολιτικά ορόσημα, 
που δυσκολεύουν την όποια προσπάθεια. 

Μια νίκη!
Το καλάθι του Προέδρου της Δημο-

κρατίας είναι, πλέον, είτε μισογεμάτο είτε 
μισοάδειο, αναλόγως οπτικής γωνίας. 

Ένα δεδομένο, που δεν επιδέχεται αμ-
φισβήτηση, είναι πως, ως αποτέλεσμα των 
συζητήσεων στο «παγωμένο» Βερολίνο, το 
θέμα της πολιτικής ισότητας απαντήθηκε με 
τρόπο που, επί του παρόντος, αποσυμπιέζει 

την κατάσταση για τη μια θετική ψήφο. 
Η παραπομπή στο σχετικό ψήφισμα του 
Συμβουλίου Ασφαλείας (παρ. 4 716/1991) 
δίνει ανάσες, καθώς σε καμία περίπτωση 
δεν μπορεί το εν λόγω να παρερμηνευθεί 
και να παραπέμψει καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
σε μια θετική ψήφο σε όλα τα ομοσπον-
διακά όργανα λήψης αποφάσεων. Παρά 
ταύτα, πρέπει να γίνει σαφές – γι’ αυτό και 
η αναφορά για πρόσκαιρη αποσυμπίεση 
–, ότι η αναφορά αυτή δεν κλείνει άπαξ και 
διά παντός το θέμα, παρά μόνον το αφή-
νει για την πραγματική διαπραγμάτευση. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, όταν θα έλθει 
η ώρα, αν ποτέ έλθει, Τουρκία και Τ/κ 
θα το θέτουν μετ’ επιτάσεως και ίσως ως 
πρώτο απαιτούμενο για την περαιτέρω 

διασταυρούμενη διαπραγμάτευση. 

Και μια ήττα!
Στον λογαριασμό Αναστασιάδη μπορεί να 

πιστώθηκε το θέμα της πολιτικής ισότητας, 
αλλά χρεώθηκε ο μη καθορισμός τώρα άτυπης 
πενταμερούς διάσκεψης, που θα μετέφερε 
στην ουσία, και όχι απλώς ρητορικά, την 
ευθύνη στην Τουρκία. Το γεγονός πως ο 
Γενικός Γραμματέας, χωρίς να το δηλώνει, 
αναγνώρισε την απαίτηση της Τουρκίας όχι 
μόνο να μην υπάρξει συμφωνία επί των όρων 
αναφοράς, αλλά ούτε άτυπη Πενταμερής πριν 
από τις παράνομες εκλογές στα κατεχόμενα, 
αποτελεί ήττα πρωτίστως για τη Λευκωσία, 
αλλά και πλήγμα στην αξιοπιστία του επικε-
φαλής του διεθνούς οργανισμού. Γιατί δεν 

μπορεί, από τη μια, να κάνει τη χάρη στην 
τ/κ πλευρά να υιοθετεί τη γνωστή, πλέον, 
φράση «με την αίσθηση του κατεπείγοντος, 
διαδικασία προσανατολισμένη στο αποτέ-
λεσμα», και, από την άλλη, φοβούμενος την 
Τουρκία και τις αιτιάσεις της, να μιλά για 
Πενταμερή «στον κατάλληλο χρόνο». 

Ήττα ή τουλάχιστον αρνητική εξέλιξη 
είναι και η «αποπομπή» από μια ενδεχό-
μενη άτυπη Πενταμερή της Ε.Ε. Ναι μεν 
η Λευκωσία δηλώνει σήμερα ότι θα είναι 
άτυπη για τα… modalities (διαδικαστικά), 
ωστόσο αυτό που από την πρώτη στιγμή 
λεγόταν είναι πως θέλουμε «άτυπη διάσκε-
ψη με τη μορφή που είχε η διάσκεψη στο 
Κραν Μοντανά». Κάτι που δεν πετύχαμε 
και υπήρξε και σχετική… επιδείνωση. 

Και τώρα, τι;
Είναι το ερώτημα που απασχολεί ή πρέ-

πει να απασχολεί από τώρα μέχρι και τον 
Μάιο. Η παραδοχή ανώτατης κυβερνητικής 
πηγής ότι «θα έχουμε εκ των πραγμάτων 
μία αναστολή των διεργασιών μέχρι να 
υπερκεραστούν αυτά που δεν επιτρέπουν 
σήμερα προγραμματισμό Πενταμερούς» 
είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Γιατί, δεν 
ξεχνιέται η εκτίμηση που γινόταν εδώ και 
πολλές εβδομάδες, πως η Τουρκία έχει 
βάλει μπροστά το σχέδιο Β’ και επιχειρεί, 
διά νέων τετελεσμένων, να επιβάλει ως 
αδιέξοδη τη λύση ομοσπονδίας, φέρνοντας 
στο τραπέζι άλλες μορφές λύσης. 

Πώς θα διατηρηθεί ένα μομέντουμ, μικρό 
ή μεγάλο, από τη στιγμή που η Τουρκία 
και οι εγκάθετοί της στα κατεχόμενα έχουν 
μια περίοδο έξι μηνών να προχωρήσουν 
με τα τετελεσμένα; Τι θα γίνει με το Βα-
ρώσι, με τη νεκρή ζώνη, με την ηλεκτρική 
διασύνδεση κατεχομένων – Τουρκίας, το 
πλάνο για διασύνδεση με αγωγό φυσικού 
αερίου; Τι θα γίνει, αν αύριο δεν εκλεγεί 
στη θέση του ηγέτη της τ/κ κοινότητας ο 
νυν ένθερμος υποστηρικτής της Διζωνι-
κής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας Μουστα-
φά Ακιντζί; Μήπως πάμε σε μια λογική 
στήριξης, διά της πλαγίας, του κατοχικού 
ηγέτη στην προεκλογική περίοδο που θα 
έχει ενώπιόν του; Ερωτήματα ρητορικά, 
μεν, ουσιαστικά, δε. 

Απάντηση στα περί… 
λύσης με μνημόνιο 

οριοθέτησης ΑΟΖ 
της Τουρκίας με τη Λιβύη, 

που διαγράφει από τον 
χάρτη την Κύπρο 

Της Κυριακής
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Ν
έα τετελεσμένα στην 
Ανατολική Μεσόγειο 
και Αιγαίο σε βάρος 
της Ελλάδας και της 
Κυπριακής Δημο-
κρατίας επιχειρεί 
να δημιουργήσει η 

Άγκυρα λίγες ημέρες μετά την τριμερή 
στο Βερολίνο, καταθέτοντας για πρώτη 
φορά συγκεκριμένες συντεταγμένες στον 
Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών με περιοχές 
που η Τουρκία θεωρεί μονομερώς ότι 
ορίζονται οι τουρκικές θαλάσσιες ζώνες 
και η τουρκική υφαλοκρηπίδα. Την ίδια 
ώρα η Τουρκία και η κυβέρνηση της Λι-
βύης έχουν υπογράψει την περασμένη 
Πέμπτη μνημόνιο συναντίληψης για τα 
θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο Θάλασ-
σα, καθώς και συμφωνία για ενισχυμένη 
ασφάλεια και στρατιωτική συνεργασία. 
Για την επικινδυνότητα μιας τέτοιας κί-
νησης η «Σημερινή» προειδοποιούσε 
σε άρθρο με τίτλο «Στη Λιβύη κρίνεται 
η τύχη της ΑΟΖ», από τις 7 Ιουλίου. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η  «Σημερινή» στις 17 
Νοεμβρίου με άρθρο «Το Μανιφέστο 
της Γαλάζιας Πατρίδας» παρουσίασε το 
βιβλίο του αρχιτέκτονα των τουρκικών 
σχεδιασμών, Επιτελάρχη της τουρκικής 
Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων (Τ/ΓΕΝ), 
Υποναύαρχου Τζιχάτ Γιαϊτζί, με τίτλο «Η 
Λιβύη είναι γείτονας της Τουρκίας από 

τη Θάλασσα».
Σε γεωπολιτικό επίπεδο η παρούσα 

Κυβέρνηση της Λιβύης δεν ελέγχει τα 
ανατολικά παράλια της χώρας, με τα οποία 
η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι διαθέτει συνο-
ρεύουσα υφαλοκρηπίδα. Την περιοχή 
εκείνη αντιθέτως ελέγχει ο στρατηγός 
Χατφάρ, τον οποίο υποστηρίζουν η Αί-
γυπτος, η Ρωσία και τα Εμιράτα. Επομένως, 
η αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Λιβύης 
ενδεχομένως να ζητήσει κι επισήμως τη  
βοήθεια της Τουρκίας στη βάση αυτού 
του μνημονίου, δίνοντας στον τουρκικό 
πολεμικό στόλο την άδεια να ελέγχει τη 
λιβυκή θάλασσα νοτίως της Κρήτης. 

Η νομική διάσταση 
της Συμφωνίας

Σχολιάζοντας στην εφημερίδα «Σημε-
ρινή» το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ 
Τουρκίας-Λιβύης, ο Διδάκτορας Διεθνούς 
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Τα παίζει όλα για όλα ο Ταγίπ 

ΣΕ ΑΥΤΌ ΤΌ ΠΛΑΊΣΊΌ, Η  «ΣΗ-
ΜΕΡΊΝΗ» ΣΤΊΣ 17 ΝΌΕΜΒΡΊ-
ΌΥ ΜΕ ΑΡΘΡΌ «ΤΌ ΜΑΝΊΦΕ-
ΣΤΌ ΤΗΣ ΓΑΛΑΖΊΑΣ ΠΑΤΡΊΔΑΣ» 
ΠΑΡΌΥΣΊΑΣΕ ΤΌ ΒΊΒΛΊΌ ΤΌΥ 
ΑΡΧΊΤΕΚΤΌΝΑ ΤΩΝ ΤΌΥΡΚΊ-
ΚΩΝ ΣΧΕΔΊΑΣΜΩΝ
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Ευχάριστα νέα από την ΕΕ για τους
παραγωγούς ελαιολάδου

Τα σημαντικά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ και οι συνεχιζόμενες καλές 
συγκομιδές δημιούργησαν ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτη-
σης στην ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, με αποτέλεσμα τη μείωση των 
τιμών. Λόγω αυτής της ιδιαιτέρως δύσκολης κατάστασης στην αγορά, 
η ΕΕ θα προσφέρει ενίσχυση ιδιωτικής αποθεματοποίησης παρθένων 
ελαιολάδων για τη σταθεροποίηση των τιμών.

Λόγω της πλεονάζουσας προσφοράς μετά τη συγκομιδή 2018/19, οι τιμές 
τους τελευταίους μήνες στην ισπανική, ελληνική και πορτογαλική αγορά ήταν 
ιδιαίτερα χαμηλές. Για παράδειγμα, η τιμή του έξτρα παρθένου ελαιολάδου, 
που σημειώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου στην Ισπανία, ήταν 33% χαμηλότερη 
από τον πενταετή μέσο όρο. Ομοίως, η τιμή του ελληνικού παρθένου ελαιο-
λάδου ήταν 13,5% χαμηλότερη από τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας. 

Τα εξαιρετικά υψηλά αποθέματα σε επίπεδο ΕΕ, που εκτιμώνται στους 859 χι-
λιάδες τόνους για το 2018/19, σε συνδυασμό με τη μέση παραγωγή που ανα-
μένεται για το 2019/20, απειλούν να πιέσουν την αγορά ελαιολάδου στην ΕΕ.

Το σχέδιο ιδιωτικής αποθεματοποίησης θα βοηθήσει στην άμβλυνση της πίε-
σης, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση της αγοράς.

Για να έχει αποτέλεσμα η ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεματοποίηση, οι ποσό-
τητες που επωφελούνται από την ενίσχυση θα πρέπει να παραμείνουν σε απο-
θεματοποίηση για τουλάχιστον 180 ημέρες. Επιπλέον, η ελάχιστη ποσότητα 
ανά προσφορά είναι 50 τόνοι.

Προσφορά για ενίσχυση μπορούν να υποβάλουν μόνο τα κράτη μέλη που πα-
ράγουν, όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Ιταλία, η Κύπρος, 
η Μάλτα, η Πορτογαλία και η Σλοβενία. 

Δικαίου και ειδικός στο Δίκαιο της Θά-
λασσας Νικόλας Ιωαννίδης εξήγησε πως, 
με βάση τη Σύμβαση της Βιέννης για το 
Δίκαιο των Συνθηκών (1961), η βασι-
κή νομική αρχή που διέπει ένα τέτοιο 
μνημόνιο μπορεί να είναι δεσμευτική.  
Εξαρτάται, φυσικά, όπως εξήγησε, από 
το λεκτικό που χρησιμοποιήθηκε στο εν 
λόγω μνημόνιο συναντίληψης, το οποίο 
δεν γνωρίζουμε.

«Ακόμη όμως και να είναι δεσμευτικό, 
θα πρέπει μετά να γίνει μια συμφωνία που 
δεσμεύει τα δυο συμβαλλόμενα κατ’ αρχήν  
μέρη. Για να έχει ισχύ έναντι όλων μια 
συμφωνία οριοθέτησης, πρέπει μόνο τα 
δυο αυτά μέρη να έχουν δικαιοδοσία στη  
συγκεκριμένη περιοχή που οροθετείται. 
Εάν έχει ένα τρίτο κράτος δικαιοδοσία 
εκεί (όπως συμβαίνει στη συγκεκριμένη 
περίπτωση με την  Ελλάδα και πιθανώς 
την Αίγυπτο), τότε η συμφωνία δεν έχει 

ισχύ για άλλα κράτη», είπε. 
«Η προσπάθεια σύγκλισης ενεργειακών 

και γεωπολιτικών συμφερόντων μεταξύ 
της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Ελλάδας 
και της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία 
έχει την ευνοϊκή αντιμετώπιση από τις 
ΗΠΑ, υπήρξε ο καθοριστικός εκείνος 
παράγοντας που ώθησε την Άγκυρα να 
περάσει τους τελευταίους μήνες στην αντε-
πίθεση. Ο κ. Levent Yılmaz, ακαδημαϊκός 
της Τουρκικής Αστυνομικής Ακαδημίας, 
δήλωσε στη Sabah ότι η Τουρκία πρέ-
πει να προστατεύσει τα δικαιώματά της 
ήρεμα και να συνεχίσει την προληπτική 
εξωτερική πολιτική της, αντί να λαμβάνει 
αντιδραστικές προσεγγίσεις».

Ο αγωγός από Κύπρο 
Υπογραμμίζοντας ότι η Άγκυρα έχει 

ενισχύσει τη ναυτική της δέσμευση στην 
Ανατολική Μεσόγειο με νέα ναυτικά γυ-

μνάσια, όπως η «Γαλάζια Πατρίδα», ο 
Yılmaz δήλωσε ότι η τουρκική κυβέρνη-
ση έχει ήδη δείξει την αποφασιστικότητά 
της να προστατεύσει τα συμφέροντά της 
και τώρα πρέπει να διατηρήσει την πλε-
ονεκτική θέση της, ενώ «τα αποθέματα 
πιθανότατα να μεταφερθούν από τουρκικό 
έδαφος». Αυτή ήταν και η σκοπιμότητα του  
πρωτοσέλιδου της τουρκικής εφημερίδας 
«Μιλιέτ», ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου, 
με τίτλο «Αγωγός φυσικού αερίου στην 
‘‘τδβκ’’», που υποστηρίζει ότι η Τουρκία 
και  το ψευδοκράτος ετοιμάζονται για το 
επόμενο σημαντικό βήμα,  που είναι η 
μεταφορά αερίου της Μεσογείου στην 
Τουρκία μέσω Κύπρου.

«Είναι ένας τρόπος με την πιο εφικτή 
διέλευση. Υπάρχουν μερικά μη πρακτικά 
σχέδια, όπως η χρήση των ελληνικών 
νησιών και της Ιταλίας για την παρά-
δοση φυσικού αερίου, αλλά οι ιδρυτές 

αυτών των ιδεών γνωρίζουν πολύ καλά 
τη βιωσιμότητά τους», ανέφερε ο ίδιος,  
επιχειρώντας να αποδομήσει την ιδέα 
κατασκευής του αγωγού East Med, με-
ταξύ Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται πως η λιβανέζικη κυ-
βέρνηση συμφώνησε με την κοινοπραξία 
της γαλλικής Total, της ιταλικής Eni και της 
ρωσικής Novatek να ξεκινήσει γεωτρήσεις 
τον Δεκέμβριο από τις ακτές βόρεια της 
Βηρυτού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι 
εταιρείες ετοιμάζονται να ξεκινήσουν τη 
γεώτρηση τον Ιανουάριο του 2020, στο 
μπλοκ 9, το οποίο είναι ένα από τα δύο 
μπλοκ που περιέχουν αμφισβητούμενα 
ύδατα με το Τελ Αβίβ. Τη γεώτρηση  θα εκτε-
λέσει το γεωτρύπανο Tungsten Explorer, 
το οποίο μετά αναμένεται να έρθει στην 
Κυπριακή ΑΟΖ, στο θαλασσοτεμάχιο 6.

Για την περίπτωση του Λιβάνου, αναλυ-
τές  εκτιμούν ότι κοιτάσματα που πιθανόν 
να εξευρεθούν μπορεί να βοηθήσουν στην 
ικανοποίηση της εγχώριας ζήτησης και 
έτσι να μετριάσουν τα δεινά της οικονομίας 
του Λιβάνου, η οποία έχει καταστραφεί 
εδώ και δεκαετίες λόγω πολέμων και 
εσωτερικών συγκρούσεων και επίσης 
θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια 
ευκαιρία για εξαγωγή. 

Ανοίγματα στον Λίβανο 
Σε αυτό το πλαίσιο, η Sabah αναφέρει 

πως η Τουρκία, μια άλλη χώρα που οι 
διάφοροι παράγοντες προσπάθησαν να 
γκρεμίσουν όπως τον Λίβανο, αναδεικνύ-
εται ως υποψήφια για πιθανή συνεργασία 
για τον Λίβανο σε ενεργειακό επίπεδο.

Ο Nader Ghazal, σύμβουλος του πρώ-
ην πρωθυπουργού του Λιβάνου, Saad 
Hariri, δήλωσε στην τουρκική εφημερίδα 
ότι η Τουρκία και ο Λίβανος έχουν καλή 
οικονομική σχέση και αυτή η συνεργασία 
μπορεί επίσης να επεκταθεί στο θέμα του 
φυσικού αερίου. «Λαμβάνοντας υπόψη 
τις δυνατότητες και την τεχνολογία που 
διαθέτει η Τουρκία για γεώτρηση και 
εξερεύνηση, καθώς και για τη διανομή 
φυσικού αερίου, πιστεύω ότι μπορούμε 
να έχουμε μια καλή συμφωνία, η οποία 
θα είναι πολύ σημαντική για εμάς», δή-
λωσε ο Γκάζαλ.

Σχετικά με το θέμα, ο Yılmaz είπε 
ότι η Τουρκία πρέπει να εντείνει τον 
διάλογο με οποιουσδήποτε σχετικούς 
διεθνείς οργανισμούς και να αναπτύξει 
συνεργασία με περιφερειακές χώρες 
όπως ο Λίβανος και η Λιβύη.

Αμφιλογιών το ανάγνωσμα… Τι 
αφήνει πίσω της η περιλάλητη 
Τριμερής του Βερολίνου, ως πα-

ρακαταθήκη στη βαλτωμένη διαδικασία 
του Κυπριακού; 

Αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα προς τα 
εμπρός, διανοίγοντας την προοπτική μιας 
ουσιαστικής διαπραγμάτευσης, ή δίνει, 
απλώς, παράταση σε μια θνήσκουσα δι-
αδικασία, οι προοπτικές ζωής της οποίας 
εξαρτώνται εξολοκλήρου από τις ορέξεις 
του Ρ. Τ. Ερντογάν και της Άγκυρας;

Ποιος ο ρόλος του ΓΓ των ΗΕ, Αντόνιο 
Γκουτέρες, και γενικότερα του διεθνούς 
οργανισμού στην υπό μεθόδευση εξέλιξη 
και τι θα πρέπει να αναμένεται εφεξής; 

Ποιες οι ζημίες και ποια τα οφέλη, και 
για ποιους, από τα αποτελέσματα της συ-
νάντησης στο Βερολίνο; Το ανακοινωθέν 
του ΓΓ των ΗΕ «κωδικοποιεί» άλλη μια 
υποχώρηση της ε/κ πλευράς ή αποκρυ-
σταλλώνει μια στάση ίσων αποστάσεων, εκ 
μέρους του επικεφαλής του ΟΗΕ, έναντι 
των δύο πλευρών;  

Πώς επιδρά, εν τέλει, το επιγενόμενο της 
συνάντησης στο διαπραγματευτικό κεκτημένο 
και στους υπό διαμόρφωση συσχετισμούς, 
μετά και την επίταση των τουρκικών προ-
κλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ. Μιλούν στη 
«Σ» ο καθηγητής πολιτικής Οικονομίας και 
πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκών και 

Διεθνών Υποθέσεων του πανεπιστημίου 
Λευκωσίας, Ανδρέας Θεοφάνους, και ο 
δικηγόρος, Γιώργος Κολοκασίδης, αποτι-
μώντας τα αποτελέσματα της Τριμερούς, 
μέσα στα γεωπολιτικά συμφραζόμενα της 
συγκυρίας. Προφανώς, εδώ και πολλούς 
μήνες, ο στόχος των ΗΕ ήταν η καταγραφή 
και συνομολόγηση όρων αναφοράς, για 
επανέναρξη της ουσιαστικής διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης. Αυτό, όπως είδαμε, δεν 
κατέστη δυνατό. Κύρια αιτία γι’ αυτήν την 
εξέλιξη είναι ο,  χωρίς όρια, μαξιμαλισμός 
της τουρκικής πλευράς.

Η Άγκυρα, είναι πασίδηλον, επιδιώκει 
και προσπαθεί να κατοχυρώσει, εκ των 
προτέρων, πράγματα, τα οποία θα έπρεπε 
να αποτελούν αντικείμενο της ίδιας της 
διαπραγμάτευσης, θέλει, με άλλα λόγια, 
να φτάσει σ’ ένα σχεδιάγραμμα λύσης 
τουρκικών προδιαγραφών, προτού υπει-
σέλθουμε στην ουσιαστική συζήτηση. 
Και είναι επίσης προφανές ότι υπήρξε 
συγκεκριμένη μεθόδευση για το χρονικό 
διάστημα των συναντήσεων. 

Εκτίμησή μου είναι ότι κλείνει ο κύ-
κλος της παρούσας διαδικασίας, όπως τη 
γνωρίσαμε όλα αυτά τα χρόνια.

Τα Ηνωμένα Έθνη εμφανίζονται να 
έχουν μια ουδέτερη στάση, παρότι το 
διαπραγματευτικό κεκτημένο μετατοπί-
ζεται σταθερά προς τις τουρκικές θέσεις, 
κάτι που θα έπρεπε να προβληματίζει την 
πλευρά μας σοβαρά. Στρατηγικός στόχος 
της Άγκυρας είναι η γεωπολιτική ηγεμονία 
στην Ανατολική Μεσόγειο και η ανάδειξή 
της στον κυρίαρχο ενεργειακό παίκτη στην 
περιοχή. Ως εκ τούτου, ο γεωπολιτικός, 
γεωστρατηγικός και οικονομικός έλεγχος 
της Κύπρου αποτελεί παράγοντα εκ των 

ων ουκ άνευ για την ευόδωση αυτής της 
στόχευσης. Άρα, το Κυπριακό δεν είναι, σε 
καμιά περίπτωση, ένα δικοινοτικό πρόβλη-
μα, ούτε η Τουρκία ενδιαφέρεται πραγματικά 
για τους Τουρκοκυπρίους, την ύπαρξη των 
οποίων φροντίζει να εργαλειοποιεί για την 
επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.

Όσον αφορά τη στάση της τ/κ ηγεσίας, 
θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει κατανοητόν 
ότι, επί της ουσίας, ο Μουσταφά Ακιντζί 
δεν έχει καμία διαφορά από την Άγκυρα. 

Την ίδια ώρα, η Τουρκία συνεχίζει τον 
υβριδικό πόλεμο εναντίον της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, ενώ συνεχίζει τις παράνομες 
ενέργειές της εντός της κυπριακής ΑΟΖ. 
Από πλευράς της, η ΚΔ, αντί να τοποθετήσει 
το πρόβλημα στις πραγματικές του δια-
στάσεις, αρκείται στην προσπάθεια να μην 
της επιρριφθούν ευθύνες για το αδιέξοδο, 
προβαίνοντας σε συνεχείς υποχωρήσεις. 

Στο σημείο αυτό, πρέπει να επισημανθεί 
η επικράτηση του τουρκικού αφηγήματος, 
ότι το Κυπριακό είναι ένα δικοινοτικό πρό-
βλημα, όπου οι Ελληνοκύπριοι νέμονται 
την Κυπριακή Δημοκρατία, τα θέλουν όλα 
και δεν λαμβάνουν υπ’ όψιν τα δικαιώματα 
των Τουρκοκυπρίων. Υπό αυτά τα δεδο-
μένα, επιβάλλεται, κατά τη γνώμη μου, η 
διαμόρφωση ενός νέου ολοκληρωμένου 
αφηγήματος εκ μέρους της ε/κ πλευράς, 
που να επανασυνδέει το Κυπριακό με τα 
γεωπολιτικά του δεδομένα, να αναδεικνύει 
την κατοχή και την παρουσία των τουρκικών 
στρατευμάτων, τη συνεχιζόμενη προσβολή 
της κυπριακής ΑΟΖ εκ μέρους της Τουρκίας, 
πέρα από την απλή δικοινοτική διάσταση 
του προβλήματος. 

Εν κατακλείδι, πρέπει η Λευκωσία να 
επιχειρήσει την «επανευρωπαϊκοποίηση» 

του Κυπριακού, αναδεικνύοντας τι σημαίνει 
για την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το ζήτημα. 

Είναι, λοιπόν, αδιαμφισβήτητο ότι η 
ακολουθούμενη για 45 χρόνια πολιτική 
έχει αποτύχει. Η πρόσφατη Τριμερής ήταν 
ένας ακόμη κρίκος στην αλυσίδα αυτής της 
αποτυχίας, δίνοντας, για άλλη μια φορά, 
παράταση σε μιαν αδιέξοδη διαδικασία.     

Φαίνεται ότι Κυπριακό μπαίνει, για άλλη 
μια φορά, στο ψυγείο, λόγω της στάσης 
της Τουρκίας. Δεν αποκλείεται, ωστόσο, 
ανά πάσα στιγμή να αναθερμανθεί το ζή-
τημα, αφού η Άγκυρα δηλώνει ότι, εάν 
διαμορφωθούν οι συμφέρουσες για την ίδια 
προϋποθέσεις, θα στηρίξει τη διαδικασία.

Και διαφαίνεται, επίσης, ότι υπάρχει 
πρόσκομμα για τη διαμόρφωση κοινής 
βάσης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
απέσυρε, προσώρας, κάποιες επιφυλάξεις 
του, όσον αφορά κυρίως τα θέματα της εκ 
περιτροπής προεδρίας, της πολιτικής ισό-
τητας κ.λπ., προκειμένου να προχωρήσει η 
διαδικασία, τις οποίες, ωστόσο, θα εγείρει, 
ενδεχομένως, σε κατοπινότερο στάδιο.

Αυτό, όμως, διανοίγει ένα πεδίο ελλοχευ-
όντων κινδύνων, η διαχείριση των οποίων 
θα είναι δυσχερέστερη στη συνέχεια. Πρέπει 
να αναμένεται, ωστόσο, ότι οι πιέσεις, προς 
την πλευρά μας, κυρίως, θα είναι έντονες για 
την επίτευξη προόδου, γι’ αυτό απαιτείται μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική για το πού και 
πώς πορευόμαστε.  Η διαδικασία, λοιπόν, έχει 
αποδειχθεί ότι αφήνει στο διάβα της πολλά 
αρνητικά για την ε/κ πλευρά, τα οποία, με 
την πάροδο του χρόνου, κατοχυρώνονται 
εις βάρος της, και μηδαμινά οφέλη, γεγο-
νός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο 
τις προσπάθειες για μια δίκαιη και σωστή 
επίλυση του κυπριακού προβλήματος.   

Τριμερής: Προοπτικές, κίνδυνοι και μετατοπίσεις

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
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Η ΕΛΛΗΝΟ-
ΚΥΠΡΙΑΚH  
ΠΛΕΥΡA 
10%

Π
ολύ χαμηλές εμφανίζονται οι προσδο-
κίες των πολιτών για τις προοπτικές 
επανέναρξης των διαπραγματεύσε-
ων για επίλυση του Κυπριακού μετά 
την τριμερή συνάντηση στο Βερολί-
νο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
δημοσκόπησης που διενήργησε το 

IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας για λογαριασμό 
της «Σημερινής» της Κυριακής. Την ίδια ώρα, ελάχιστο 
ποσοστό πιστεύει ότι, μετά τα αποτελέσματα της Τριμερούς, 
υπάρχουν βάσιμες ελπίδες για συνολική επίλυση του 
κυπριακού προβλήματος, με την πλειοψηφία να θεωρεί 

ότι μόνον μια πιθανή διαπραγμάτευση θα δείξει κατά 
πόσον υπάρχουν ουσιαστικές προοπτικές για τη λύση.
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: 
«Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 27-28 Νοεμ-
βρίου 2019. Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγρο-
τικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες 
και γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 
άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: Τηλεφωνικές συ-
νεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

ΤΗΣ ΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΠΟΤΙΜΏΝΤΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΤΟ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑ ΤΗΣ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ, 38% ΤΏΝ 
ΠΟΛΙΤΏΝ ΠΙΣΤΈΥΟΥΝ ΟΤΙ 
ΚΑΜΙΑ ΠΛΈΥΡΑ ΔΈΝ ΘΈΏΡΈΙΤΑΙ 
ΚΈΡΔΙΣΜΈΝΗ, ΈΝΏ 37% 
ΘΈΏΡΟΥΝ ΠΏΣ ΜΟΝΟ Η 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΒΓΗΚΈ ΚΈΡΔΙΣΜΈΝΗ

Δεν βλέπουν επανέναρξη των 
διαπραγματεύσεων οι πολίτες

ΕΛΆΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΙΣΤΕΎΕΙ ΟΤΙ, ΜΕΤΆ ΤΆ ΆΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΆ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΎΣ, ΎΠΆΡΧΟΎΝ ΒΆΣΙΜΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΆ ΣΎΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΎΣΗ ΤΟΎ ΚΎΠΡΙΆΚΟΎ

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ;

17%
ΠΟΛΥ

36%
ΑΡΚΕΤΑ

40%
ΛΙΓΟ

7%
ΚΑΘΟΛΟΥ

6%
ΠΟΛΥ

15%
ΑΡΚΕΤΑ

45%
ΛΙΓΟ

34%
ΚΑΘΟΛΟΥ

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 79% έχουν πολύ 
χαμηλές προσδοκίες για την πορεία του Κυπριακού. Συγκεκριμένα, 45% 
απάντησαν ότι βρισκόμαστε λίγο κοντά στην έναρξη ουσιαστικών διαπραγ-
ματεύσεων και 34% των πολιτών πιστεύουν ότι δεν βρισκόμαστε καθόλου 
κοντά. Την ίδια στιγμή, μόνο το 53% παρακολούθησαν πολύ και αρκετά τις 
εξελίξεις στο Κυπριακό μετά και την τριμερή συνάντηση του Βερολίνου, ενώ 
το 47% των ερωτηθέντων παρακολούθησαν λίγο ή και καθόλου τις εξελίξεις.
 

ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΠΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΏΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ;

79% ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΊΕΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΊΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΊΑΚΟΥ

29%2% 69%

ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ 
ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ     

ΘΑ ΔΥΣΧΕΡΑΝΕΙ ΤΗ 
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟ-
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ                 

28 % 67 % 

ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΠΏΣ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΙΜΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑ-
ΚΟΥ 'Η ΕΞΑΝΕΜΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ ΥΠΗΡΧΑΝ;

ΠΏΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΕ 
Ο,ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΏΝ ΘΕΣΕΏΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑ-
ΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΤΏΝ ΗΝΏΜΕΝΏΝ ΕΘΝΏΝ;

ΑΠΟΤΙΜΏΝΤΑΣ ΣΦΑΙΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΟ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ, ΠΟΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΠΏΣ ΒΓΗΚΕ 
ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΗ;

13%
ΛΑΝΘΑΣΜEΝΑ 
ΤΗΝ ΑΠΟΔEΧΘΗΚΈ

87%
ΟΡΘA ΤΗΝ 
ΑΠΟΔEΧΘΗΚΈ 

ΝΑΙ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ 
ΒΑΣΙΜΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ 18%

ΘΕΤΙΚO 25%

ΚΑΜIΑ 38%

ΟΧΙ, ΕΞΑΝΕΜΙ-
ΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΕΛΠΙΔΕΣ 
ΥΠΗΡΧΑΝ  30%

ΑΡΝΗΤΙΚO 
14%

ΜOΝΟ Η 
ΤΟΥΡΚIΑ 
37%

ΔΓ/ΔΑ                                                                                       
2%

ΔΓ/ΔΑ                                                                                       
2%

Η ΤΟΥΡΚΟ-
ΚΥΠΡΙΑΚH 
ΠΛΕΥΡA 
6%

ΘΑ ΕΞΑΡΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ 50%

ΟYΤΕ ΑΡΝΗ-
ΤΙΚO ΟYΤΕ 
ΘΕΤΙΚO 21%

ΘΑ ΔΙΑΦΑΝΕI 
ΣΤΗΝ ΕΞEΛΙΞΗ ΤΏΝ 
ΠΡΑΓΜAΤΏΝ 38%

ΚΑΙ ΟΙ ΔYΟ 
ΠΛΕΥΡEΣ 
9%

Ενδιαφέρουσες είναι οι εκτιμήσεις των πολιτών έπειτα από την τριμερή κατά 
πόσον δημιουργούνται πλέον βάσιμες ελπίδες για συνολική επίλυση του 
Κυπριακού ή αν εξανεμίστηκαν και οι όποιες ελπίδες υπήρχαν. Ένα 30% των 
πολιτών εκτιμούν ότι εξανεμίστηκαν και οι όποιες ελπίδες υπήρχαν, ενώ ένα 
50% δηλώνουν ότι θα εξαρτηθεί από τις διαπραγματεύσεις. Μόνο το 18% των 
ερωτηθέντων εκτιμούν ότι δημιουργούνται βάσιμες ελπίδες. Όσον αφορά το 
αποτέλεσμα της τριμερούς για την αποδοχή των θέσεων της ελληνοκυπριακής 
πλευράς από μέρους των Ηνωμένων Εθνών, 25% των πολιτών απάντησαν ότι 
είναι θετικό, 14% ότι είναι αρνητικό, ενώ το 59% το χαρακτηρίζουν ούτε θετικό, 
ούτε αρνητικό. Αποτιμώντας σφαιρικά και στην ολότητά του το αποτέλεσμα 
της συνάντησης, 38% των πολιτών πιστεύουν ότι καμία πλευρά δεν θεωρείται 
κερδισμένη, ενώ 37% θεωρούν πώς μόνο η Τουρκία βγήκε κερδισμένη.

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΕΠΑΝΑΒΕΒΑΙΏΘΗΚΕ ΏΣ 
ΒΑΣΗ ΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ Η ΔΙΖΏΝΙΚΗ ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. ΠΡΟΣ 
ΠΟΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ;

66%
ΟΡΘΗ 

29%
ΛΑΝΘΑΣΜΕ-

ΝΗ

5%
ΔΓ/ΔΑ    

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΕ ΑΜΕΣΏΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ, 
ΠΏΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ, ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑ-
ΨΗ ΤΏΝ ΟΡΏΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΝΟΜΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ, ΤΗΝ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗ 
ΝΕΚΡΗ ΖΏΝΗ. ΣΥΜΦΏΝΕΙΤΕ ‘Η ΔΙΑΦΏΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ-
ΔΡΟΥ;

Η πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 66% θεωρούν ορθή την επαναβεβαίωση ως βάσης 
λύσης του Κυπριακού τη διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Παράλληλα, η συντριπτική 
πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 90% συμφωνούν απόλυτα ή μάλλον συμφωνούν, με 
την αξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας πως για να αρχίσουν ουσιαστικές διαπραγ-
ματεύσεις, πέρα από τη σύναψη των όρων αναφοράς, θα πρέπει να τερματιστούν και οι 
έκνομες ενέργειες της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, την Αμμόχωστο και τη νεκρή ζώνη.

75
%

15
%

4
%

6
%

ΣΥΜ-
ΦΏΝΏ 

ΑΠOΛΥΤΑ

ΜΑΛΛΟΝ 
ΣΥΜΦΏΝΏ      

ΜΑΛΛΟΝ 
ΔΙΑΦΏΝΏ          

ΔΙΑΦΏΝΏ 
ΑΠOΛΥΤΑ          

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΑΤΥΠΗΣ ΠΕ-
ΝΤΑΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, 
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΔΗΛΏΣΗΣ ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ, 
ΘΑ ΑΠΟΥΣΙΑΖΕΙ Η ΕΥΡΏΠΑΪΚΗ ΕΝΏΣΗ ΑΠΟ 
ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ, ΕΣΤΏ ΚΑΙ ΏΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ. 
ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΤΡΟΠΟ ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΗ-
ΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ;

ΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΤΕΡΑ 
ΕΚ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ, ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ 
ΠΏΣ ΟΡΘΑ ‘Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ 
ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗ-
ΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ. ΤΟΥ ΟΗΕ Ο ΠΡΟΕ-
ΔΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ;

Δυσχέρεια της θέσης της 
ελληνοκυπριακής πλευράς 
βλέπουν το 67% των πολιτών 
σε περίπτωση σύγκλησης 
άτυπης πενταμερούς διάσκε-
ψης για το Κυπριακό, βάσει της 
δήλωσης Αντόνιο Γκουτέρες, 
να απουσιάζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση από τραπέζι, έστω και 
ως παρατηρητής. Ταυτόχρονα, 
κρίνοντας οι πολίτες συνο-
λικότερα το αποτέλεσμα της 
τριμερούς, το 87% πιστεύουν 
πως ορθά αποδέχθηκε την 
πρόσκληση του Γ.Γ. του ΟΗΕ ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης.

Πολύ ενδιαφέρουσες είναι και 
οι απαντήσεις των πολιτών όσον 
αφορά τον Τ/κ ηγέτη Μουσταφά 
Ακιντζί, ο οποίος δεν πείθει το 83% 
των ερωτηθέντων πως μπορεί 
πλέον να προχωρήσει σε συμφω-
νία για τις εσωτερικές πτυχές του 
Κυπριακού χωρίς να χρειάζεται τη 
συγκατάθεση της Τουρκίας. Την 
ίδια στιγμή το 69% των πολιτών 
χαρακτηρίζουν τη συνολική μέχρι 
σήμερα στάση του Γενικού Γραμ-
ματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες 
όσον αφορά τις προσπάθειες 
επίλυσης του Κυπριακού ότι τηρεί 
ίσες αποστάσεις.

83 %
ΟΧΙ

17 %
ΝΑΙ

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ Τ/Κ ΗΓΕΤΗ 
ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΑΚΙΝΤΖΙ, ΣΑΣ 
ΕΠΕΙΣΕ ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΙ ΠΛΕΟΝ 
ΝΑ ΠΡΟΧΏΡΗΣΕΙ ΣΕ ΣΥΜΦΏ-
ΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΏΤΕΡΙΚΕΣ ΠΤΥ-
ΧΕΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΏΡΙΣ ΝΑ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ‘Η ΟΧΙ;

ΠΏΣ ΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΑΤΕ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΟΗΕ ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥ-
ΤΕΡΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ;

ΤΗΡΕI IΣΕΣ 
ΑΠΟΣΤAΣΕΙΣ                                             

ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚH 
ΥΠEΡ ΤΗΣ

 ΤΟΥΡΚΙΚHΣ 
ΠΛΕΥΡAΣ

ΜΕΡΟΛΗΠΤΙΚH 
ΥΠEΡ ΤΗΣ Ε/Κ 

ΠΛΕΥΡAΣ   

ΘΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗ 
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΚΥ-

ΠΡΙΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ 

5 % 



ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ* 

   

Π
υραύλων συνέχεια 
και πολιτικές της 
ΤΡΑΜΠΑΣ (τουρκι-
κή λέξη-συναλλαγή) 
εφαρμόζει ο Ερντογάν 
με τον Τραμπ. Με 
προσήλωση στους 

στόχους του και με πολιτική συνέπεια 
ο Τούρκος Πρόεδρος συνεχίζει τις πο-
λιτικές της συναλλαγής με τις ΗΠΑ και 
τον Πρόεδρο Ντόναλτ Τράμπ. Άλλωστε 
είναι δημοφιλής τακτική για τον Ερντογάν 
το άνοιγμα πολλών μετώπων με προσ-
δοκώμενο όφελος (Win-Win situation).

Σε άρθρο μου που δημοσιεύτηκε 
στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» στις 31 
Μαρτίου 2019, με τίτλο «S-400 vs F-35, 
o Eρντογάν μπλοφάρει» καταγράφηκε ότι 
η Τουρκία ανοίγει πολλά περιφερειακά 
μέτωπα - Συρία, Ιράκ, Ελλάδα, Κύπρο, 
αντιπαράθεση με ΗΠΑ και Ισραήλ -, 
προσδοκώντας οφέλη σε κάποια από αυτά. 
Καταγράφηκε, επίσης, η εκτίμηση για το 
επίμαχο θέμα των ρωσικών πυραύλων, 
ότι η Τουρκία τελικά θα υποχωρήσει με 
ακύρωση της συμφωνίας ανάπτυξης των 
πυραύλων, προκειμένου να παραλάβει τα 
αεροσκάφη 5ης γενεάς F -35, να διατηρή-

ΜΕΤΆ ΤΗ ΜΕΡΙΚΗ ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΟ 
ΣΥΡΙΆΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, Η ΤΟΥΡΚΙΆ 
ΘΆ ΣΤΡΆΦΕΙ ΣΤΆ ΥΠΟΛΟΙΠΆ 
ΜΕΤΩΠΆ, ΚΥΡΙΩΣ ΤΆ ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΆΚΆ ΕΛΛΆΔΆΣ ΚΆΙ ΚΥΠΡΟΥ, 
ΆΠΟ ΤΆ ΟΠΟΙΆ ΠΡΟΣΔΟΚΆ 
ΠΟΛΛΆΠΛΆ ΟΦΕΛΗ. ΤΗΝ 
ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΆΚΟΥ ΜΕ 
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΆΓΡΆΦΩΝ 
ΛΥΣΗ, ΤΗΝ ΆΝΆΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΆΟΖ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΆΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΆ-
ΤΙΆΣ, ΤΗ ΣΥΝΕΚΜΕΤΆΛΛΕΥΣΗ 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΆΙΓΆΙ-
ΟΥ ΚΆΙ, ΚΥΡΙΩΣ, ΤΗΝ ΟΔΕΥΣΗ 
ΤΩΝ ΚΟΙΤΆΣΜΆΤΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΆΕΡΙΟΥ 'Η ΚΆΙ ΠΕΤΡΕΛΆΙΟΥ 
ΜΕΣΩ ΤΟΥΡΚΙΆΣ

Της Κυριακής

Πολιτική 8

Μετά από αυτές τις εξελίξεις εξα-
κολουθώ να πιστεύω ακράδαντα ότι 
η Τουρκία, με συνέπεια στους μα-
κροπρόθεσμους γεωπολιτικούς της 
στόχους να καταστεί περιφερειακή 
υπερδύναμη στον χώρο της Μέσης 
Ανατολής, θα «ανακρούσει πρύμναν» 
στο θέμα των ρωσικών πυραύλων, 
μετά από ικανοποιητικά ανταλλάγματα. 
Με όλες αυτές τις παλινδρομήσεις 
είναι προφανές ότι ο Ερντογάν παίζει 
ένα διπλωματικό παίγνιο με αποδέ-
κτη την κοινή γνώμη του τουρκικού 
λαού, εφαρμόζοντας τη  στρατηγική 
της εμπέδωσης ισχύος και ανάδειξης 

της χώρας σε περιφερειακή υπερ-
δύναμη, ανεξάρτητα από το ΝΑΤΟ. 
Συνεργάζεται με τη Ρωσία σε όση 
έκταση εξυπηρετούνται τα στρατηγι-
κά του συμφέροντα για ενίσχυση της 
θέσης της Τουρκίας στην περιοχή, 
δηλώνοντας απερίφραστα ότι η χώρα 
του δεν προτίθεται να εγκαταλείψει 
τις υποχρεώσεις της ως μέλος του 
NATO. Παράλληλα, οι ενέργειές του 
αποτελούν ισχυρό μοχλό πίεσης προς 
τις ενδιαφερόμενες πλευρές να προ-
σκομίσουν απλόχερα τα δώρα των 
προσφορών τους για να συγκεράσουν 
τις υπερβολικές απαιτήσεις του σε 

διπλωματικό και οικονομικό επίπεδο.
Και για να έλθουμε στα καθ’ ημάς. 

Μετά τη μερική ολοκλήρωση των 
στόχων της στο συριακό μέτωπο, η 
Τουρκία θα στραφεί στα υπόλοιπα μέ-
τωπα, κυρίως τα ενεργειακά Ελλάδας 
και Κύπρου, από τα οποία προσδοκά 
πολλαπλά οφέλη. Την επίλυση του 
Κυπριακού με τουρκικών προδια-
γραφών λύση, την αναθεώρηση της 
οριοθέτησης της ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, την συνεκμετάλλευση 
φυσικών πόρων του Αιγαίου και, κυ-
ρίως, την όδευση των κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου ή και πετρελαίου 

μέσω Τουρκίας. Όλα αυτά, βέβαια, 
με τις ευλογίες και τη συγκατάθεση 
Αμερικανών και Ρώσων για εξυπη-
ρέτηση των δικών τους ενεργειακών 
συμφερόντων. 

ολιτικές της ΤΡΑΜΠ...ΑΣ, που δι-
αχρονικά πραγματοποιούνται σε βά-
ρος των αδυνάμων και προθύμων για 
υποχωρήσεις και παραχωρήσεις λαών. 
Οι πολιτικές ηγεσίες σε Ελλάδα και 
Κύπρο να μην τρέφουν αυταπάτες για 
μονοπώλιο όψιμων στρατηγικών εταί-
ρων και να επαγρυπνούν στις παρα-
σκηνιακές μεθοδεύσεις της Τουρκίας. 
Έλληνες «ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΝΗΣΑΣΘΑΙ». 

Ανάκρουση με ανταλλάγματα

Πολιτική της… «Τράμπ...ας»

Μετά από αυτές 
τις εξελίξεις 

εξακολουθώ να 
πιστεύω ακράδαντα 

ότι η Τουρκία, με 
συνέπεια στους 

μακροπρόθεσμους 
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σει την τουρκική αεροπορική βιομηχανία 
στο πρόγραμμα συμπαραγωγής και, το 
κυριότερο, να προμηθευτεί το σύστημα 
PATRIOT της αμερικανικής Raytheon 
με πολύ ευνοϊκούς όρους τιμολόγησης 
και μεταφοράς τεχνογνωσίας. 

Τα γεγονότα που ακολούθησαν - πα-
ραλαβή και εγκατάσταση του πυραυλικού 
συστήματος (Ιούλιος 19), επιχείρηση «Πηγή 
Ειρήνης» στη Συρία και οι εξελίξεις μετά 
την επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου 
στις ΗΠΑ (Νοέμβριος 19) - δεν καταρ-
ρίπτουν την ανωτέρω εκτίμηση, αλλά, 
αντιθέτως, αφήνουν ανοικτό το σενάριο 
της ολοκλήρωσης και της πλήρους επι-
χειρησιακής αξιοποίησης του προγράμ-
ματος του πυραυλικού συστήματος S-400. 
Απλώς, ο Ερντογάν, ως επιδέξιος παίκτης 
στην πολιτική σκακιέρα στην τακτική 
της μπλόφας, προσθέτει την τακτική της 
τράμπας. Επιδέξιος παίκτης ο Σουλτάνος 
Ερντογάν, μεγάλος τραμπαρίφας ο Πλα-
νητάρχης Τραμπ.

Στις αρχές Ιουλίου γίνεται επιδεικτι-
κά και με τυμπανοκρουσίες η παραλαβή 
της πρώτης τμηματικής παράδοσης του 
πυραυλικού συστήματος. Ο Τραμπ τηρεί 
σιγήν ιχθύος και δεν επιβάλλει τις οικονο-
μικές κυρώσεις με τις οποίες κατά καιρούς 
απειλούσε την Τουρκία, παρά τις πιέσεις 
από Κογκρέσο, Γερουσία και Πεντάγω-
νο να εφαρμόσει πλήρως τις κυρώσεις 
που προβλέπονται στο πλαίσιο του νόμου 
για την αντιμετώπιση των αντιπάλων της 
Αμερικής μέσω κυρώσεων (CAATSA). 
Αντί κυρώσεων, ο Τραμπ ανταλλάσσει 

την καθυστέρηση ολοκλήρωσης του 
προγράμματος με το πράσινο φως για 
την εισβολή στη Συρία με την επιχείρη-
ση «Πηγή της Ειρήνης». Με την μικρής 
κλίμακας επιχείρηση της Τουρκίας, που 
έγινε με την ανοχή ΗΠΑ και Ρωσίας, η 
Τουρκία πέτυχε τη  δημιουργία μέρους 
της επιδιωκόμενης ζώνης ασφαλείας 
με την εκδίωξη από τα τουρκοσυριακά 
σύνορα των Κούρδων πολιτοφυλάκων, 
η Ρωσία πέτυχε την αποκατάσταση της 
κυριαρχίας του καθεστώτος Άσαντ σε πε-
ριοχές ελεγχόμενες από Κούρδους υπό 
καθεστώς αυτονομίας και η Αμερική 
τη συγκέντρωση των Κούρδων και των 
αμερικανικών δυνάμεων στη  Βορειοα-
νατολική Συρία στα σύνορα με το Ιράκ, με 
σκοπό τη διασφάλιση των πετρελαιοπηγών 
αμερικανικών συμφερόντων.   

Ακολουθεί τον Νοέμβριο η επίσκεψη 
του Τούρκου Προέδρου στην Αμερική 
με εναγκαλισμούς και θωπείες από τον 
πλανητάρχη, παρά τις έντονες εσωτερικές 
αντιδράσεις. Ο Τραμπ επαναλαμβάνει την 
απόδοση ευθυνών στη διοίκηση Ομπάμα 
για τη μη κατάληξη σε συμφωνία διάθεσης 
του πυραυλικού συστήματος PATRIOT. 
Μοιράζει, δε, υποσχέσεις για την εξασφά-
λιση των αμερικανικής κατασκευής πυ-
ραύλων υπό  ευνοϊκές προϋποθέσεις σε 
περίπτωση που η Τουρκία ματαιώσει την 
πλήρη επιχειρησιακή εκμετάλλευση των 
S-400. Δηλαδή, τράμπα πύραυλοι, τζάμπα 
πύραυλοι. Στο παρασκήνιο όλων αυτών 
των ανταλλαγών και των εναγκαλισμών 
βρίσκονται οι επιχειρηματικές συναλλαγές 

των γαμπρών και οι επενδύσεις του συ-
γκροτήματος Τραμπ στην Κωνσταντινού-
πολη. Ένα σκοτεινό τετ-α-τετ διανθισμένο 
με πολιτικοοικονομικές τράμπες.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των New 
York Times, ο σύμβουλος του Αμερικα-
νού Προέδρου και γαμπρός του Τζάρεντ 
Κούσνερ,  ο υπουργός Οικονομικών της 
Τουρκίας, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, ο οποίος 
είναι παντρεμένος με την Έσρα, την αγα-
πημένη κόρη του Ερντογάν, και ο γαμπρός 
ενός Τούρκου μεγιστάνα, που είναι και 
επιχειρηματικός εταίρος της οικογένει-
ας Τραμπ, έχουν χρησιμοποιηθεί ως τα 
«υπόγεια» κανάλια (back-channels) μεταξύ 
των δύο ηγετών σε κρίσιμες στιγμές. Η 
πολύ θετική στάση του Τραμπ απέναντι 
στην Τουρκία προέρχεται από αυτό το 
ασυνήθιστο υπόγειο κανάλι των τριών 
ανδρών που παντρεύτηκαν την εξουσία 
και τώρα παίζουν βασικούς ρόλους στη 
σύνδεση της Άγκυρας και της Ουάσιγκτον. 
Ο γαμπρός του Ερντογάν περιέγραψε το 
έργο του με τον γαμπρό του Τραμπ ως 
«διπλωματία της πίσω πόρτας».

«Η γέφυρα λειτουργεί καλά»
Ο ίδιος ο Ερντογάν δήλωσε ότι «η 

γέφυρα λειτουργεί καλά», καθώς οι δύο 
χώρες προσπάθησαν να επαναφέρουν 
τις σχέσεις τους σε ένα καλύτερο σημείο. 
Εκτός από την επιείκεια του Τραμπ για 
τη Συρία και την αγορά των ρωσικών 
πυραύλων, οι επικριτές των δύο ηγε-
τών υποστηρίζουν ότι ο Ερντογάν έχει 
επίσης προσπαθήσει να επηρεάσει τον 

Τραμπ, ώστε η Halkbank, μια τουρκι-
κή κρατική τράπεζα, να μην τιμωρηθεί 
με την κατηγορία της παραβίασης του 
αμερικανικού εμπάργκο στο Ιράν. Μέχρι 
τώρα, η τράπεζα έχει αποφύγει νομικές 
και οικονομικές κυρώσεις, παρά τα ισχυρά 
αποδεικτικά στοιχεία και τη φυλάκιση ενός 
από τους αναπληρωτές διευθυντές της με 
τις ίδιες κατηγορίες από δικαστήριο της 
Νέας Υόρκης.

Αφού τακτοποίησαν τις επιχειρηματι-
κές τους τράμπες, ο Ερντογάν συνεχίζει 
το παιγνίδι με δηλώσεις ότι το ρωσικό 
πυραυλικό συστημα είναι μια δαπανηρή 
επένδυση και δεν θα περιθωριοποιηθεί, 
ανεξάρτητα από την προμήθεια συστοι-
χειών πυραύλων PATRIOT. Παράλλη-
λα, ανακοινώνει δοκιμές του συστήματος 
S-400, οι οποίες προφανώς εντάσσονται 
στο πλαίσιο των προβλεπομένων από το 
συμβόλαιο ελέγχων αποδοχής πεδίου. 
Γίνεται πολιτική εκμετάλλευση των συμ-
βατικών δοκιμών αποδοχής για εσωτερι-
κή κατανάλωση και περαιτέρω άσκηση 
πιέσεων προς την αμερικανική πλευρά.

Στον αντίποδα αυτών των ενεργειών 
βρίσκονται δηλώσεις του επικεφαλής της 
Διεύθυνσης Αμυντικής Βιομηχανίας της 
Τουρκίας, Ισμαήλ Ντεμίρ, ότι η παράδοση 
της δεύτερης τμηματικής παραλαβής του 
ρωσικού συστήματος αντιαεροπορικής και 
αντιπυραυλικής άμυνας S-400 θα καθυ-
στερήσει πέραν του προγραμματισμένου 
χρονοδιαγράμματος για το 2020, καθώς 
είναι σε εξέλιξη συνομιλίες για ανταλλαγή 
τεχνολογίας και κοινή παραγωγή. Παρά 
ταύτα, ο Ντεμίρ δήλωσε ότι η Τουρκία 
παραμένει ανοιχτή σε προσφορές από τις 
ΗΠΑ για να αγοράσει αμερικανικά συστή-
ματα αντιπυραυλικής άμυνας PATRIOT, 
εφόσον αυτά ανταποκρίνονται στους όρους 
της Άγκυρας.

Στο επίκεντρο των προγραμματικών 
δηλώσεων του Διευθυντή της Αμυντικής 
Βιομηχανίας της Τουρκίας βρέθηκε και 
η πρόταση της Ρωσίας για προμήθεια 
μαχητικών αεροσκαφών Su-35. Ση-
μειώνει ο Τούρκος αξιωματούχος ότι 
«υπάρχει μια προσφορά και εμείς την 
αξιολογούμε εξετάζοντας τις οικονομικές 
και στρατηγικές πτυχές της. Δεν θα ήταν 
σωστό να πούμε τελείωσε η εποχή των 
F-35, αρχίζει η εποχή των Su-35, αλλά 
εξακολουθούμε να αξιολογούμε την προ-
σφορά». Παλινδρομήσεις σε κινούμενη 
γεωπολιτική άμμο με πολιτικές τράμπας 
και με τις δύο υπερδυνάμεις.

*Υποπτέραρχος ε.α.,
πρώην Διοικητής Αεροπορίας
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Συμβολισμοί και άστοχοι παραλληλισμοί

www.simerini.com

Ο
ι συμβολισμοί και οι 
άστοχοι παραλληλι-
σμοί για την επανέ-
νωση της Γερμανίας 
λίγο πριν από την 
άτυπη τριμερή  συ-
νάντηση στο Βερολί-

νο καμιά σχέση δεν έχουν με τη διαίρεση 
της Κύπρου, ούτε και με την παράνομη 
για 45 χρόνια κατοχή της Τουρκίας στο 
βόρειο τμήμα του νησιού.

Η διαίρεση της Γερμανίας σε Δυτική 
και Ανατολική ήταν το αποτέλεσμα της 
ήττας της μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
με εκατομμύρια νεκρούς και τον βίαιο δι-
αμοιρασμό σε σφαίρες επιρροής της Ευ-
ρώπης. Με τη διχοτόμηση της Γερμανίας 
διαιρέθηκε ένας λαός με τα κύρια χαρα-
κτηριστικά του όμαιμου, ομόγλωσσου και 
ομότροπου, δηλαδή της ίδιας καταγωγής, 
της ίδιας γλώσσας,  με τα ίδια ήθη και τον 
ίδιο πολιτισμό.

Καθώς ο πόλεμος είχε πλέον κριθεί, οι 
ηγέτες των ΗΠΑ Ρούζβελτ, της Σοβιετικής 
Ένωσης Στάλιν και της Βρετανίας Τσόρ-
τσιλ συναντήθηκαν, τον Φεβρουάριο του 
1945, στη Γιάλτα. Εκεί συμφώνησαν να 
απαιτήσουν την άνευ όρων παράδοση της 
Γερμανίας και να ιδρύσουν έναν διεθνή 
οργανισμό προάσπισης της ειρήνης. Το 
καλοκαίρι του 1945, στη διάσκεψη του 
Πότσνταμ (προάστιο του Βερολίνου), συμ-
φωνήθηκε η διαίρεση της Γερμανίας σε 
τέσσερεις ζώνες κατοχής (αγγλική, γαλλική, 
αμερικανική και σοβιετική).

 Η πρωτεύουσα, το Βερολίνο, χωριζόταν 
εκ νέου σε τέσσερα κομμάτια, τα οποία 
βέβαια με την πάροδο του χρόνου μειώ-
θηκαν σε δύο, το Ανατολικό και Δυτικό 
Βερολίνο. Οι ηγέτες συμφώνησαν στην 
ανάγκη αποστρατιωτικοποίησης της χώρας. 
Η Γερμανία έπρεπε να αφοπλιστεί, τα εργο-
στάσια να καταστραφούν και τα υποβρύχια 
να βυθιστούν. Ό,τι στρατιωτικός εξοπλι-

σμός θα απέμενε, θα μοιραζόταν ισότιμα 
μεταξύ των Συμμάχων. Θα σχηματιζόταν 
επιτροπή που θα αναλάμβανε τη δίκαιη 
τιμωρία των Ναζί εγκληματιών πολέμου, 
θα επαναφέρονταν όλες οι περιοχές που 
προσαρτήθηκαν από τη Γερμανία και θα 
απομακρύνονταν οι Γερμανοί που βρίσκο-
νταν σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης. 

  Σχεδόν αμέσως μετά την υπογραφή της 
Συνθήκης, οι ηγέτες χωρίστηκαν σε δύο 
στρατόπεδα, με τις ΗΠΑ και τη Βρετανία, 
από τη μια πλευρά, και τη Σοβιετική Ένωση, 
από την άλλη. Ο Τρούμαν παραβίασε κάθε 
απόφαση της Συνθήκης, προκειμένου να 
αποδυναμωθεί η Σοβ. Ένωση, και μέσα 
στην επόμενη δεκαετία, τεράστια χρηματικά 
ποσά μεταφέρθηκαν στη Γερμανία και στην 
Ιαπωνία, με στόχο να ανοικοδομήσει τις 
κατεστραμμένες οικονομίες τους, να κα-
τοχυρώσει την παρουσία τους στον δυτικό 
καπιταλισμό και να δημιουργήσει αγορές 
στην Ευρώπη για τα αμερικάνικα προϊό-
ντα. Η Γερμανία πήρε τεράστια ποσά, τα 
δάνειά της διευθετήθηκαν, ώστε να μην 
είναι βάρος στην ανάπτυξη, και, σε μερικά 
χρόνια, είχε ανακάμψει πλήρως, ενώ η 
βιομηχανία της ήταν και παραμένει μέχρι 
σήμερα η πιο ισχυρή στην Ευρώπη. 

 Η Γερμανία ουδέποτε υπήρξε αποικία 
των Βρετανών, όπου παντού εφάρμοζαν 
το λαομίσητο δόγμα τού «διαίρει και βασί-
λευε», ούτε και θύμα εποικισμού από ξένο 
κατακτητή, όπως η Κύπρος, για αλλοίωση 
του δημογραφικού της χαρακτήρα. Οι Γερ-
μανοί ενώθηκαν με τους Γερμανούς και 
όχι με Τούρκους εποίκους από τη μακρινή 
Ανατολία. Αν και η Γερμανία έχασε  δύο 
παγκόσμιους πολέμους, βρίσκεται σήμε-
ρα στην πρωτοκαθεδρία των ηγετών στην 
Ευρώπη, καθορίζοντας τις τύχες εκατομ-
μυρίων πολιτών της Γηραιάς Ηπείρου και 
του πλανήτη ευρύτερα.

Η επανένωση του Βερολίνου με την 
πτώση του τείχους δεν έχει καμιά ομοιό-

τητα ή παραλληλισμό με την κατεχόμενη 
Λευκωσία -την τελευταία μοιρασμένη πρω-
τεύουσα της Ευρώπης - της οποίας, όπως 
φαίνεται, οι ξένες δυνάμεις δεν επιδιώκουν 
την επανένωση στη βάση του διεθνούς 
δικαίου και του πολυδιαφημιζόμενου 
ευρωπαϊκού δικαίου.  

Όπως όλα δείχνουν, θέλουν την Κύπρο 
ένα κράτος τύπου Βοσνία - Ερζεγοβίνη, ή 
μια μικρή Σερβία, μ’ ένα εγκάθετο υποτελές 
κρατίδιο τύπου Κοσόβου, με την Τουρκία 
να παραμένει ρυθμιστής, εφόσον και με τα 
δικά μας χέρια βγάλαμε τα μάτια μας, για να 
ξεπλύνει από πάνω της τα εγκλήματα πολέμου 
και την κατηγορία του εισβολέα κατακτητή.  

Η Γερμανία, ούτε στη Γιάλτα, ούτε και 
στο  Πότσνταμ βρισκόταν ως συνομιλητής, 
αντίθετα με την Τουρκία, που είναι παντα-
χού παρούσα ως ισότιμος συνομιλητής σε 
άτυπες ή τυπικές πενταμερείς διασκέψεις. 

Διεθνείς διασκέψεις στον 
εγκλωβισμό των εγγυητριών

Στην Τριμερή του Βερολίνου αποφασί-
στηκε να παραμείνει ανοικτή η προοπτική 
επανέναρξης διαλόγου, η κατάληξη, όμως, 
είναι αμφίβολη. Η Τουρκία δεν ακούει κα-
νέναν. Αντίθετα, υποχρεώνει όλους να την 
ακούν και να στέκονται σούζα μπροστά στις 
απειλές του νεοσουλτάνου Ερντογάν. Επιμένει 
και συνεχίζει τις παραβιάσεις της και με τις 
έκνομες ενέργειές της θέλει να εξαφανίσει 
την ΑΟΖ της Κύπρου, προεκτείνοντας τις 
θαλάσσιες ζώνες της από την Κρήτη μέχρι 
την Αίγυπτο. Στα κατεχόμενα οι εγκάθετοί 
της μιλούν για «μια κηδεία, την οποία κα-
νένας δεν επιθυμεί να τελέσει». Και  αυτό, 
προκειμένου να συνεχίσουν το πλιάτσικο 
σε ένα παρακράτος μαφίας.

Το δις εξαμαρτείν… 
«Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού», 

λέει μια αρχαία ελληνική ρήση. 
Το Κυπριακό οδηγήθηκε πολλές φορές 

σε πενταμερείς διασκέψεις, οι οποίες απέ-
τυχαν παταγωδώς. Η πρώτη και χειρότερη 
στη Γενεύη μετά την τουρκική εισβολή 
το 1974, για να ακολουθήσει ο δεύτερος 
Αττίλας, με την προέλαση του τουρκικού 
στρατού και την κατάληψη της Αμμοχώ-
στου, της Μόρφου και μεγάλου αριθμού 
εδαφών της Μεσαορίας. Η Πενταμερής 
στο Μπούργκενστοκ  κατέληξε με το 
εκτρωματικό σχέδιο Ανάν, ενώ άλλες,  που 
ακολούθησαν, επιβεβαίωναν τα αδιέξοδα. 
Τώρα λέμε να πάμε  με κλειστά μάτια πάλι 
σε Πενταμερή. Το ερώτημα που τίθεται 
ορθότατα - δυστυχώς μόνο από την ΕΔΕΚ 
- είναι γιατί δεχόμαστε να οδηγηθούμε 
πάλι σε μιαν άτυπη Πενταμερή και όχι σε 
Διεθνή Διάσκεψη, όπως προνοούν απο-
φάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Η θέση 
αυτή ενισχύεται από την εμπειρία σε όλες 
τις πενταμερείς διασκέψεις, με τελευταία 
αυτήν στο Κραν Μοντανά και από το ότι 
η Κυπριακή Δημοκρατία απέρριπτε συ-
στηματικά από το 1964 τέτοιας μορφής 
διάσκεψη. Δηλαδή, στον εγκλωβισμό των 
εγγυητριών δυνάμεων, με την κατοχική 
Τουρκία να διευρύνει τα θέλω και τις απα-
ράδεκτες αξιώσεις της με τη συνδρομή 
των ΝΑΤΟϊκών συμμάχων της. 

Τώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
δεν θα είναι μόνον η επαναβεβαίωση των 
όρων αναφοράς, δηλαδή το κοινό ανακοινωθέν 
της 11ης Φεβρουαρίου 2014, οι συγκλί-
σεις μέχρι το Κραν Μοντανά, που ήταν οι 
παραχωρήσεις της δικής μας πλευράς στα 
θέματα της διακυβέρνησης και της πολιτικής 
ισότητας. Θα τεθούν επιτακτικά και τα νέα 
τετελεσμένα της Τουρκίας στην ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και οι νέες 
μεθοδεύσεις για εποικισμό της Αμμοχώστου 
με την επί θύραις δικαίωση του παράνομου 
εισβολέα. Όπως και η συνέχιση του πλιάτσικου 
από Τούρκους επιχειρηματίες, μαφιόζους, 
βαρόνους της νύκτας που «επενδύουν» και 
πλουτίζουν με τις κλεμμένες περιουσίες.

Δεν υπάρχει Κύπριος πολίτης που δεν 
θέλει λύση και επανένωση. Υπάρχουν, 
βέβαια, οι μικρές εξαιρέσεις που κου-
βαλούν τις δικές τους σκοπιμότητες και 
συμφέροντα. Δεν νοείται, όμως, αυτόν τον 
πόθο του λαού για επανένωση και ειρήνη 
στο νησί να τον εκμεταλλεύονται τα δύο 
μεγάλα κόμματα, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, και 
να ενσπείρουν τη  διχόνοια και τον φόβο. 
Δυστυχώς, ο φόβος «πουλά» μέσα στον λαό, 
ο οποίος ολοένα και περισσότερο πείθεται 
και παραδίδεται πως, αν δεν δεχτούμε ούτε 
τώρα να «αυτοκτονήσουμε», το επόμενο 
βήμα θα είναι η διχοτόμηση. 

Μα, ντε φάκτο διχοτόμηση υπάρχει. Από 
το 1974 μόνο φέσι δεν μας υποχρέωσαν 
να φορέσουμε. Τα χαρωπά δικοινοτικά 
τραγουδάκια για «λύση τώρα», τα διά-
φορα καλοπληρωμένα γλωσσάρια που 
μας κουνούν το δάκτυλο για να μάθουμε 
να μην λέμε την Τουρκία παράνομο ει-
σβολέα και τους εγκάθετους της Άγκυρας 
κατοχικούς ηγέτες οδηγούν, τελικά, στη 
μοιραία υποταγή: Σκύψε να περάσουμε 
και να αποδεχθούμε την ντε γιούρε διχο-
τόμηση με επικαλύψεις και μασκαράτα 
μιας ομοσπονδιακής δομής.

 Με αυτούς τους  εκφοβισμούς και την 
προσπάθεια να φορτώσουν στον λαό ενοχές  
πως δεν θέλει λύση, μας πιέζουν όχι μόνο να 
φορέσουμε την μπούργκα της αιχμαλωσίας, 
αλλά και τον ζουρλομανδύα της λήθης.

Αυτό ζητούν από τον λαό. Να ξεχάσει το 
παρελθόν, για να νομιμοποιηθούν σήμερα 
όσα κακά έγιναν τότε από την Τουρκία, 
με την ενοχή και συνενοχή των γνωστών 
ξένων δυνάμεων που μας ήθελαν το αβύ-
θιστο αεροπλανοφόρο τους.

Με μια Διεθνή Διάσκεψη, με την εκ-
προσώπηση των πέντε μονίμων μελών 
του Συμβουλίου Ασφαλείας, παρέχονται 
τουλάχιστον τα εχέγγυα να μην εκτροχιασθεί 
και άλλο το Κυπριακό από τα ψηφίσματα 
και τις αποφάσεις του ΟΗΕ».

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com



Μ
ερικές φορές 
δημοσιεύονται 
χωριστές δηλώ-
σεις, οι οποίες, 
έμμεσα, απο-
καλύπτουν μια 
ολόγυμνη υπο-

κρισία. Αυτό συνέβη στις 25 Νοεμβρίου 
2019, τη  Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη 
της Βίας Κατά των Γυναικών. Την ίδια 
μέρα συνέπεσε μια συνάντηση του Αντόνιο 
Γκουτέρες, Γενικού Γραμματέα (ΓΓ) του 
Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 
με τους «ηγέτες» των «δύο κοινοτήτων» 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ).

 
Αξιόλογες δηλώσεις

Για να τιμήσουν τη Διεθνή Ημέρα για 
την Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών, 
ανώτερα στελέχη του ΟΗΕ δημοσίευσαν 
διάφορες δηλώσεις. Υπέρτατο παράδειγμα 
είναι η σύντομη, αλλά αξιόλογη δήλωση 
του ΓΓ του ΟΗΕ. Ακολουθεί η επίσημη 

ελληνική έκδοση της δήλωσης:
«Τα Ηνωμένα Έθνη είναι δεσμευμένα 

στην προσπάθεια για τον τερματισμό όλων 
των μορφών βίας κατά των γυναικών και 
των κοριτσιών.

»Η κακοποίησή τους είναι ανάμεσα 
στις πιο φρικιαστικές, επίμονες και δι-
αδεδομένες παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, οι οποίες πλήττουν μία 
στις τρεις γυναίκες στον κόσμο. Αυτό 
σημαίνει κάποια γύρω σου. Ένα μέλος 
της οικογένειας, μια συνάδελφος, μια 
φίλη. Ή ακόμα και εσένα.

»Η σεξουαλική βία κατά των γυναι-
κών και των κοριτσιών έχει τις ρίζες της 
στους αιώνες της ανδρικής κυριαρχίας. Ας 
μην ξεχνάμε ότι οι ανισότητες μεταξύ των 
φύλων που τροφοδοτούν την κουλτούρα 
του βιασμού είναι ουσιαστικά ένα ζήτημα 
ανισορροπίας της εξουσίας.

»Ο στιγματισμός, οι παρανοήσεις, ο 
περιορισμένος αριθμός καταγγελιών και 
η κακή εφαρμογή των νόμων διαιωνίζουν 

Της Κυριακής

Πολιτική 10
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Η «κουλτούρα βιασμού
τριγύρω μας», ο ΟΗΕ και η ΚΔ

ΣΤΟ ΤΈΛΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΝΆΝΤΗΣΗΣ

ΣΤΟ ΒΈΡΟΛΊΝΟ, Ο ΓΓ 
ΈΞΈΔΩΣΈ ΜΊΆ ΨΥΧΡΗ 

ΔΗΛΩΣΗ. ΆΠΈΦΥΓΈ 
ΝΆ ΆΝΆΓΝΩΡΊΣΈΊ ΤΗΝ 

ΈΊΡΩΝΈΊΆ ΤΟΥ
ΟΤΊ Η ΣΥΝΆΝΤΗΣΗ 

ΠΡΆΓΜΆΤΟΠΟΊΗΘΗΚΈ 
ΚΆΤΆ ΤΗ  ΔΊΆΡΚΈΊΆ ΤΗΣ 
ΔΊΈΘΝΟΥΣ ΗΜΈΡΆΣ ΓΊΆ 

ΤΗΝ ΈΞΆΛΈΊΨΗ ΤΗΣ 
ΒΊΆΣ ΚΆΤΆ ΤΩΝ

ΓΥΝΆΊΚΩΝ. ΠΈΡΆΊΤΈΡΩ, 
ΆΠΈΦΥΓΈ ΝΆ

ΚΆΤΆΔΊΚΆΣΈΊ ΤΗΝ
ΈΚΜΈΤΆΛΛΈΥΣΗ,

ΥΠΟΔΟΥΛΩΣΗ ΚΆΊ
ΒΊΆ ΚΆΤΆ ΤΩΝ
ΓΥΝΆΊΚΩΝ ΚΆΊ

ΚΟΡΊΤΣΊΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΟ ΚΆΊ ΣΈ 

ΆΛΛΆ ΜΈΡΗ ΥΠΟ
ΟΘΩΜΆΝΊΚΗ ΤΟΥΡΚΊΚΗ 
ΗΓΈΜΟΝΊΆ ΓΊΆ ΆΊΩΝΈΣ 

01.12.2019

ΚΛΕΑΡΧΟΣ 
Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

απλώς την ατιμωρησία. Επίσης, ο βιασμός 
εξακολουθεί να χρησιμοποιείται ως ένα 
φρικτό όπλο πολέμου. Όλα αυτά πρέπει 
να αλλάξουν… τώρα.

»Καλώ τις κυβερνήσεις, τον ιδιωτικό 
τομέα, την κοινωνία των πολιτών και τους 
ανθρώπους παντού να πάρουν μία στα-
θερή θέση κατά της σεξουαλικής βίας και 
του μισογυνισμού. Πρέπει να επιδείξουμε 
μεγαλύτερη αλληλεγγύη στους επιζώντες, 
στους υπέρμαχους και στους υποστηρικτές 
των δικαιωμάτων των γυναικών. Πρέπει 
ακόμη να προωθήσουμε τα δικαιώματα 
των γυναικών και τις ίσες ευκαιρίες.

»Μαζί, μπορούμε -και πρέπει- να 
δώσουμε τέλος στον βιασμό και στη σε-
ξουαλική κακοποίηση κάθε είδους. Σας 
ευχαριστώ». 

Για να τιμήσει τη Διεθνή Ημέρα για την 
Εξάλειψη της Βίας Κατά των Γυναικών, η 
Αποστολή του ΟΗΕ στη Λευκωσία δη-
μοσίευσε δική της δήλωση. Επιπλέον, η 
Αποστολή επανέλαβε το ακόλουθο μήνυμα 
του φορέα του ΟΗΕ, που ασχολείται με 
την ισότητα των φύλων: «Πήρατε χαμπάρι; 
Η κουλτούρα βιασμού είναι τριγύρω μας. 
Είναι διάχυτη και έχει ρίζες στις πατριαρ-
χικές πεποιθήσεις, στην εξουσία και στον 
έλεγχο. Κανονικοποιεί και δικαιολογεί τη 
σεξουαλική βία». 

Στην ΚΔ στις 25 Νοεμβρίου 2019, ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας 
Τάξεως εξέδωσε και αυτός μιαν αξιόλο-
γη «Ανακοίνωση», για να καταδικάσει 
τη βία κατά των γυναικών και τις ευ-
ρύτερες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων. (Πηγές: https://unric.org/
el, https://twitter.com/un_cyprus?lang=en 
και https://twitter.com/MinJusticeCY/
status/1198949256855511041)

Μια ανεπαρκής δήλωση
Η Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη 

της Βίας Κατά των Γυναικών ήταν η ημέ-
ρα κατά την οποία, στο Βερολίνο, στην 
πρωτεύουσα της Γερμανίας, πραγματο-
ποιήθηκε μια σημαντική συνάντηση πίσω 
από κλειστές πόρτες. Παρόντες ήταν ο 
ΓΓ, ο δήθεν «ηγέτης της ελληνοκυπρια-
κής κοινότητας» (δηλαδή, ο εκλεγμένος 
Πρόεδρος της ΚΔ, ενεργώντας υπό την 
δήθεν κοινοτική του ιδιότητα) και ο δήθεν 
«ηγέτης της τουρκοκυπριακής κοινότητας» 
(δηλαδή, ο παράνομος επικεφαλής της 
παράνομης διοίκησης της Τουρκίας στα 

κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ, ενεργώντας 
υπό την δήθεν κοινοτική του ιδιότητα). 

Στο τέλος της συνάντησης, ο ΓΓ εξέδωσε 
μια ψυχρή δήλωση. Απέφυγε να αναγνω-
ρίσει την ειρωνεία τού ότι, η συνάντηση, 
πραγματοποιήθηκε κατά τη  διάρκεια της 
Διεθνούς Ημέρας για την Εξάλειψη της 
Βίας Κατά των Γυναικών. Περαιτέρω, 
απέφυγε να καταδικάσει την εκμετάλ-
λευση, υποδούλωση και βία κατά των 
γυναικών και κοριτσιών στην Κύπρο και 
σε άλλα μέρη υπό οθωμανική τουρκική 
ηγεμονία για αιώνες. 

Ακόμη χειρότερα, ο ΓΓ απέφυγε να τονίσει 
τον βιασμό των γυναικών από τις ένοπλες 
δυνάμεις της Τουρκίας το 1974, κάτι που 
διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα στην έκθεσή της, 
που υιοθετήθηκε στις 10 Ιουλίου 1976. Η 
Επιτροπή έκρινε ότι: «Τα αποδεικτικά στοι-
χεία δείχνουν ότι οι βιασμοί διαπράχθηκαν 
από Τούρκους στρατιώτες και τουλάχιστον 
σε δύο περιπτώσεις ακόμη από Τούρκους 
αξιωματικούς και όχι μόνο σε μεμονωμένες 
περιπτώσεις απειθαρχίας…». Ωστόσο, σε 
σχέση με αυτούς του βιασμούς, φαίνεται ότι 
έχει επικρατήσει η μακρόχρονη ατιμωρησία. 
(Δείτε το άρθρο μου, «Οι βιασμοί του 1974, 
’’το κλίμα ατιμωρησίας’’ και ο ΟΗΕ», στη 
«Σημερινή», της 23.06.2019, στο https://
simerini.sigmalive.com/article/2019/6/23/
oi-biasmoi-tou-1974-to-klima-atimoresias-kai-
o-oee/). Ο ΓΓ, επίσης, απέφυγε να κατακρίνει 
το μακροχρόνιο εμπόριο ανθρώπων στα 
κατεχόμενα, με αποτέλεσμα την εκμετάλ-
λευση, την υποδούλωση και την πρόκληση 
της σεξουαλικής βίας κατά των γυναικών. 
Συνεπώς, ο ΓΓ απέφυγε να αναφέρει τις 
ετήσιες εκθέσεις του αμερικανικού Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ (στο www.state.gov), οι οποί-
ες περιγράφουν τα κατεχόμενα ως «ζώνη 
ατιμωρησίας για την εμπορία ανθρώπων», 
και τόπο όπου τα παιδιά κινδυνεύουν από 
τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

 
Ακόμη μια ειρωνεία

Αυτές οι παραλείψεις υπογραμμίζουν 
ακόμη μια ειρωνεία. Ο ΓΓ συνάντησε τους 
«δύο ηγέτες» στη Γερμανία. Υπό την ηγεσία 
μιας γυναίκας, της Καγκελαρίου Άγκε-
λα Μέρκελ, η Γερμανία έχει βρεθεί στην 
πρώτη γραμμή της εκστρατείας για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας. Για 
παράδειγμα, στις 23 Απριλίου 2019, το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε 

το Ψήφισμα 2467, το οποίο είχε ισχυρή 
υποστήριξη από τη Γερμανία.

Στην παράγραφο 5 του Ψηφίσματος 
2467, το Συμβούλιο Ασφαλείας παρατήρη-
σε ότι «η σεξουαλική βία κατά των γυναικών 
και των παιδιών σε καταστάσεις ένοπλης 
σύγκρουσης εξακολουθεί να εμφανίζεται 
συχνά με ατιμωρησία». Επιπλέον, στην 
παράγραφο 16 (c) αυτού του Ψηφίσματος, 
το Συμβούλιο Ασφαλείας ενθάρρυνε τους 
«ηγέτες σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινοτικών, 
θρησκευτικών και παραδοσιακών ηγετών, 
κατά περίπτωση και όπου υπάρχουν, να... 
αντιμετωπίσουν την ατιμωρησία σε σχέση 
με αυτά τα εγκλήματα…». 

Στη δήλωση που εξέδωσε στο Βερολί-
νο, ο ΓΓ δεν ανέφερε το Ψήφισμα 2467, 
ούτε εξακρίβωσε, εάν οι παρόντες στην 
συνάντηση εκεί έλαβαν υπόψη αυτό το 
αξιέπαινο κατόρθωμα της γερμανικής δι-
πλωματίας. Τα ίδια κενά υπάρχουν στη 
δήλωση του Προέδρου της ΚΔ μετά τη 
συνάντηση. (Πηγές: https://undocs.org/S/
RES/2467(2019), https://presidency.gov.
cy/ και www.pio.gov.cy/).

Γιατί, στο Βερολίνο, στις 25 Νοεμβρίου 
2019, ο ΓΓ και οι «δύο ηγέτες» απέτυχαν να 
δώσουν έμφαση -δημοσίως- στη Διεθνή 
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας Κατά των 
Γυναικών και στο Ψήφισμα 2467; Δεν το 
έκοψε ο νους τους; Ο καθένας οφείλει μια 
εξήγηση.Εν τω μεταξύ, αυτοί που επωφε-
λούνται από αυτές τις παραλείψεις είναι 
οι βιαστές, οι κακοποιοί, εκείνοι που τους 
έχουν βοηθήσει, εκείνοι που έχουν καλύψει 
τα εγκλήματά τους και τα κράτη που είναι 
υπεύθυνα για τη μη διερεύνηση αυτών των 
σοβαρών εγκλημάτων κατά των γυναικών 
και κοριτσιών. Μήπως αυτό εξηγεί τη σιωπή 
στο Βερολίνο γι’ αυτά τα κρίσιμα θέματα;

 
Πατριαρχία

Στη δήλωσή του μετά τη συνάντηση 
στο Βερολίνο, ο ΓΓ δημιούργησε την πα-
ραπλανητική εντύπωση ότι είχε συναντήσει 
δύο φυλετικούς αρχηγούς. Χωρίς να κάνει 
καμία αναφορά στην ΚΔ, ο ΓΓ αναφέρθηκε 
επανειλημμένα στις «δύο κοινότητες», στον 
«Ελληνοκύπριο ηγέτη», στον «Τουρκοκύπριο 
ηγέτη» και στην προτεινόμενη «διζωνική, 
δικοινοτική ομοσπονδία». Έτσι, ο ΓΓ σιωπηρά 
στήριξε τον φυλετισμό, τον κοινοτισμό και 
την πατριαρχία. (Πηγή: www.un.org/sg/en).

Στην πράξη, οι «δύο ηγέτες» των «δύο 

κοινοτήτων» βρίσκονται στην κορυφή δύο 
παράλληλων δομών εξουσίας που συ-
νεχίζουν την «ανδρική κυριαρχία» κατά 
τους «αιώνες», για την οποία μίλησε κα-
τηγορηματικά ο ΓΓ στην δήλωσή του για 
τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της 
Βίας Κατά των Γυναικών.

Στην ΚΔ από το 1960, όλοι οι Πρόε-
δροι, όλοι οι Πρόεδροι της Βουλής, όλοι 
οι αρχηγοί των τεσσάρων μεγαλύτερων 
κομμάτων και όλοι οι «Τουρκοκύπριοι 
ηγέτες» ήταν ή είναι άνδρες. Επιπλέον, 
καθένας από τους έξι σημερινούς ευρω-
βουλευτές από την ΚΔ είναι άνδρας. Αυτές 
δεν είναι οι ενδείξεις μιας ώριμης ευρω-
παϊκής δημοκρατίας, η οποία βασίζεται 
στις αρχές της αξιοπρέπειας, αξιοκρατίας 
και ισονομίας. Αυτές είναι οι ενδείξεις της 
νεο-οθωμανικής πατριαρχίας.

Τελειώνοντας, αναρωτιέμαι αν η πατρι-
αρχία είχε κάποιο ρόλο στις αποτυχίες της 
Αστυνομίας της ΚΔ, όταν ο Νίκος Μεταξάς 
απήγαγε και δολοφόνησε την μια ευάλωτη 
γυναίκα μετά την άλλη, συν δύο άτυχα 
κορίτσια, πριν από την καταδίκη του τον 
Ιούνιο του 2019. Αυτή ήταν η μεγαλύτε-
ρη υπόθεση δολοφονίας στη σύγχρονη 
ιστορία της ΚΔ. Ωστόσο, όπως φαίνεται, 
αγνοήθηκε στο Βερολίνο.

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

του είναι προσωπικές

Ακόμη χειρότερα, 
ο ΓΓ απέφυγε να 

τονίσει τον βιασμό 
των γυναικών από 

τις ένοπλες δυνάμεις 
της Τουρκίας το 1974, 
κάτι που διαπίστωσε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα στην 
έκθεσή της, που 
υιοθετήθηκε στις
10 Ιουλίου 1976



Σ
τις 23.11.2019 διαβά-
σαμε ότι «ο λεγόμενος 
‘πρωθυπουργός’ του 
ψευδοκράτους, Ερσίν 
Τατάρ, έδωσε εντολή 
στη λεγόμενη ‘εισαγ-
γελία’ να προχωρήσει 

σε νομικές ρυθμίσεις, ώστε η αναφορά 
στην Τουρκία ως κατοχική δύναμη να 
θεωρείται αδίκημα, σύμφωνα με την 
ιστοσελίδα Γκαζέτα Κίπρις, ενώ η ‘Αφρίκα’ 
διερωτάται, εάν την εντολή που έδωσε 
ο κ. Τατάρ την πήρε από την τουρκική 
‘πρεσβεία’ στα κατεχόμενα».

Ο Σενέρ Λεβέντ στη στήλη του στην 
«Αφρίκα» δημοσιεύει τις επιστολές 
του πρώην «πρέσβη» της Τουρκίας 
στα κατεχόμενα, Ντεριά Κανμπάι, με 
τις οποίες ζητεί την εκκίνηση νομικής 
διαδικασίας εναντίον της εφημερίδας 
για το πρωτοσέλιδο της 8ης Δεκεμβρί-
ου 2017,  που έγραφε για εισβολή της 
Τουρκίας στο Αφρίν και την απάντηση 
του «αστυνομικού διευθυντή». 

https://www.sigmalive.com/news/
politics/598754/poinikopoiisi-tis-leksis-
katoxi-proothei-o-tatar-sta-katexomena. 

Άνευ ορίων, όπως πάντα, η τουρ-
κική αδίστακτη προπαγάνδα και 
επεκτατική πολιτική και δράση. Η 
οποία αποθρασύνεται, ενθαρρύνεται 
αλλά και συντονίζεται, εφόσον δεν 
έχει να αντιμετωπίσει κανένα κόστος 
ή τιμωρία για την ασυδοσία της από 
τα θύματά της, πλάι στη συμμαχική 
βοήθεια από τους Βρετανούς του 
Φόρεϊν Όφις και τη συνοδοιπορία  
των Αμερικανών…

Επανέρχομαι στην εντολή του λε-
γόμενου «πρωθυπουργού» στην κατε-
χόμενη από την Τουρκία περιοχή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας από το 1974 
με τις δύο της βάρβαρες ΕΙΣΒΟΛΕΣ 
(20 Ιουλίου και 14 Αυγούστου 1974 
αντίστοιχα) προς την «εισαγγελία» τους 
να προχωρήσει - άκουσον-άκουσον - 
σε νομικές ρυθμίσεις, ώστε η αναφορά 
στην Τουρκία ως κατοχική να θεωρείται 
αδίκημα! 

Δικαστικές αναφορές 
Η τουρκική κατοχή της μισής μας 

πατρίδας καταγράφεται σε ουκ ολίγες 
δικαστικές αποφάσεις, περιλαμβανομέ-
νων και αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και του Εφετείου Αγγλίας και HIGH 
COURT της Αγγλίας και Ουαλίας. 

Και όσο αυτονόητα και να είναι αυτά, 
δυστυχώς είμαστε αναγκασμένοι να τα 
υπενθυμίζουμε, για να αντιμετωπίζονται 

Της Κυριακής

Πολιτική 11
ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΣΒΟΛΕΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ 

«Δύο τουρκικές εισβολές» 
με τη βούλα του Αγγλικού Εφετείου

οι τουρκικές ψευτιές και διαστρεβλώσεις, 
αλλά και για συνεχή ενημέρωση όσων 
είτε τηρούν άγνοια είτε ανερυθρίαστα 
προσποιούνται αμνησία για τα τόσο σο-
βαρά θέματα της κυπριακής υπόθεσης, 
προσφέροντας γην και ύδωρ στους κα-
τακτητές, τους οποίους αθωώνουν για τα 
εγκλήματά τους. 

«Δύο τουρκικές εισβολές»  
1983 – Στην υπόθεση Catlin v Cyprus 

Finance Corporation (London) Ltd [1983] 
Q.B. 759 ο Δικαστής Mr. Justice  Bingham 
μίλησε «για τουρκικές εισβολές στην 
Κύπρο», όταν επεσήμανε τα εξής: «Το 
καλοκαίρι του 1974 έλαβαν χώραν οι 
τουρκικές εισβολές στην Κύπρο. Οι 
συνέπειες για την ενάγουσα  και τα 
παιδιά της ήσαν καταστροφικές…». Στη 
συνέχεια μίλησε για τουρκικά κατοχικά 
στρατεύματα…

«In the summer of 1974 the Turkish 
invasions of Cyprus took place.  The 
consequences for the plaintiff and her 
children were catastrophic. All their 
property was in the area of Famagusta 
which was sealed off by Turkish troops; …».

     Εδώ να τονιστεί ξανά ότι ο μεγάλος 
εκείνος Δικαστής μίλησε για «δύο τουρ-
κικές εισβολές», όπως ακριβώς έχουν τα 
ιστορικά γεγονότα. Και, μάλιστα, το 1983, σε 
μια χρονική στιγμή που ο Ραούφ Ντενκτάς 
προχώρησε στην ανακήρυξη του ψευδο-
κράτους του, όταν πολλοί μιλούσαν για 
«τουρκική επέμβαση» και «τουρκική 
ειρηνική επιχείρηση». 

     Όπως έγραψε ο καθηγητής Δρ  Κλέ-
αρχος Α. Κυριακίδης σε κείμενό του: «Ο 
μεγάλος αυτός Δικαστής επέλεξε τις λέξεις 
του με χαρακτηριστική ακρίβεια προς το 
συμφέρον της δικαιοσύνης».

     O Mr. Justice Bingham αργότερα 
έγινε Λόρδος Bingham και υπηρέτησε ως 
Lord Chief Justice of England and Wales 
(1996-2000), και επίσης ως Senior Law 
Lord (2000-2008).  

     Αξίζει να σημειώσω και τα λόγια ως 
φόρο τιμής του Lord Judge (του τότε Lord 
Chief Justice) για τον θάνατο του σπουδαίου 
εκείνου Δικαστή την ημέρα του θανάτου 
του, 11.9.2010, σε ηλικία 76 ετών.  

«Εκ μέρους του δικαστικού σώματος 
Αγγλίας και Ουαλίας εκφράζω τη  λύπη 
μου για τον θάνατο του Tom Bingham, 
του πλέον σεβαστού και διακεκριμένου 
Δικαστή των εποχών μας. Οι συνεισφορές 
του στο να κατανοήσουμε τη σημασία του 
κράτους δικαίου και τις αρχές του κοινού 
δικαίου, δεν έχουν προηγούμενο στη γενιά 
μας. Δικαστές σε όλον τον κόσμο θα ανα-
γνωρίσουν τον Tom Bingham ως έναν από 

τους μεγαλύτερους δικαστικούς της γενιάς 
μας και έναν από τους σπουδαιότερους 
δικαστές του κοινού δικαίου». 

«Ο σπουδαιότερος δικαστής της εποχής 
του πίστευε ότι η ανεξαρτησία της δικα-
στικής εξουσίας είναι αναγκαία για την 
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των» (τίτλος της βρετανικής «Γκάρντιαν», 
11.9.2010,  στον επικήδειό της την ημέρα 
του θανάτου του). 

«The greatest judge of his era, he argued 
that judicial independence is     essential 
to the defence of human rights».  

1996 -  Loizidou v Turkey: Απόφαση 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, 18 Δεκεμβρίου 1996. H 
KATOXH εμφαντικά αναφέρθηκε στην 
απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στις 18 Δε-
κεμβρίου 1996 στην ιστορική απόφαση 
για την υπόθεση Λοϊζίδου εναντίον της 
Τουρκίας.  Σημείωσε το δικαστήριο: 

«54. It is important for the Court’s 
assessment of the imputability issue 
that the Turkish Government have 
acknowledged that the applicant’s loss 
of control of her property stems from the 
occupation of the northern part of Cyprus 
by Turkish troops and the establishment 
there of the “TRNC…».

Το δικαστήριο τόνισε την κατοχή του 
βόρειου μέρους της Κύπρου από τα τουρ-
κικά στρατεύματα…

1998 - Στην υπόθεση ενώπιον του 
Εφετείου Αγγλίας και Ουαλίας στο Λον-
δίνο της Polly Peck International Plc v 
The Marangos Hotel Company Ltd & 
Ors [1998] EWCA Civ 789, ο Δικαστής 
Lord Justice Mummery είπε:

«In the summer of 1974 Turkey 
invaded the island. By 16 August 1974 
it had occupied a large area in the north 
amounting to just over one third of the 
whole island (the occupied area). Many 
members of the Greek Cypriot community 
in the occupied area fled, in fear of armed 
force, from their homes and businesses 
to other parts of the island».

«Το καλοκαίρι του 1974 η Τουρκία 
εισέβαλε στο νησί. Μέχρι τις 16 Αυγούστου 
1974 είχε υπό κατοχή της ένα μεγάλο 
μέρος…».  

2019 - Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Στην παράγραφο 193 της απόφασης  
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων τον Ιανουάριο του 
2019 στην υπόθεση GUZELYURTLU &  
OTHERS v. CYPRUS  v TURKEY [2019] 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ 
ΜΙΣΗΣ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ 
ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΟΥΚ 
ΟΛΙΓΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟ-
ΦΑΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟ-
ΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑ-
ΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ 
ΟΥΑΛΙΑΣ 

Και όσο αυτονόητα 
και να είναι αυτά, 
δυστυχώς είμαστε 

αναγκασμένοι να τα 
υπενθυμίζουμε, για 
να αντιμετωπίζονται 
οι τουρκικές ψευτιές 
και διαστρεβλώσεις, 
αλλά και για συνεχή 
ενημέρωση όσων 
τηρούν είτε άγνοια 
είτε ανερυθρίαστα  

προσποιούνται 
αμνησία για τα τόσο 
σοβαρά θέματα της 

κυπριακής υπόθεσης, 
προσφέροντας γην και 
ύδωρ στους κατακτητές 

και αθώωση των 
εγκλημάτων τους 

www.simerini.com

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018 (Ν. 127(I)/2018)
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΕΠ
Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορι-
σμένα Έργα Νόμου του 2018, ότι στις 21/11/2019 υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωρ-
γίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σχετικά με 
την ανέγερση/κατασκευή του έργου Sunset Gardens, στην περιοχή Τσερκέζοι, από το Τμήμα Πολεοδομίας και 
Οικήσεως - Επαρχιακό γραφείο Λεμεσού. Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευ-
ής, από τις 8.00 π.μ. - 3.00 μ.μ., στα γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος, οδός 28ης Οκτωβρίου 20-22, Έγκωμη, 
Λευκωσία, ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο http://www.moa.gov.cy/environment. 
Η Μελέτη μπορεί επίσης να τύχει επιθεώρησης στα γραφεία του Τμήματος  Πολεοδομίας και Οικήσεως - Επαρχιακό 
γραφείο Λεμεσού. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 30 ημερών 
από την ημερομηνία δημοσίευσης της Γνωστοποίησης αυτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχό-
μενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

Citrus Gardens Development Ltd

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018, Ν.127(Ι)/2018
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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΕΕΠ
Δίδεται ειδοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 27 του περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορι-
σμένα Έργα Νόμου του 2018, ότι στις 22 Νοεμβρίου 2019 υποβλήθηκε στο Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργεί-
ου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, «Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον 
σχετικά με την Αξιοποίηση Νικελιούχων Μεταλλευμάτων στη Μεταλλευτική Μίσθωση της Σκουριώτισσας – 
Διαχείριση των Εξορυκτικών Αποβλήτων», Επαρχίας Λευκωσίας από την εταιρεία Hellenic Minerals Mining Ltd. 
Η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης μεταξύ Δευτέρας και Παρασκευής από τις 8.00 π.μ. - 3.00 μ.μ., στα 
γραφεία του Τμήματος Περιβάλλοντος (28ης Οκτωβρίου 20-22, Έγκωμη, Λευκωσία) ή στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος Περιβάλλοντος στον σύνδεσμο http://www.moa.gov.cy/environment. Η Μελέτη μπορεί επίσης να 
τύχει επιθεώρησης στα γραφεία της Υπηρεσίας Μεταλλείων (Λεύκωνος 1, Στρόβολος). Οποιοδήποτε πρόσωπο 
μπορεί να υποβάλει στο Τμήμα Περιβάλλοντος, σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
Γνωστοποίησης αυτής, απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της μελέτης ή τις επιπτώσεις που 
η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

Hellenic Minerals Mining Ltd

ECHR 100 «το Δικαστήριο σημείωσε 
ότι η Τουρκία θεωρείται από τη διεθνή 
κοινότητα ότι έχει υπό κατοχή το βόρειο 
μέρος της Κύπρου». 

Το διαβόητο και αντιδημο-
κρατικό «γλωσσάρι»

Ουσιαστικά, αυτό που εισηγήθηκε 
στην παρανομία ο κ. Ερσίν Τατάρ είναι 
προώθηση του επιτήδειου «γλωσσα-
ρίου» του 2018 που εξέδωσε ο ΟΑΣΕ 
(‘Glossary’ OSCE), που εισηγείτο ακριβώς 
αυτό, δηλαδή να μη χρησιμοποιούνται 
οι λέξεις «εισβολή και κατοχή» από την 
Τουρκία για αθώωση των τουρκικών 
εγκλημάτων εις βάρος των Ελλήνων. 
Εναντίον του οποίου (γλωσσαρίου) 
υπογράψαμε διαμαρτυρία πολλοί δη-
μοσιογράφοι… 

Ελευθερία έκφρασης 
Τέλος, να προσθέσω ακόμα ότι στην 

παράγραφο 49 της απόφασης του Ευ-
ρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, στις 7 Δεκεμβρίου 1976, 
στην υπόθεση Handyside v United 
Kingdom, γράφτηκε: «Η ελευθερία έκ-
φρασης αποτελεί ένα από τα αναγκαία 
θεμέλια μιας… (δημοκρατικής) κοινωνίας, 
μιαν από τις βασικές προϋποθέσεις για 
την πρόοδό της και την ανάπτυξη του 
κάθε ανθρώπου». 

Τουρκία 
Η έλλειψη ελευθερίας στην έκφραση 

ανθίζει στην Τουρκία, κύριε Τατάρ (και 
συνοδοιπόροι, στο άξιο μόνο για τον κά-
λαθο τον αχρήστων «γλωσσάρι» σας), στη  
μεγαλύτερη φυλακή σε ολόκληρο τον 
κόσμο για δημοσιογράφους, γιατρούς, 
δικηγόρους, ακτιβιστές ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και απλούς πολίτες που 
διεκδικούν τα ανθρώπινά τους δικαιώ-
ματα, όχι στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

ΚΔ - Δικαίωμα εγγυημένο 
από το Σύνταγμα 

Η ελευθερία της έκφρασης είναι ο 
ακρογωνιαίος λίθος του Κοινού Δικαί-
ου (Common Law) και Συνταγματικό 
Δικαίωμα εγγυημένο από το Σύνταγμα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Λοιπόν, η τουρκική ασυδοσία πρέ-
πει να αποστομωθεί με απόφαση της 
Βουλής της Κυπριακής Δημοκρατίας 
(και ό,τι χρειάζεται από τη Γενική Εισαγ-
γελία  του κράτους), για να θεωρείται 
διά νόμου ΠΟΙΝΙΚΟ ΑΔΙΚΗΜΑ ΝΑ 
ΜΗΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ η Τουρκία ΩΣ 
ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗΣ. Και 
να απαιτηθεί το ξερίζωμα του συμβό-
λου του τουρκικού σοβινισμού στον 
κατεχόμενο Πενταδάκτυλο. Το οποίο 
προσβάλλει όλους μας, για την ασυγ-
χώρητη ανοχή μας να το αντικρίζουμε 
κάθε μέρα απέναντί μας… 

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Job Opportunities at the Cyprus Institute

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

1.  Research Assistant in Modelling and Simulation of Building Energy 
Performance (ref.no. EEWRC_RA_19_15)

2. Audio Visual Specialist (ref. no. CYI_AVS_19_15)

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.  

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προς αγορά πλήρως αδειοδοτημένα Φ/Β πάρκα της Α΄ και Β΄ 
Φάσης των Σχεδίων του Υπουργείου Ενέργειας. Μόνο σοβαρές προτάσεις 
θα αξιολογούνται.

Τηλ. 99239016



Ο ΣΤΟΧΟΣ ΠΟΥ 
ΠΡΈΠΈΙ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗ-

ΘΈΙ ΤΟ 2020 ΚΑΙ ΤΑ 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟ-

ΤΙΘΈΤΑΙ ΝΑ ΔΏΣΈΙ ΤΟ 
ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟ-

ΛΙΤΈΣ

Ν
έο σχέδιο χορη-
γιών που αφορά 
στις Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας 
τίθεται σε εφαρμο-
γή από σήμερα. Οι 
επιχορηγήσεις προ-

σβλέπουν στην προτίμηση του κοινού στις 
ΑΠΕ, εφόσον η χρήση αυτών παραμένει 
σε πολύ χαμηλά επίπεδα, γεγονός που 
κατατάσσει τη χώρα μας στις χαμηλές 
θέσεις. Το 2017 η χρήση των ΑΠΕ κυ-
μαινόταν κοντά στο 10%, ποσοστό πολύ 
χαμηλό σε σχέση με τον στόχο που έθεσε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χώρα μας, 
που είναι το 13% μέχρι το 2020!

Φωτοβολταϊκά και 
θερμομονώσεις οροφών

Το νέο σχέδιο χορηγιών, που στόχο 
έχει να ενθαρρύνει περισσότερο κόσμο 
στην επιλογή και χρήση των ΑΠΕ, αφορά 
θερμομονώσεις οροφών και εγκατάστασης 
φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο 
συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering) 
και συνδυασμό φωτοβολταϊκών – θερμο-
μόνωσης σε ήδη υπάρχουσες κατοικίες. Η 
Βουλή προχώρησε στην ομόφωνη έγκριση 
του προϋπολογισμού του Ταμείου για 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,  ενώ 
αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη 
Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής. 
Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος της Κοινοβου-

λευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού, κ. Ανδρέας 
Κυπριανού, μιλώντας στη «Σ», «όλα τα 
υφιστάμενα σχέδια επαναπροκηρύσσο-
νται για το 2020, για να προσελκύσου-
με περισσότερο κόσμο στη χρήση των 
ΑΠΕ. Επιπρόσθετα έχει εγκριθεί το ποσό 
των 300.000 ευρώ για την τοποθέτηση 
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ορεινές 
κοινότητες». Σε ερώτηση αν μπορούμε 
να πετύχουμε τον στόχο που έθεσε η ΕΕ, 
ο κ. Κυπριανού δήλωσε πως «δίνονται 
κίνητρα προς επίτευξη αυτού του στόχου, 
ενώ παράλληλα υπάρχουν πολλές άλλες 
σκέψεις που ήδη συζητούνται για να υλο-
ποιηθούν ή προχωρούν προς υλοποίηση. 
Για παράδειγμα πληρωμή τέλους για όσους 
έχουν ήδη τοποθετήσει φωτοβολταϊκά 
συστήματα, επιχορήγηση για τη φόρτιση 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων, κίνητρα για 
αγορά ηλεκτρικού αυτοκινήτου που ήδη 
εξαγγέλθηκαν και άλλα πολλά». 

80% εξοικονόμηση 
στο ρεύμα 

Η επιλογή της θερμομόνωσης και των 
φωτοβολταϊκών μπορεί να φέρει τεράστιο 
όφελος σε κάθε σπίτι εφόσον έρευνες κατέ-
δειξαν ότι μπορεί εξοικονομήσει μέχρι και 
80% από την κατανάλωση ηλεκτρισμού. 
Αυτό θα οδηγήσει στη γρήγορη απόσβεση 
αν υπολογίσει κανείς και την κρατική επι-
χορήγηση. Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν 

στην ηλιακή ακτινοβολία, μπορούν να με-
τατρέψουν από 5 μέχρι 17% της ηλιακής 
ενέργειας σε ηλεκτρική. Με τα φωτοβολταϊκά, 
σύμφωνα με τους ειδικούς, κερδίζουμε το 
πλεονέκτημα της μηδενικής ρύπανσης, της 
αξιοπιστίας και μεγάλης διάρκειας ζωής 
τους, της απεξάρτησης από την τροφοδοσία 
καυσίμων σε απομακρυσμένες περιοχές και 
της ελάχιστης συντήρησης. Είναι μια από τις 
υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας εποχής 
που διαφαίνεται στον χώρο της ενέργειας. 
Θεωρούνται λειτουργικά προσφέροντας την 
επεκτασιμότητα της ισχύος τους, αλλά και τη 
δυνατότητα αποθήκευσης της παραγόμενης 
ενέργειας εξαφανίζοντας το μειονέκτημα 
της συνεχούς παραγωγής ενέργειας. Έτσι, ο 
έλεγχος παραμένει στον ίδιο τον καταναλωτή. 

Έρχονται κι άλλα σχέδια
Η εξοικονόμηση ενέργειας κρίνεται πλέ-

ον απαραίτητή όχι μόνο για την οικονομία 
μας,  αλλά επειδή το επιβάλλουν οι συνθή-
κες που εξακολουθούμε να αδυνατούμε 
να κατανοήσουμε. Η κλιματική αλλαγή, 
η ρύπανση του πλανήτη, οι οικολογικές 
καταστροφές επηρεάζουν άμεσα εμάς 
και τα παιδιά μας. Επιτακτική ανάγκη η 
εξεύρεση λύσεων για χρήση εναλλακτικών 
και ανανεώσιμων υλικών σε κάθε τομέα. 
Οι ΑΠΕ θα πρέπει να είναι επιλέξιμες 
από όλους, γι’ αυτό και σημαντικά σχέδια 
υπάρχουν στο τραπέζι για να βοηθήσουν 
σε αυτήν την επιλογή. Τα κονδύλια για τα 

σχέδια προέρχονται από το πλεόνασμα του 
ταμείου ΑΠΕ και ΕΞΕ. Ένα σχέδιο αφορά τη 
θερμομόνωση κατοικιών, ένα άλλο αφορά 
την εφαρμογή φωτοβολταϊκών σε στέγες 
κατοικιών, όπου θα αποθηκεύεται ενέργεια 
για φόρτιση αυτοκινήτου. Ένα άλλο σχέδιο 
αφορά τη θερμομόνωση και εφαρμογή 
φωτοβολταϊκών σε υφιστάμενες κατοικίες 
με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων. 
Εκεί προβλέπεται χρηματοδότηση 35% επί 
των επιλέξιμων δαπανών, για τη θερμομό-
νωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας 
τα 1.800 ευρώ και 300 ανά εγκατεστημένο 
κιλοβάτ φωτοβολταϊκών με μέγιστο ποσό 
χορηγίας 1.200 ευρώ. 

«Μπορούμε να 
πετύχουμε τον στόχο» 

Αν και το 2017 η χρήση των ΑΠΕ 
άγγιζε το 9,9%, εντούτοις σημαντικά έργα 
έγιναν ώστε να πλησιάσουμε τον στόχο. 
Αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά πάρκα, 
επιχορηγήσεις σε ιδιώτες και επιχειρήσεις 
κατάφεραν να μας βάλουν στο παιχνίδι. Η 
κατάκτηση του στόχου είναι ένα στοίχημα 
που πρέπει να κερδηθεί. Σύμφωνα με 
τον κ. Κυπριανού, δεν είναι αδύνατο, «γι’ 
αυτό εξάλλου προκηρύσσονται εκ νέου 
τα υφιστάμενα σχέδια για να μπορέσουν 
περισσότεροι να διεκδικήσουν τη χορη-
γία και γι’ αυτόν τον λόγο θα έρθουν και 
άλλα σχέδια, τα οποία ήδη συζητούνται 
και θα εφαρμοστούν το 2020».  

Επιβάλλεται η χρήση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
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ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Τι προνοεί
το νέο σχέδιο χορηγιών, 

που στόχο έχει
να ενθαρρύνει 

περισσότερο κόσμο
στην επιλογή και
χρήση των ΑΠΕ

Αν και το 2017
η χρήση των ΑΠΕ
άγγιζε το 9,9%, 

εντούτοις σημαντικά 
έργα έγιναν ώστε
να πλησιάσουμε

τον στόχο



ΣΤΟ ΠΕΡΙΘΏΡΙΟ ΤΑ 
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΑΝΉ-
ΚΟΥΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ 

ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ. 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ, ΥΓΕΙΑ, 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΝ ΕΙ-
ΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΉΤΑ ΓΙ’ 

ΑΥΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙ-
ΖΟΥΝ ΕΝΑΝ ΑΝΙΣΟ 

ΑΓΏΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥ-
ΨΟΥΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ. 

Της Κυριακής
www.simerini.com
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Τ
α άτομα που ανήκουν 
στο φάσμα του αυτισμού 
πληθαίνουν και στον 
τόπο μας. Οι έρευνες, 
ωστόσο, που μπορούν 
να εξάγουν σαφή συμπε-
ράσματα απουσιάζουν. 

Απουσία επίσης παίρνουν οι κρατικές 
υπηρεσίες, που δεν στηρίζουν όσο θα 
έπρεπε τα άτομα αυτά, σύμφωνα με τον 
Σύνδεσμο για τα Άτομα με Αυτισμό. Η 
Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Τασούλα 
Γεωργιάδου μίλησε στη «Σ» για τις δυ-
σκολίες που βιώνουν οι οικογένειες των 
ατόμων αυτών αλλά και για την στήριξη 
που δίνει ο Σύνδεσμος με όσα εφόδια έχει. 

Οι ανάγκες και η στήριξη
Αυξητική τάση παρουσιάζει το φάσμα 

του Αυτισμού σε παγκόσμια κλίματα. Στην 
Κύπρο δεν έχει γίνει κάποια έρευνα που 
σχετίζεται με αυτό μέχρι στιγμής. Ωστόσο, 
ο Σύνδεσμος για τα Άτομα με Αυτισμό 
δέχεται καθημερινά νέα περιστατικά, τα 
οποία έχουν ήδη διαγνωσθεί ότι ανήκουν 
στο φάσμα του αυτισμού και ζητούν καθο-
δήγηση, στήριξη και ένταξη των παιδιών 
τους στα προγράμματα του Συνδέσμου, 
ανάλογα πάντα με την αξιολόγηση του 
κάθε ατόμου. Οι ανάγκες είναι πολλές, 
σύμφωνα με την κ. Γεωργιάδου, η οποία 
τόνισε ότι μια βασική ανάγκη προκύπτει 

στον τομέα της εκπαίδευσης. «Δυστυχώς, 
ακόμη στα σχολεία δεν παρέχονται ούτε 
στις ειδικές μονάδες, ούτε στην κανονι-
κή τάξη, ο απαιτούμενος αριθμός συνο-
δών που θα έπρεπε να υπάρχει. Επίσης 
απουσιάζουν οι θεραπευτές όπως είναι οι 
εργοθεραπευτές, οι μουσικοθεραπευτές, 
οι λογοθεραπευτές που θα κάλυπταν τις 
ανάγκες των παιδιών». Αν και το Υπουρ-
γείο Παιδείας προχώρησε στην αύξηση 
του αριθμού των σχολικών συνοδών, 
εντούτοις δεν είναι λίγα τα παιδιά που 
μοιράζονται έναν σχολικό συνοδό, γνω-
ρίζοντας ότι οι ανάγκες του κάθε παιδιού 
είναι ξεχωριστές και ειδικά όταν πρόκει-
ται για την ιδιαιτερότητα του αυτισμού. 
«Οι περισσότεροι γονείς τα απογεύματα 
καταλήγουν να προσφέρουν αυτές τις 
θεραπείες ιδιωτικά στα παιδιά τους με 
ένα τεράστιο κόστος, που το επωμίζεται 
η ίδια η οικογένεια, γι’ αυτόν τον λόγο 
και ο σύνδεσμός μας προς ανακούφι-
ση αυτών των οικογενειών, λειτουργεί 
αυτές τις θεραπείες ή προγράμματα με 
ένα χαμηλό κόστος». 

Οικογένειες διαλύονται 
λόγω… αυτισμού

Ο αυτισμός είναι μια αναπτυξιακή 
διαταραχή, η οποία εμποδίζει το παιδί 
να κατανοήσει σωστά αυτά που βλέπει, 
ακούει και αισθάνεται. Ως  αποτέλεσμα, το 

παιδί έχει προβλήματα στην επικοινωνία, 
κοινωνική επαφή, διαπροσωπικές σχέσεις 
και συμπεριφορά. Ο βαθμός σοβαρότη-
τας των συμπτωμάτων του αυτισμού εί-
ναι διαφορετικός από παιδί σε παιδί. Τα 
συμπτώματα του αυτισμού εμφανίζονται 
συνήθως πριν από την ηλικία των τριών 
χρόνων του παιδιού. «Η καθημερινότητα 
μιας οικογένειας από τα πιο βασικά πράγ-
ματα που γίνονται στο σπίτι όπως είναι η 
ένδυση, τροφή, φροντίδα και αυτά που 
γίνονται εκτός σπιτιού, απαιτεί τεράστια 
υπομονή και ειδικούς χειρισμούς. Εάν 
μάλιστα υπάρχουν και αδέρφια γίνεται 
ακόμη δυσκολότερη η καθημερινότη-
τα, χρήζουν στήριξης και αυτά τα ίδια 
τα παιδιά ώστε να κατανοήσουν και να 
μάθουν την αποδοχή, τη διαφορετικότητα. 
Χρειάζονται τεράστιες προσπάθειες για να 
καταλάβουν αυτά τα παιδιά γιατί η δική 
τους καθημερινότητα απέχει πολύ από 
αυτήν των συνομήλικών τους. Οι δυσκο-
λίες όταν έχεις ένα παιδί με αυτισμό στην 
οικογένεια σίγουρα δεν ξεπερνιούνται 
εύκολα, απλώς με τον χρόνο σε ορισμένες 
περιπτώσεις μαθαίνεις να χειρίζεσαι τις 
καταστάσεις ως έχουν και βρίσκεις τις 
ισορροπίες σου. Υπάρχουν δυστυχώς 
και εκείνες οι οικογένειες οι οποίες δι-
αλύονται, με αποτέλεσμα οι συνέπειες να 
βαρύνουν τόσο τους γονείς αλλά κυρίως 
τα ίδια τα παιδιά. Να φανταστείτε ότι τα 

ποσοστά των μονογονεϊκών οικογενειών 
που έχουν παιδιά με αυτισμό είναι πολύ 
αυξημένα».

Υψηλή λειτουργικότητα 
στο περιθώριο

Αν και υπάρχουν διάφορα προγράμ-
ματα και σχέδια για επαγγελματική κατάρ-
τιση ατόμων με αναπηρίες, εντούτοις τα 
ενήλικα άτομα με αυτισμό παραμένουν 
στο περιθώριο. Η Πρόεδρος του Συνδέ-
σμου επεσήμανε την ανάγκη στήριξης των 
ατόμων αυτών, από τα οποία όσα είναι 
υψηλής λειτουργικότητας μπορούν να 
προσφέρουν τα μέγιστα σε πολλές θέσεις 
εργασίας. «Το κράτος μέχρι και σήμερα 
δεν έχει προνοήσει για τα ενήλικα άτομα 
με σοβαρής μορφής αυτισμό. Μετά το 21ο 
έτος της ηλικίας τους που αποφοιτούν από 
τα ειδικά σχολεία, μένουν στα σπίτια τους. 
Τα υψηλής λειτουργικότητας άτομα με 
αυτισμό, τα οποία έχουν αποφοιτήσει από 
τα δημόσια σχολεία, δυστυχώς, παρ’όλες τις 
ικανότητές τους, δεν στηρίζονται επαρκώς 
ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. 
Το κράτος, αφού αξιολογήσει τη σοβαρό-
τητα της κάθε περίπτωσης, επιχορηγεί 
οικονομική βοήθεια. Δυστυχώς, όμως, 
σε περιστατικά ήπιας μορφής ή υψηλής 
λειτουργικότητας, τα οποία όμως έχουν 
αρκετές άλλες δυσκολίες σε άλλους τομείς, 
δεν παρέχει καμία οικονομική βοήθεια 

γιατί θεωρούν ότι δεν την χρειάζονται». 

Δικαίωμα ύπαρξης 
όπως οι υπόλοιποι

Τα άτομα με αυτισμό διεκδικούν το δι-
καίωμα για ολοκληρωμένη εκπαίδευση, 
θεραπεία, εργασία. Ο αγώνας τους είναι 
μεγάλος, αλλά δεν θα τον σταματήσουν 
μέχρι να κερδίσουν τα αυτονόητα. Ο Πα-
γκύπριος Σύνδεσμος για άτομα με Αυτισμό 
κάνει πολλές προσπάθειες όσον αφορά τα 
θέματα ενημέρωσης, επιμόρφωσης, λει-
τουργίας προγραμμάτων, ώστε να καλύπτει 
όσες γίνεται ανάγκες των ατόμων αυτών 
αλλά και των οικογενειών τους. Το κράτος 
παρέχει μόλις το 35% του ετήσιου προϋ-
πολογισμού,  ενώ το υπόλοιπο μαζεύεται 
από τις εκδηλώσεις, χορηγίες κ.λπ. «Όλες οι 
υπηρεσίες που προσφέρει ο Παγκύπριος 
Σύνδεσμος για άτομα με αυτισμό εδώ και 
30 χρόνια θα έπρεπε να παρέχονται από 
το κράτος, βασισμένες στις εξατομικευμέ-
νες ανάγκες του καθενός. Ως ευρωπαϊκό 
κράτος, και σύμφωνα με τη  σύμβαση που 
υπογράψαμε για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρία του ΟΗΕ, πρέπει άμεσα να 
παρθούν μέτρα για μια κοινωνική πολι-
τική, που να συνάδει με τη σύμβαση και 
να καλύπτει τις ανάγκες όλων σε όλους 
τους τομείς της υγείας, παιδείας, κοινω-
νικής φροντίδας, ανεξάρτητης διαβίωσης, 
επαγγελματικής αποκατάστασης». 

Ζώντας στο φάσμα του αυτισμού

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

Η διεύθυνση και το προσωπικό 
του ΡΙΚ και ιδιαίτερα οι δημο-
σιογράφοι και η Ένωση Συντα-

κτών Κύπρου σε ανακοινώσεις τους για 
τον θάνατο του δημοσιογράφου Στέλιου 
Κρέουζου, ο οποίος έχασε τη μάχη για 
τη ζωή το βράδυ της Παρασκευής, εκ-
φράζουν βαθιά θλίψη και εξαίρουν το 
ήθος και την πραότητα του Κρέουζου.

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου, της 
οποίας ο Κρέουζος ήταν μέλος, ανα-
κοίνωσε ότι αντιπροσωπία του Δ.Σ. της 
ΕΣΚ θα παραστεί στην κηδεία του και θα 
καταθέσει στεφάνι, ενώ το ΡΙΚ, στο οποίο 
εργαζόταν, θα ανακοινώσει αργότερα τα 
σχετικά με την κηδεία.

Η ΕΣΚ αναφέρει στην ανακοίνωση 
ότι ο Στέλιος Κρέουζος, σε ηλικία μόλις 
51 χρονών, αντιμετωπίζοντας χρόνια και 
πολλαπλά προβλήματα υγείας, ύστερα από 
πολυήμερη παραμονή στην εντατική μο-
νάδα θεραπείας του Γενικού Νοσοκομεί-

ου Λευκωσίας, έχασε τη μάχη για τη ζωή 
καταλείποντας δύο παιδιά, τον Αντρέα και 
την Εβίτα-Μαρίνα, ηλικίας οκτώ χρονών.

Ο μεταστάς ασκούσε το δημοσιογραφικό 
λειτούργημα για 25 χρόνια, εργαζόμενος 
στον έντυπο Τύπο, το ραδιόφωνο και την 
τηλεόραση. Εργάστηκε στη «Χαραυγή», 
τον «Άστρα», το «Σίγμα», ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια ανήκε στο δυναμικό του ΡΙΚ, 
προσθέτει η ΕΣΚ.

Όπου κι αν εργάστηκε, υπήρξε κοι-
νωνικά δραστήριος και συνδικαλιστικά 
ενεργός και διακρινόταν για το πράο του 
χαρακτήρα του, την καλοσύνη και τη θέρμη 
με την οποία περιέβαλλε φίλους και συνα-
δέλφους, συνεχίζει η ΕΣΚ,  προσθέτοντας 
ότι ο Στέλιος Κρέουζος υπήρξε μέλος της 
Ένωσης Συντακτών Κύπρου από το 1995 
και έφερε τον αριθμό μητρώου 317.

Η Ένωση Συντακτών Κύπρου εκφράζει 
τα θερμά συλλυπητήριά της στους γονείς 
και τα παιδιά του Κρέουζου και γενικά 

σε όλους τους συγγενείς, φίλους και οι-
κείους του.

  «Το ΡΙΚ και η δημοσιογραφική οι-
κογένεια στο σύνολό της έχασαν χθες 
βράδυ (Παρασκευή), έναν καταξιωμένο 
συνάδελφο, με σπάνιο ήθος», αναφέρεται 
στη σχετική ανακοίνωση του ΡΙΚ.

Αναφερόμενο στον εκλιπόντα δημοσι-
ογράφο, το ΡΙΚ σημειώνει ότι γεννήθηκε 
στη Λεμεσό στις 20 Φεβρουαρίου 1968 
και ήταν μάχιμος δημοσιογράφος από το 
1992, για σχεδόν τρεις δεκαετίες, αρχίζο-
ντας από την εφημερίδα «Χαραυγή», τον 
ραδιοσταθμό «Άστρα», το Συγκρότημα 
Δίας και στο ΡΙΚ, από το 2002 μέχρι και 
τον θάνατό του.

Στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου  
υπηρέτησε άοκνα, με ανιδιοτέλεια, φι-
λότιμο και θάρρος, τόσο το τηλεοπτικό 
ρεπορτάζ, όσο και το ραδιόφωνο, στη 
σύνταξη και Αρχισυνταξία.

Το ΡΙΚ σημειώνει περαιτέρω ότι τα 

τελευταία τέσσερα χρόνια, παρά τα προβλή-
ματα υγείας που αντιμετώπιζε, ακολούθησε 
και μια πετυχημένη ακαδημαϊκή πορεία 
στη νομική, με πτυχίο και μεταπτυχιακό 
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
με εξειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο.

Ο Στέλιος Κρέουζος έκανε ένα χρόνο 
πρακτική εξάσκηση στη Νομική Υπηρεσία, 
με άριστα αποτελέσματα και τον Οκτώβριο 
του 2019 είχε αρχίσει διδακτορικό και 
παράλληλα εργαζόταν και στο νομικό 
τμήμα του ΡΙΚ.

Ο Στέλιος Κρέουζος ξεχώριζε από τα 
μαθητικά του χρόνια για την κοινωνική 
του δράση και αλληλεγγύη προς τον 
συνάνθρωπο, χαρακτηριστικό που τον 
ακολούθησε στην επαγγελματική του 
διαδρομή και τη ζωή του, αναφέρει το 
ΡΙΚ, προσθέτοντας ότι όσοι τον γνώρισαν, 
θυμούνται τον Στέλιο Κρέουζο πάντοτε στο 
καθήκον και την αγάπη της προσφοράς, 
όποιο πόστο και αν εκαλείτο να υπηρετήσει.

Θλίψη στη δημοσιογραφική οικογένεια για τον θάνατο του Στέλιου Κρέουζου



Η ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΣΥΜ-
ΒΙΒΑΣΤΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ, ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΛΕΠΤΟ-
ΜΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ-
ΝΤΕΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΟΥ, ΑΠΟ-
ΠΝΕΟΥΝ ΕΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ 
ΠΟΥ ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΙΧΜΑΛΩΤΙ-
ΖΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΣΟ 
ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ, ΟΣΟ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ SALVATOR MUNDI ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ: ΔΙΑΛΕΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ DAVID EKSJERDJIAN

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι μετά από 500 χρόνια
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ΜΑΡΙΑ ΠΑΦΙΤΗ

Σ
τo πλαίσιo των επίση-
μων εορτασμών για την 
επέτειο των 500 χρό-
νων από τον θάνατο του 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι 
(1452-1519), η ιταλική 
πρεσβεία στην Κύπρο, 

σε συνεργασία με την ιστορικό τέχνης 
Μαρία Παφίτη (υπογεγραμμένη), διορ-
γανώνει τη δεύτερη διάλεξη για φέτος 
που είναι αφιερωμένη στον διάσημο 
αναγεννησιακό καλλιτέχνη. Εισηγητής 
θα είναι ο καθηγητής David Ekserdjian, 
ένας από τους πιο γνωστούς ιστορικούς 
τέχνης στον κόσμο. Η διάλεξη θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου 2019, 
στις 7:15 μ.μ. και θα φιλοξενηθεί από 
την Τράπεζα Κύπρου στα κεντρικά της 
γραφεία στη Λευκωσία.

H Ιταλία και πολλές άλλες χώρες 
αφιέρωσαν τη φετινή χρονιά στη μνή-
μη του Λεονάρντο, διοργανώνοντας μια 

πληθώρα εκθέσεων και εκδηλώσεων που 
κορυφώνονται αυτόν τον καιρό με τη με-
γαλύτερη έκθεση που έγινε ποτέ για τον 
καλλιτέχνη στο μουσείο του Λούβρου στο 
Παρίσι. Η Κύπρος δεν μπορούσε να μη 
συμμετάσχει στους εορτασμούς για τον 
διακεκριμένο καλλιτέχνη. Η παρούσα 
διάλεξη ακολουθεί εκείνη που με με-
γάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τον 
περασμένο Μάιο.

Το εξαιρετικό ταλέντο του Λεονάρντο 
αποκαλύφθηκε πολύ νωρίς στη ζωή του. 
Ως έφηβος μαθήτευσε στο εργαστήριο 
του Αντρέα Βερρόκιο στη Φλωρεντία και 
σύντομα εξελίχθηκε όχι μόνο σε έναν 
λαμπρό καλλιτέχνη που διακρίθηκε στη 
ζωγραφική, το σχέδιο, τη γλυπτική και 
την αρχιτεκτονική, αλλά σε έναν πολυ-
μαθή που διέπρεψε στην επιστήμη, τη 
μουσική, τα μαθηματικά, τη μηχανική, 
τη λογοτεχνία, την ανατομία, τη γεωλογία, 
την αστρονομία, τη βοτανική. Εργάστη-
κε για τους πιο σημαντικούς μαικήνες 
της εποχής του, όπως ο Λορέντζο των 

Μεδίκων, ο δούκας του Μιλάνου Λου-
δοβίκο Σφόρτζα, ο Πάπας Λέοντας Χ και 
ο βασιλιάς Φραγκίσκος Ι της Γαλλίας. 
Η ξεχωριστή και ασυμβίβαστη προσω-
πικότητα του Λεονάρντο, καθώς και οι 
εξαιρετικά λεπτομερείς και ενδιαφέροντες 
πίνακές του, αποπνέουν ένα μυστήριο που 
πάντοτε αιχμαλώτιζε το ενδιαφέρον τόσο 
των μελετητών, όσο και του ευρύτερου 
κοινού. Αφορμή για τη διάλεξη αποτελεί 
ο πίνακας “Σωτήρας του Κόσμου”, που 
ανήκε σε τρεις βασιλείς, στη συνέχεια 
χάθηκε και ανακαλύφθηκε ξανά περίπου 
πριν από μια δεκαετία. Τον Νοέμβριο 

του 2017 πωλήθηκε για 450.312.500 
δολάρια στους Christie’s της Νέας Υόρ-
κης. Η επανεμφάνιση και εντυπωσιακή 
πώληση του πίνακα πυροδότησε εκ νέου 
τις συζητήσεις για την τέχνη του Λεονάρ-
ντο, η οποία ομολογουμένως σπανιότατα 
εμφανίζεται στην αγορά προς πώληση και 
εξακολουθεί να είναι η πιο περιζήτητη από 
όλες. Αναρωτιέται κανείς γιατί; Μήπως 
επειδή οι πίνακες του Λεονάρντο είναι 
τα απόλυτα αριστουργήματα; Ή διότι οι 
συλλέκτες επιδιώκουν να αποκτήσουν 
ένα κομμάτι της απτής μεγαλοφυΐας του 
Λεονάρντο; Η αλήθεια είναι ότι πολλοί 

από τους πίνακες του Λεονάρντο είχαν ο 
καθένας τη δική του ταραγμένη ζωή. Ο 
καθηγητής David Ekserdjian, κορυφαίος 
ιστορικός αναγεννησιακής τέχνης στον 
κόσμο και ένας από λίγους που είχαν το 
προνόμιο να εξετάσουν τον «Σωτήρα του 
Κόσμου» καθώς και άλλους πίνακες του 
Λεονάρντο, θα διηγηθεί τις προσωπικές 
του ιστορίες για τον Ιταλό καλλιτέχνη!

Ο καθηγητής 
David Ekserdjian

Ο David Ekserdjian είναι ιστορικός 
τέχνης παγκοσμίου φήμης. Διδάσκει 
ιστορία της τέχνης και του κινηματο-
γράφου στο πανεπιστήμιο του Leicester. 
Ειδικεύεται στην Αναγεννησιακή Τέχνη 
και κυρίως στους καλλιτέχνες Correggio 
και Parmigianino, οι οποίοι αποτελούν 
τα θέματα των δύο μονογραφιών του 
που κυκλοφόρησαν το 1998 και 2006 
αντιστοίχως από τις εκδόσεις του Yale. 
Είναι επίσης ειδικός στην ιστορία τού 
συλλέγειν, μια ιδιότητα που του επι-

τρέπει να λειτουργεί ως σύμβουλος σε 
οίκους δημοπρασιών όπως οι Sotheby’s 
και Christie’s, αλλά και διεθνή μουσεία 
και γκαλερί όπως η Εθνική Πινακοθήκη 
του Λονδίνου και η Tate Britain, καθώς 
και ιδιώτες συλλέκτες.

Η γλυπτική σε μπρούντζο είναι ένας 
ακόμη από τους τομείς εμπειρογνωμοσύ-
νης του καθηγητή Ekserdjian και αποτέ-
λεσε το θέμα μιας από τις πιο πρόσφατες, 
από τις πολλές, εκθέσεις που έχει σχεδιάσει 
και επιμεληθεί. Η έκθεση «Μπρούντζος» 
της Βασιλικής Ακαδημίας Τεχνών του 
Λονδίνου (συν-επιμελημένη με τη Cecilia 
Treves) έλκυσε διεθνή αναγνώριση και 
σχεδόν 250.000 επισκέπτες. Ο κατάλογος 
της έκθεσης περιγράφηκε από τη Wall 
Street Journal ως «το πιο όμορφο βιβλίο 
που δημοσιεύθηκε στον κόσμο φέτος», 
και κέρδισε το βραβείο του Συνδέσμου 
Πολιτιστικών Επιχειρήσεων για την κα-
λύτερη νέα έκδοση της χρονιάς. 

Ο καθηγητής Ekserdjian έχει πλούσιο 
συγγραφικό έργο –βιβλία, άρθρα, κριτικές 
– και εμφανίζεται συχνά στην τηλεόρα-
ση και το ραδιόφωνο. Στο παρόν στάδιο 
είναι ένας εκ των δύο διοργανωτών της 
μεγάλης, επερχόμενης έκθεσης Raphael 
που θα πραγματοποιηθεί το 2020 στην 
Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου με 
αφορμή την επέτειο των 500 χρόνων 
από τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Δήλωση του πρέσβη της Ιταλίας 
στην Κύπρο, Andrea Cavallari

«Πιστεύω ότι η κληρονομιά του 
Leonardo da Vinci ξεπερνά τα σύνορα 
και τον χρόνο. Εκτός του ότι είναι ένας 
λόγος ιδιαίτερης υπερηφάνειας για τους 
Ιταλούς, η ζωή και τα έργα του έχουν 
γίνει μέρος της κοινής μας κληρονομιάς, 
που είμαστε ευτυχείς να μοιραστούμε με 
όσους ενδιαφέρονται για τον πολιτισμό, 
την επιστήμη και την ανθρωπότητα».



ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 4 ΜΕ 5 ΔΕ-
ΚΑΕΤΙΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΡ-
ΓΑΝΙΣΜΏΝ ΠΟΥ ΑΝΕΠΤΥΞΑΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ 
ΦΑΡΜΑΚΑ. ΗΔΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟ-
ΝΕΣ ΑΠ’ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 
ΚΡΟΥΟΥΝ ΤΟΝ ΚΏΔΏΝΑ 
ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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Τ
α αντιβιοτικά είναι μια 
ομάδα φαρμάκων, τα 
οποία χρησιμοποι-
ούνται για την κατα-
πολέμηση διαφόρων 
λοιμώξεων που προ-
καλούνται από μικρο-

οργανισμούς οι οποίοι είναι επιλεκτικά 
τοξικοί και δεν βλάπτουν τα κύτταρα 
του ξενιστή. 

Η επιλογή της πιο κατάλληλης θε-
ραπείας βασίζεται στην ευαισθησία του 
μικροοργανισμού απέναντι στα διάφορα 
αντιβιοτικά. Τα αντιβιοτικά μπορούν να 
δράσουν είτε σκοτώνοντας ένα μικροορ-
γανισμό άμεσα είτε βοηθώντας το ανο-
σοποιητικό σύστημα του οργανισμού 
να αμυνθεί κατά των μολυσματικών 
μικροοργανισμών (π.χ. διακόπτοντας 
ή επιβραδύνοντας την ανάπτυξή τους).

Τα αντιβιοτικά μπορούν να διαχωρι-
στούν σε εφτά κατηγορίες ανάλογα με 
τη χημική δομή που διαθέτουν, αλλά 
και τον τρόπο με τον οποίο ασκούν τη 
δράση τους. Οι κατηγορίες αυτές είναι 
οι εξής: πενικιλλίνες, κεφαλοσπορίνες, 
τετρακυκλίνες, αμινογλυκοσίδες, μακρο-
λίδες, φθοριοκινολόνες και άλλα τα οποία 

Ο Σάμιουελ Μπέκετ  γεννήθηκε 
στις 13 Απριλίου 1906 και πέ-
θανε στις 22 Δεκεμβρίου 1989. 

Ήταν Ιρλανδός λογοτέχνης, ποιητής και 
θεατρικός συγγραφέας. Το έργο του είναι 
βασικά μινιμαλιστικό και, σύμφωνα με 
ορισμένους ερμηνευτές, βαθιά απαισιόδοξο 
για την ανθρώπινη φύση. Η απαισιοδο-
ξία αυτή αντανακλάται από την εκτενή και 
περίεργη αίσθηση του χιούμορ στο έργο 
του, καθώς και από το γεγονός ότι η περι-
γραφή των εμποδίων στην ανθρώπινη ζωή 
εξυπηρετεί την επιθυμία του Μπέκετ να 
δείξει ότι το ταξίδι είναι που αξίζει, παρά 
τις δυσκολίες του.

Το 1969 τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας, ενώ το 1984 εκλέχθηκε επι-
κεφαλής της Aosdána, ένωσης ανθρώπων 
των Καλών Τεχνών της Ιρλανδίας.

Ο Μπέκετ σπούδασε γαλλικά, ιταλικά 
και αγγλικά στο Τρίνιτι Κόλετζ στο Δουβλίνο 
από το 1923 έως το 1927. Αφού πήρε 
το πτυχίο του, δίδαξε για μικρό χρονικό 
διάστημα στο Campbell College του Μπέλ-
φαστ κι έπειτα διορίστηκε ως καθηγητής 
αγγλικών στην École Normale Supérieure 
στο Παρίσι, όπου και γνωρίστηκε με τον 
γνωστό Ιρλανδό συγγραφέα Τζέιμς Τζόις. 
Η γνωριμία αυτή επηρέασε έκδηλα τον 
νεαρό Μπέκετ, ο οποίος βοηθούσε τον 

Τζόις στο έργο του. 
Το 1930, o Μπέκετ επέστρεψε ως λέ-

κτορας στο Τρίνιτι Κόλετζ, ωστόσο σύντομα 
απογοητεύτηκε από το ακαδημαϊκό του 
λειτούργημα. Ο Μπέκετ παραιτήθηκε από 
τη θέση αυτή το 1931 και ξεκίνησε να 
ταξιδεύει στην Ευρώπη.

Κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ο Μπέκετ 
συμμετείχε στη Γαλλική Αντίσταση, δου-
λεύοντας ως αγγελιαφόρος, και τα επόμενα 
δυο χρόνια αρκετές φορές διακινδύνευσε 
να συλληφθεί από την Γκεστάπο.

Ο Μπέκετ τιμήθηκε με το Μετάλλιο 
Αντίστασης και τον Σταυρό του πολέμου 
από τη γαλλική κυβέρνηση για τη δράση 

του κατά της γερμανικής κατοχής, ωστόσο 
μέχρι το τέλος της ζωής του αναφερόταν 
με μετριοφροσύνη στο έργο του αυτό.

Ο Μπέκετ είναι περισσότερο γνωστός 
για το έργο του «Περιμένοντας τον Γκοντό», 
το οποίο γράφτηκε αρχικά στα γαλλικά, 
όπως και τα περισσότερα έργα του Μπέκετ 
μετά το 1947. Το έργο δημοσιεύτηκε το 
1952 και παρουσιάστηκε στο θέατρο για 
πρώτη φορά το 1953. Στο Παρίσι, έκανε 
δημοφιλή και αμφιλεγόμενη επιτυχία, ενώ 
στο Λονδίνο το 1955 αρχικά το υποδέχτη-
καν με αρνητικές κριτικές, ενώ παίχτηκε 
με επιτυχία και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η επιτυχία αυτή άνοιξε στον Μπέκετ τον  

δρόμο για μια σταδιοδρομία στο θέατρο 
με πολύ επιτυχημένα έργα. Οι συνεχείς 
επιτυχίες των θεατρικών του έργων τού 
άνοιξαν την καριέρα και του θεατρικού 
σκηνοθέτη.

Το 1969, κατά τη διάρκεια των διακοπών 
του στην Τύνιδα με τη Σουζάν, ο Μπέκετ 
έμαθε ότι κέρδισε το βραβείο Νόμπελ 
Λογοτεχνίας. Το Νόμπελ απονεμήθηκε 
στον Σάμιουελ Μπέκετ για τους «νέους 
τρόπους έκφρασης που έχει εισαγάγει 
στην πεζογραφία και το δράμα». 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Σάμιουελ Μπέκετ

δεν παρουσιάζουν συγκεκριμένη δομή 
ή δράση [1]. 

Επίσης με βάση το φάσμα μικροοργα-
νισμών κατά το οποίο μία συγκεκριμένη 
κατηγορία αντιβιoτικών είναι θεραπευτικός 
αποτελεσματική, τα αντιβιοτικά μπορούν 
να ταξινομηθούν σε:

Α) αντιβιoτικά στενού φάσματος, 
δηλαδή είναι δραστικά έναντι ενός μι-
κροοργανισμού ή μιας μικρής ομάδας 
μικροοργανισμών,

Β) αντιβιoτικά εκτεταμένου φάσμα-
τος, δηλαδή είναι δραστικά έναντι των 
gram-θετικών μικροοργανισμών και ενός 
σημαντικού αριθμού gram-αρνητικών 
βακτηριών,

Γ) αντιβιoτικά ευρέως φάσματος, 
δηλαδή είναι δραστικά έναντι μεγάλης 
ποικιλίας μικροβιακών ειδών. 

Η οδός χορήγησης των αντιβιοτικών 

είναι συνήθως από το στόμα, ενώ χρησιμο-
ποιείται και η παρεντερική χορήγηση (π.χ. 
ενδοφλέβια) για φαρμακευτικά προϊόντα 
που έχουν φτωχή απορρόφηση από τη 
γαστρεντερική οδό, όπως επίσης και σε 
σοβαρές λοιμώξεις, στις οποίες χρειάζεται 
να διατηρούνται μεγάλες συγκεντρώσεις 
αντιβιοτικού στον ορό του αίματος.

Τις τελευταίες 4 με 5 δεκαετίες παρου-
σιάζονται ολοένα και περισσότερα παρα-
δείγματα μικροοργανισμών που ανέπτυξαν 
αντίσταση σε αντιβιοτικά φάρμακα. Ένας 
μικροοργανισμός ονομάζεται ανθεκτικός 
όταν η ανάπτυξή του δεν εμποδίζεται από 
τη μέγιστη συγκέντρωση του αντιβιοτι-
κού που μπορεί να γίνει ανεκτή από έναν 
ασθενή. Ίσως το πιο γνωστό και το περιβό-
ητο παράδειγμα είναι ο ανθεκτικός στην 
Μεθικιλλίνη χρυσίζων σταφυλόκοκκος 
(MRSA), ο οποίος, μόλις εμφανιστεί, είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να εξαλειφτεί.
Πολλοί μικροοργανισμοί έχουν την ιδι-

ότητα είτε να μεταλλάσσονται γενετικά  είτε 
μέσω παραγωγής συγκεκριμένων ενζύμων 
να καταστρέφουν ή να αδρανοποιούν το 
αντιβιοτικό. Η κύρια αιτία για την ανάπτυξη 
της αντίστασης  είναι η αλόγιστη χρήση 
των αντιβιοτικών,  με αποτέλεσμα να αυ-
ξάνεται χρόνο με τον χρόνο η νοσηρότητα 
και η θνησιμότητα των ασθενών, αφού 
συνήθως οι λοιμώξεις που προκαλούνται  
από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς είναι 
συχνά πολύ σοβαρές και απειλητικές για τη 
ζωή των ασθενών. Η χρήση αντιβιοτικών 
που προωθούν την ανάπτυξη σε ζώα τα 
οποία εισέρχονται στην τροφική αλυσί-
δα είναι μια άλλη αιτία της αντίστασης. Η 
αντίσταση της Salmonella enteritidis στα 
αντιβιοτικά κινολόνης βρέθηκε να έχει 
αυξηθεί 10 φορές σε μόλις 5 χρόνια μετά 

την αύξηση της χρήσης των αντιβιοτικών 
κινολόνης σε ζώα που χρησιμοποιούνται 
ως τρόφιμα [2].

Υπολογίζεται ότι 37.000 Ευρωπαίοι 
πολίτες πεθαίνουν κάθε χρόνο από νοσο-
κομειακές λοιμώξεις που προκαλούνται 
από ανθεκτικούς μικροοργανισμούς, ενώ 
το ετήσιο κόστος θεραπευτικής νοσηλείας 
ανέρχεται στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Ήδη επιστήμονες απ’ όλον τον κόσμο 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Επι-
σημαίνουν με έμφαση ότι αν η αλόγιστη 
χρήση των αντιβιοτικών συνεχιστεί, η 
αναπόφευκτη ταυτόχρονη αύξηση της 
ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών θα 
σημαίνει ότι θα μπορούσε να οδηγήσει 
ακόμη και απλές λοιμώξεις σε πανδη-
μίες, ενώ η κατάσταση θα μπορούσε να 
επιδεινωθεί περαιτέρω από τη μειωμέ-
νη ανακάλυψη και αδειοδότηση νέων 

αντιβιοτικών. 
Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα σε προ-

σωπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο 
το συντομότερο δυνατόν. Σε προσωπικό 
επίπεδο θα μπορούσε να αποφευχθεί 
η συστηματική χρήση αντιβιοτικών, 
χωρίς ιατρική γνωμάτευση. Μεγάλος 
αριθμός ασθενών λαμβάνουν αντιβιοτικά 
φάρμακα ενώ έχουν προσβληθεί από 
ιούς (π.χ. εποχική γρίπη) και όχι από 
βακτήρια. Είναι βέβαια γνωστό ότι τα 
αντιβιοτικά δεν έχουν καμία θεραπευτική 
αποτελεσματικότητα έναντι των ιογενών 
λοιμώξεων (αν και μπορεί να χρησιμο-
ποιηθούν για θεραπεία δευτερογενούς 
βακτηριακής λοίμωξης, η οποία μπορεί 
να αναπτυχθεί ως  αποτέλεσμα της ιο-
γενούς λοίμωξης). Επίσης, θα πρέπει οι 
ασθενείς να διασφαλίσουν ότι λαμβάνουν 
το αντιβιοτικό για ολόκληρη την ενδε-
δειγμένη περίοδο θεραπείας (συνήθως 
7-14 ημέρες ή περισσότερο) και δεν 
το σταματούν μόλις τα συμπτώματα 
δείχνουν να έχουν υποχωρήσει. Έτσι 
εξασφαλίζεται ότι όλοι οι μολυσματικοί 
μικροοργανισμοί σκοτώνονται και δεν 
θα υπάρξει εξάπλωση της ασθένειας.  

Σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, 
η ανάπτυξη ενός αυστηρότερου θε-
σμικού και νομοθετικού πλαισίου για 
τη  συνταγογράφηση και χρήση των 
αντιβιοτικών φαντάζει όσο πότε άλλοτε 
επιβεβλημένη.   

Σε ορισμένες χώρες, η πολιτική που 
ακολουθείται σε σχέση με τα αντιβιοτι-
κά είναι, τα πιο ισχυρά αντιβιοτικά να 
χρησιμοποιούνται μόνο για τη θεραπεία 
ανθεκτικών λοιμώξεων, ώστε να μην 
αναπτυχθεί αντίσταση από τους μικρο-
οργανισμούς και σε αυτά. 
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Η Αγία Νάπα στον κόσμο 
του Blockchain

Η 
πρώτη πόλη στην 
Κύπρο, και μάλιστα 
η πρώτη Αρχή του 
κρατικού και ευρύτε-
ρου δημοσίου τομέα 
γίνεται η Αγία Νάπα, 
που υιοθετεί την τε-

χνολογία blockchain στην ηλεκτρονική 
πιστοποίηση και επαλήθευση εγγράφων 
και πιστοποιητικών. Πρόκειται για μία 
καινοτόμο και σημαντική τεχνολογία, η 
οποία αναμένεται τα επόμενα χρόνια να 
αλλάξει τον τρόπο και τις διαδικασίες πι-
στοποίησης εγγράφων σε επιχειρήσεις 
αλλά και στην κρατική μηχανή.

Τι είναι το blockchain
Σύμφωνα με τον Δήμο Αγίας Νάπας, 

το Blockchain είναι η τεχνολογία που 
στηρίζει τα κρυπτονομίσματα, όπως είναι 
το bitcoin. Ουσιαστικά είναι μια βάση 
δεδομένων (database), που καταγράφει 
και επεξεργάζεται συναλλαγές μέσω 
ενός κατανεμημένου δικτύου υπολο-
γιστών, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης μια 
κεντρικής οντότητας για την επιβεβαίω-
σή τους. Όλα τα πρόσωπα του δικτύου 
blockchain  δημιουργούν και μοιράζονται 
από κοινού ένα αρχείο. Προσπαθώντας 

να αποκρυπτογραφήσουμε την έννοια 
Blockchain, μπορούμε να πούμε ότι το 
Blockchain είναι ένας δημόσιος ψηφιακός 
κατάλογος ή λογιστικό βιβλίο (ledger), 
που περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές ή 
κοινοποιήσεις που έχουν εκτελεστεί και 
καταγραφεί σε ένα συγκεκριμένο μοτίβο 
ή σειρά συναλλαγών. Η διαδικασία δη-
μιουργίας και διαφύλαξης του αρχείου 
αυτού καθορίζεται και ελέγχεται από ένα 
Σύνταγμα κανόνων, που ονομάζεται πρω-
τόκολλο συναίνεσης. Οι κανόνες αυτοί 
συντάσσονται με βασικό γνώμονα την κατ’ 
εξαίρεση ανάγκη ύπαρξης εμπιστοσύνης 
ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά.

Η δημόσια πρόσβαση στο blockchain 
διευκολύνει τη διαφάνεια στις συναλλαγές 
και τη διάχυση της πληροφορίας. Στο 
ίδιο πλαίσιο, διευκολύνεται η ελεγκτική 
διαδικασία και η ασφάλεια των συναλλα-
γών με την εξάλειψη κάθε ενδεχομένου 
παραβάσεων, ακριβώς εξαιτίας της δημό-
σιας φύσης των δεδομένων. Ταυτόχρονα, 
εκλείπει και η ανάγκη για ενδιάμεσα μέρη 
που αυξάνουν το κόστος, αφού όλες οι 
πληροφορίες που αφορούν στη συναλλα-
γή βρίσκονται κρυπτογραφημένες μέσα 
στο blockchain. Έτσι, για παράδειγμα, οι 
κυβερνήσεις μπορούν να εξοικονομήσουν 

αρκετά δισεκατομμύρια κάθε χρόνο με 
την κατάργηση μίας σειράς διαδικασιών 
που κοστίζουν σε χρόνο και χρήμα.

Απ’ εκεί και πέρα, υπάρχουν μία σειρά 
από υπηρεσίες και λύσεις στον χρημα-
τοπιστωτικό κλάδο που θα μπορούν να 
γίνουν καλύτερες, πιο ασφαλείς και να 
απαιτούν λιγότερο χρόνο υλοποίησης με 
τη χρήση του blockchain. Όπως υπάρ-
χουν και αρκετές ακόμη ιδέες που θα 
μπορούσαν να αξιοποιήσουν τη συγκε-
κριμένη τεχνολογία και να δημιουργή-
σουν πολλά νέα προϊόντα και λύσεις για 
τον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Η χρήση 
της τεχνολογίας Blockchain  παρέχει 
βελτιωμένη ιχνηλασιμότητα, αυξημένη 
αποτελεσματικότητα και ταχύτητα στις 
διεργασίες και μείωση κόστους. 

Η περίπτωση του Ντουμπάι
Καλό παράδειγμα αποτελεί η περί-

πτωση του Ντουμπάι, που σκοπεύει 
μέχρι το 2020 να είναι η πρώτη πόλη 
που αφομοιώνει πλήρως την τεχνολο-
γία blockchain. Η επεξεργασία αιτήσεων 
επικύρωσης, πληρωμές λογαριασμών 
και ανανεώσεις άδειών προνοούν τη  
δημιουργία περισσότερων από 100 εκα-
τομμυρίων εγγράφων ετησίως. Μέχρι το 

2020, όλα αυτά θα πραγματοποιούνται 
ψηφιακά στο blockchain. Η μετάβαση 
από το χαρτί στο Ντουμπάι αναμένεται 
ότι θα εξοικονομήσει 1,5 δισεκατομμύριο 
δολάρια (5,5 δισεκατομμύρια AED) σε 
διοικητικές δαπάνες ετησίως, θα μειώσει 
τις εκπομπές C02 κατά 114 MTons και θα 
απελευθερώσει 25,1 εκατομμύρια ώρες 
οικονομικής δραστηριότητας.

Η Αγία Νάπα πρωτοπορεί
Ο Δήμος Αγίας Νάπας, στο πλαίσιο 

του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του,  
προχώρησε σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο Λευκωσίας, το οποίο θεωρείται το 
πρώτο παγκοσμίως στην εκπαίδευση για 
την τεχνολογία Blockchain. Έτσι η δημοτική 
Αρχή της Αγίας Νάπας καθίσταται η πρώτη 
παγκύπρια που θα αξιοποιεί πλέον τη συ-
γκεκριμένη τεχνολογία για την ηλεκτρονική 
επαλήθευση πιστοποιητικών γάμου και 
στην έκδοση επίσημων ψηφιακών πιστο-
ποιητικών των εκάστοτε πρεσβευτών της.

Σε δηλώσεις του στη «Σ» ο Δήμαρχος 
Αγίας Νάπας Γιάννης Καρούσος τόνισε 
ότι πρόκειται γι’ ακόμη μια καινοτομία, 
την οποία η Αγία Νάπα αξιοποιεί και σε 
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας τίθενται οι βάσεις για εισαγωγή 

ψηφιακών υπηρεσιών στην πόλη, όπως 
είναι το Blockchain, αλλά και θέματα τε-
χνητής νοημοσύνης και έξυπνης πόλης. 
Μάλιστα, όπως ανέφερε, ετοιμάζεται πρό-
ταση με το πανεπιστημιακό ίδρυμα που 
να αφορά την εισαγωγή ψηφιοποίησης 
και blockchain στο θέμα της υδατοπρο-
μήθειας, πρόταση η οποία σύντομα θα 
κατατεθεί για διεκδίκηση ευρωπαϊκών 
κονδυλίων.

Ευκαιρίες και 
για κρατική μηχανή

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο CEO 
της θυγατρικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου “Block.co”, Αλέξης Νικολάου, 
το Blockchain αποτελεί όχι μόνο μια 
σπουδαία υπηρεσία, αλλά και την πιο 
ασφαλή τεχνολογία, η οποία δίνει τη 
δυνατότητα αποθήκευσης αλλά και πι-
στοποίησης οποιασδήποτε πληροφορίας, 
είτε αυτή αφορά περιουσιακά στοιχεία 
είτε bitcoins είτε ακόμη και τα έγγραφα 
του δημοσίου τομέα. Τόνισε ότι υπάρχουν 
κράτη τα οποία έχουν ήδη αξιοποιήσει 
αυτήν την τεχνολογία, όπως η Εσθονία, η 
Μάλτα και το Ντουμπάι, ενώ θα μπορούσε 
να αξιοποιηθεί από κάθε κυβερνητική 
υπηρεσία της χώρας μας.

Ο ΠΡΏΤΟΣ ΔΉ-
ΜΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΊΏΣ 
ΠΟΥ ΨΉΦΊΟΠΟΊΕΊ 
ΤΉΝ ΕΚΔΟΣΉ ΚΑΊ 

ΠΊΣΤΟΠΟΊΉΣΉ 
ΕΓΓΡΑΦΏΝ

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com
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ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ*

Ό
ταν φέρεις μέρος 
της ευθύνης για 
τον τελεσίδικο 
διαχωρισμό των 
εργαζομένων και 
των συνταξιούχων 
σε προνομιούχους 

και μη,  όταν επί δεκαετίες βλέπεις με 
συμπάθεια ή απάθεια μισθούς, συντάξεις 
και ωφελήματα να εκτοξεύονται για μια 
μικρή μερίδα εργαζομένων σε ύψη που 
για να τα απολαύσουν οι μάζες, πρέπει η 
κυπριακή οικονομία να φθάσει σε επίπεδα 
Λουξεμβούργου και Νορβηγίας μαζί όταν 
επί χρόνια τροφοδοτείς με ψευδαισθή-
σεις μισθωτούς και συνταξιούχους του 
ιδιωτικού τομέα, ότι τάχα αν παλέψουν 
θα έχουν τα  ωφελήματα του Δημοσίου 
και ευρύτερου Δημοσίου….

…Ε, όταν σε ρωτούν «γιατί προνομιούχοι 
και στην υγεία;», είναι αναμενόμενο ότι 
αντί απάντησης θα επιτεθείς στην ΟΕΒ, 
τον δράκο του γνωστού αγαπημένου 

παραμυθιού. 
Το θέμα, βεβαίως, δεν είναι οι επιθέσεις 

της ΣΕΚ και της ΠΕΟ εναντίον της ΟΕΒ 
και του υποφαινόμενου. Το θέμα είναι 
ότι αξιωματούχοι των δύο Συντεχνιών  
παραποιούν απροκάλυπτα την ουσία 
της Συμφωνίας που υπογράφτηκε από 
τις Οργανώσεις μας στις 28/2/2019, πα-
ρουσιάζοντάς την περίπου ως εξουσιο-
δότηση από την ΟΕΒ για διατήρηση των 
προνομίων υγείας στους Ημικρατικούς 
και τους Δήμους.

Ας δούμε, λοιπόν, την ουσία αυτών 
που συμφωνήσαμε:

(α) Τα Ταμεία Υγείας που διαχειρίζονται 
οι Συντεχνίες καταργούνται την 1/6/2020, 
ημέρα πλήρους λειτουργίας του ΓΕΣΥ. Αυτό 
εννοείται ότι δεν εμποδίζει τις Συντεχνίες 
να αιτηθούν, και αν συμφωνηθεί με τον 
εργοδότη, να εφαρμοστούν συμπληρω-
ματικά σχέδια για υπηρεσίες υγείας που 
δεν καλύπτει το ΓΕΣΥ.

Για όσους γνωρίζουν υποτυπωδώς τους 
κανόνες ερμηνείας (και οι δύο Συντεχνίες 
τούς ξέρουν άριστα), αυτό σημαίνει: Αυτό-
ματα, by default, τα Ταμεία καταργούνται 
και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι έχουν το 
αυτονόητο δικαίωμα, μέσα από τα αιτήματα 
των Συντεχνιών τους, να διαπραγματευ-
θούν ό,τι θέλουν. 

(β) Για Ταμεία Υγείας που προβλέπονται 
σε συλλογικές συμβάσεις και δεν τα δια-
χειρίζονται οι Συντεχνίες (δηλαδή βασικά 
σε Ημικρατικούς και Δήμους), θα γίνουν 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών.

Τι σημαίνει αυτό; Τα αυτονόητα: 

Πρώτον, ότι εμείς που υπογράψαμε τη 
δική μας συμφωνία, ΔΕΝ μπορούμε να 
δεσμεύσουμε τις εξελίξεις για Ταμεία που 
δεν είναι δικά μας, και δεύτερο, καλού-
με τα μέρη (Συντεχνίες και Διοικητικά 
ή Δημοτικά Συμβούλια) να προβούν 
σε διαπραγματεύσεις για το μέλλον των 
Ταμείων τους, στο πλαίσιο της ίδιας φι-
λοσοφίας που μαζί υιοθετήσαμε για τα 
Ταμεία που θα καταργήσουμε. 

Και εδώ μπαίνει «η ερώτηση του ενός 

εκατομμυρίου δολαρίων»: Γιατί το μέλ-
λον των ταμείων των εργαζομένων στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα πρέπει να είναι 
ευνοϊκότερο από το μέλλον των ταμείων 
του κτίστη, του βιομηχανικού εργάτη και 
του ξενοδοχοϋπαλλήλου;

Η απάντηση που λάβαμε, ήταν σοκα-
ριστικά ωμή:  «Επειδή έτσι ήταν πάντα». 
Κατάμουτρα και χωρίς δευτερόλεπτο δι-
σταγμού: τα ωφελήματα υγείας γι’ αυτούς 
θα είναι καλύτερα, επειδή πάντα ήταν 

καλύτερα!
Υπογράφοντας ότι Ημικρατικοί και 

Δήμοι θα κάνουν διαπραγματεύσεις για 
τα δικά τους Ταμεία, η ΟΕΒ από τη μια 
γνώριζε ότι σχεδόν όλες οι Συντεχνίες σε 
αυτούς υπάγονται στη ΣΕΚ και την ΠΕΟ 
και από την άλλη είχαμε τη  διακηρυγμένη 
αδιαπραγμάτευτη θέση των δύο αυτών 
Συντεχνιών, για ένα μόνο σύστημα, για 
υγεία μιας ταχύτητας, για ΓΕΣΥ καθολικό 
και αλληλέγγυο.

Μετά αντιληφθήκαμε ότι εννοούσαν 
καθολική αλληλεγγύη των πολλών στα 
προνόμια των λίγων. 

Ο ισχυρισμός ότι αυτό που αποφάσισε 
το Υπουργικό Συμβούλιο τον Νοέμβριο 
(κάνοντας στροφή 180 μοιρών από την 
απόφαση του Φλεβάρη), είναι εφαρμογή 
της Συμφωνίας μας με τις Συντεχνίες, αν 
δεν είναι προϊόν πλάνης ως προς τα όντως 
συμφωνηθέντα, συνιστά ωμή διαστρέβλωση 
του πνεύματος της Συμφωνίας.

Η επίκληση της εν λόγω Συμφωνίας 
αποτελεί και το μοναδικό επιχείρημα 
στην απόπειρα ηθικής μονιμοποίησης 
της άνισης μεταχείρισης. Επί της ουσίας, 
τίποτε δεν ειπώθηκε. Και τι να ειπωθεί 
άλλωστε; 

Όλοι οι παροικούντες ξέρουν ότι οι 
αρχικές επιδιώξεις των Συντεχνιών ήταν 
να προστεθεί στους μισθούς ολόκληρο το 
ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς στα 
ταμεία υγείας μόλις εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ. 
Και ήταν η αντίδραση της ΟΕΒ σε συνδυ-
ασμό με την πρώτη ορθή απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου, που το απέτρεψε. 

Και επειδή απετράπη η άμεση είσπραξη, 
επινοήθηκε η καταβολή τού πέραν του 
2,9% ποσοστού, (δηλαδή περίπου ακόμα 
3%), σε συμπληρωματικά ταμεία υγείας. 

Συμπληρωματικά, όμως, σε τι; Και για 
υπηρεσίες από ποιους; Όταν το σύστημα 
απαγορεύει σε όλους τους γιατρούς και 
στα νοσοκομεία που συμβάλλονται με 
τον ΟΑΥ να προσφέρουν οποιαδήποτε 
υπηρεσία εκτός ΓΕΣΥ, από ποιο γιατρό 
και από ποιο νοσοκομείο θα λάβουν συ-
μπληρωματική φροντίδα, όταν σχεδόν 
όλοι συμβληθούν με τον ΟΑΥ; Και για 
ποιες υπηρεσίες χρειάζεται πρόσθετο 3% 
εισφορά του φορολογούμενου, όταν το 
βασικότερο που είναι εκτός ΓΕΣΥ είναι 
τα οδοντιατρικά; 32 δόντια έχει ο καθένας, 
πόσες φορές θα τα φτιάξουν;

Κλείνω με μια υπόμνηση που πολύ 
βολικά ξεχνούν όσοι προάγουν τα προνόμια 
υγείας με λεφτά του φορολογουμένου: Η 
συμβατική υποχρέωση κάθε εργοδότη είναι 
να παρέχει ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη στους εργαζομένους του. Οι εισφορές 
στα ταμεία υγείας δεν αποτελούν μέθοδο 
αύξησης των μισθών και των εισοδημάτων 
των εργαζομένων. Είναι μηχανισμός για 
την κάλυψη των υπηρεσιών υγείας. Από 
την στιγμή που τούτο εξασφαλίζεται από 
το ΓΕΣΥ, οι εισφορές παύουν αυτοδίκαια. 
Ακριβώς όπως προβλέπεται από το πνεύ-
μα της Συμφωνίας με τις Συντεχνίες στην 
οποία πρωτοστάτησε η ΟΕΒ. 

Όλα τ’ άλλα, είναι άλλα λόγια να αγα-
πιόμαστε και στην κορφή κανέλα….

*ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΕΒ

Ταμεία Υγείας Ευρύτερου
Δημόσιου Τομέα 

 Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΣΤΟΝ ΊΔΊΩΤΊΚΟ 
ΤΟΜΈΑ ΚΑΊ ΟΊ ΈΠΊΘΈΣΈΊΣ ΣΈΚ 
- ΠΈΟ ΈΝΑΝΤΊΟΝ ΤΗΣ ΟΈΒ



ΓΙΆΝΝΗΣ ΜΙΣΙΡΛΗΣ*

Ο
ι ανάγκες στέγα-
σης στη Λεμεσό 
αλλάζουν με τα 
αυξανόμενα επί-
πεδα ζήτησης 
ακινήτων και τις 
αλλαγές στον τρό-

πο ζωής. Αντί για το παραδοσιακό μοντέλο 
τού «αγοράζω και διατηρώ», οι ανάγκες 
στέγασης μετατοπίζονται προς έργα που 
σχεδιάζονται και χτίζονται για ενοικίαση 
και προορίζονται για μία συγκεκριμένη 
δημογραφική ομάδα που βρίσκεται σε ένα 
συγκεκριμένο στάδιο της ζωής, σύμφωνα 
με τον Γιάννη Μισιρλή, διευθυντή της 
Imperio, που προσθέτει ότι οι ανάγκες 
χρηματοδότησης αλλάζουν για να υπο-
στηρίξουν αυτούς τους τύπους έργων και 
αυτό πρέπει να οδηγήσει τους επενδυτές 

ΥΠΆΡΧΟΥΝ ΉΔΉ ΣΉΜΆΔΙΆ 
ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΤΆΒΆΛΛΟΜΕΝΕΣ 
ΣΥΝΉΘΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΖΩΉΣ ΕΠΉΡΕΆΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΤΟΜΕΆ ΆΚΙΝΉ-
ΤΩΝ, ΚΆΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΆ 
ΤΟΥΣ ΓΡΆΦΕΙΆΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Μισιρλής: Οι μεταβαλλόμενες 
απαιτήσεις των ακινήτων
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Ιδρύθηκε πρόσφατα το Cyprus VAT 
Association (CYVA), με σκοπό να προ-
σφέρει ενιαία και ανεξάρτητη φωνή 

σε όλους τους επαγγελματίες και επιχει-
ρήσεις στην Κύπρο για θέματα Φόρου 
Προστιθεμένης Αξίας (ΦΠΑ).

Σύμφωνα με το καταστατικό του Συν-
δέσμου, κύριοι σκοποί της σύστασής του 
είναι η προώθηση φορολογικών, νομικών 
και συναφών θεμάτων ΦΠΑ με την Κυβέρ-
νηση, το νομοθετικό σώμα και το Τμήμα 
Φορολογίας για υιοθέτηση και εφαρμογή 
τους, η συμβολή στην ορθή εφαρμογή των 
Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών 
αναφορικά με τον  ΦΠΑ στην κυπριακή 
νομοθεσία, ο εκσυγχρονισμός και απλού-
στευση της κυπριακής νομοθεσίας ΦΠΑ 
και η διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή και άλλους διεθνείς φορείς για 
θέματα κυπριακού ΦΠΑ. 

Σημαντικός επίσης σκοπός του συν-
δέσμου είναι η επιμόρφωση των μελών 
του, επαγγελματικών φορέων και οργανώ-
σεων - κυβερνητικών και μη - σε θέματα 
ΦΠΑ και η προώθηση και εξυπηρέτηση 
του κοινωνικού και ευρύτερου δημόσιου 
συμφέροντος σε σχέση με θέματα έμμεσης 
φορολογίας.  

Δικαίωμα εγγραφής στον σύνδεσμο έχουν 
επιχειρήσεις στην Κύπρο όπως δικηγορικά, 
λογιστικά και ελεγκτικά γραφεία, εταιρείες 
παροχής διοικητικών υπηρεσιών, εταιρείες 
κυπριακών και διεθνών δραστηριοτήτων,  
καθώς και οι αυτοτελώς εργαζόμενοι.

Το ιδρυτικό συνέδριο του CYVA διεξή-
χθη την Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2019 στη 

Λευκωσία, κατά το οποίο τα ιδρυτικά μέλη 
του συνδέσμου, Chelco VΑΤ Ltd, Nexia 
Poyiadjis, Σκορδής, Παπαπέτρου & Σία 
ΔΕΠΕ, Ανδρέας Κονναρής ΔΕΠΕ, GDK 
Optimus Audit Services Ltd, C. Efstathiou 
Audit Ltd και Kinanis LLC εξέλεξαν το 
διοικητικό συμβούλιο του συνδέσμου και 
συζήτησαν τα πρώτα τους βήματα.

Προέδρος του Συνδέσμου εκλέχθηκε 
η Συνέταιρος του δικηγορικού γραφείου, 
Kinanis LLC, Δήμητρα Κωνσταντίνου, 
αντιπρόεδρος ο σύμβουλος ΦΠΑ και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Chelco VΑΤ 
Ltd, Αλέξης Τσιελεπής, γραμματέας ο Σύμ-
βουλος της Chelco VΑΤ Ltd, Παναγιώτης 
Παναγή, και ταμίας η Ανώτερη Συνέταιρος 
του ελεγκτικού γραφείου Nexia Poyiadjis, 
Σουζάνα Πογιατζή.

H GoGordian κατέχει ηγετική θέση 
στην Κύπρο στον τομέα διαχείρι-
σης περιουσιακών στοιχείων και 

διαθέτει μια ευρεία γκάμα επενδυτικών 
ευκαιριών και τιμών. Στις προσφερόμε-
νες επενδυτικές ευκαιρίες της GoGordian 
συγκαταλέγονται ακίνητα οικιστικής, του-
ριστικής και εμπορικής χρήσης, αλλά και 
αγροτεμάχια κατανεμημένα σε όλη την 

επικράτεια του νησιού.
Η γκάμα ακινήτων της GoGordian σε 

ολόκληρη την Κύπρο και το εύρος των 
προσφερόμενων τιμών της, σε συνδυ-
ασμό με την ολιστική και πολύπλευρη 
προσέγγιση από τους εξειδικευμένους 
της επαγγελματίες, αναδεικνύουν την 
αξία και τη δυναμική των επενδυτικών 
της προτάσεων.

Με κεντρικό μήνυμα το: GoGordian. 
Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον, η 
εταιρεία καλεί τους ενδιαφερομένους να 
αναζητήσουν το ακίνητο της επιλογής τους 
στην ιστοσελίδα gogordian.com.

Για περισσότερες  πληροφορίες επι-
κοινωνήστε στο τηλέφωνο 7777 5656 ή 
μέσω email στη διεύθυνση enquiries@
gordianholdings.com. 

να εξετάσουν νέους τρόπους πρόσβασης 
στην αγορά ακινήτων.

Ο κ. Μισιρλής λέει: «Για πολλά χρόνια, η 
τυπική προσέγγιση επένδυσης σε ακίνητα 
ήταν μέσω μακροπρόθεσμων επενδύσεων 
με ‘αγορά και διατήρηση’  (κάποιος αγόραζε 
ένα διαμέρισμα, το κρατούσε για 10 χρόνια, 
αυξάνοντας έτσι την αξία της επένδυσής 
του). Ενώ αυτή η παραδοσιακή προσέγγιση 
έχει λειτουργήσει καλά για πολλούς επεν-
δυτές σε άλλες εποχές, σήμερα, βλέποντας 
την αγορά ακινήτων να έχει αυξανόμενες 
τάσεις τόσο στον οικιστικό όσο και στον 

εμπορικό τομέα, σημαίνει ότι οι ευκαιρίες 
κεφαλαιακής αύξησης είναι μεν εφικτές 
αλλά σίγουρα πιο περιορισμένες απ’ ό,τι 
στο πιο πρόσφατο παρελθόν. 

Αντ’ αυτού, οι επενδυτές θα πρέπει να 
προσπαθούν να διαχειρίζονται τα ακίνητά  
τους μέσω πιο βραχυπρόθεσμων δανειακών 
ευκαιριών, που χρησιμοποιούνται για τη 
χρηματοδότηση επενδύσεων σε έργα σε 
συγκεκριμένες περιοχές, τα οποία προ-
σφέρουν τη δυνατότητα για μεγαλύτερης 
διάρκειας μακροπρόθεσμες ανταμοιβές».

Υπάρχουν ήδη σημάδια ότι οι μεταβαλλόμε-

νες συνήθειες στον τρόπο ζωής επηρεάζουν τον 
εμπορικό τομέα ακινήτων, και συγκεκριμένα 
τους γραφειακούς χώρους. Η διεθνής αγορά 
γραφείων σημείωσε μία ραγδαία ανάπτυξη σε 
γραφεία εξυπηρέτησης και παροχής κοινόχρη-
στων χώρων εργασίας πρόσφατα, τονίζοντας 
την αυξανόμενη ζήτηση γιε ευέλικτη μίσθωση 
ακινήτων. Αυτή η τάση πρόκειται να έρθει και 
στην Κύπρο στο κοντινό μέλλον.

Πολλές νέες μισθώσεις (ή ενοικιάσεις) 
περιλαμβάνουν ρήτρες τερματισμού σε τακτά 
χρονικά διαστήματα, ένα άλλο σημάδι της 
ανάγκης των ενοικιαστών για αυξημένη 

ευελιξία. Η ζήτηση για εμπορικά ακίνητα 
(καταστήματα) έχει πληγεί περισσότερο, 
δεδομένης της πτωτικής πορείας του κέ-
ντρου της πόλης και της μετάβασης στο 
διαδικτυακό λιανικό εμπόριο και τα εμπο-
ρικά πολυκαταστήματα (malls). Ενώ και ο 
οικιστικός και ο εμπορικός τομέας ακινήτων 
διανύουν μία περίοδο σημαντικών αλλαγών, 
εμφανίζονται νέες επενδυτικές ευκαιρίες 
καθώς οι επαγγελματίες του κλάδου προ-
σαρμόζουν τις προσφορές των προϊόντων 
τους ώστε να καλύψουν τις εξελισσόμενες 
οικονομικές συνθήκες και τρόπους ζωής. 

Σχετικά με τις παγκόσμιες τάσεις για 
«ακίνητα συμβίωσης» (τα co-living & 
co-working) και τα οφέλη τους τόσο για 
τα άτομα όσο και για την κοινότητα, ο κ. 
Μισιρλής προσθέτει: 

«Αυτού του είδους έργα εξυπηρετούν 
τους νέους επαγγελματίες που έχουν πιο 
κινητικό τρόπο ζωής. Προσφέρουν την 
άνεση του κόστους ‘όλα πληρωμένα’ (all 
inclusive), καλύπτοντας ενοίκιο και λο-
γαριασμούς καθώς και υπηρεσίες όπως 
καθαρισμό, γυμναστήριο, room-service 
κ.λπ. Αυτή η αγορά είναι ακόμα πιο ανα-
πτυγμένη στις ΗΠΑ (ιδιαίτερα Νέα Υόρκη 
& Καλιφόρνια), στο Λονδίνο, και θα ανέμενα 
ότι θα γίνει και ιδιαίτερα δημοφιλής και 
στην Κύπρο στο σύντομο μέλλον».

Πώς μπορούν να
επωφεληθούν οι επενδυτές;

Ο κ. Μισιρλής καταλήγει στο συμπέρασμα: 
«Οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση 
σε τέτοιου είδους έργα με σκοπό την ενοι-
κίαση, τα οποία προσφέρουν υψηλότερες 
αποδόσεις σε σχέση με κυβερνητικά ή εται-
ρικά ομόλογα - συνήθως μεταξύ 5% και 8% 
ετησίως χωρίς τέλη. Με τις τράπεζες να είναι 
διστακτικές να δανείσουν μετά την πρόσφατη 
οικονομική κρίση, αυτός ο τομέας της αγοράς 
παρουσιάζει μία ενδιαφέρουσα ευκαιρία 
και για τους επαγγελματίες του κλάδου που 
ψάχνουν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση 
από ένα ευρύ φάσμα πηγών».

* Διευθυντής της Imperio, Αναπληρωτής 
Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου 

Επαγγελματιών Ανάπτυξης Γης, πρόεδρος της 
Επιτροπής Ακινήτων του ΚΕΒΕ, και μέλος του 

ΔΣ του ΕΒΕΛ Λεμεσού.

Ο ΦΠΆ στην Κύπρο αποκτά ενιαία φωνή 

GoGordian - Ο νέος παίκτης για επενδύσεις σε ακίνητα



ΠΡΏΤΟ ΒΡΑΒΕΊΟ ΣΤΟΝ ΕΥ-
ΡΏΠΑΪΚΟ ΔΊΑΓΏΝΊΣΜΟ ΤΗΣ 
ΕΥΡΏΠΑΪΚΗΣ ΕΝΏΣΗΣ 
«EUROPEAN ENTERPRISE 
PROMOTION AWARDS»
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M
ια μικρή χώρα 
απέδειξε πόσο 
μεγάλη μπο-
ρεί να γίνει 
όταν υπάρχουν 
άνθρωποι με 
όραμα, με στρα-

τηγική, με στόχους. Όταν υπάρχει πάθος 
για την καινοτομία και τη δημιουργικότη-
τα, πίστη στους νέους ανθρώπους. Αυτό 
απέδειξε και το Κέντρο Καινοτομίας IDEA 
λαμβάνοντας το πρώτο βραβείο στον ευ-
ρωπαϊκό διαγωνισμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης «European Enterprise Promotion 
Awards», στην κατηγορία «Επενδύοντας 
στις Επιχειρηματικές Ικανότητες».

Η Διευθύντρια του Κέντρου, Αγγέ-
λα Παναγιώτου, παραλαμβάνοντας το 
βραβείο, είπε: «Είμαι περήφανη που 
φέρνουμε πίσω στη χώρα μας αυτήν 
την εξαιρετική ευρωπαϊκή διάκριση. 
Είμαι περήφανη που έχουμε δείξει 
στους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι 
δεν είναι το μέγεθος της χώρας που 
μέτρα, αλλά το μέγεθος του οράματος, 
της σκληρής δουλειάς και συνεργασίας. 
Είμαι περήφανη που έχουμε αποδείξει 
στους Κύπριους συμπατριώτες μας ότι 
μπορούμε να φτάσουμε σε πολύ ψηλά 
επίπεδα και στον τομέα καινοτομίας & 
επιχειρηματικότητας».

Συνέπεια 5 χρόνων
Η βράβευση του Κέντρου δεν ήταν ένα 

τυχαίο γεγονός. Έρχεται να επιβραβεύσει 
τη συνεπή δουλειά πέντε χρόνων, που 
υποστηρίχθηκε με συστατικές επιστο-
λές από το Υπουργείο Εξωτερικών, τα 
Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων, τον οργανισμό 
Invest Cyprus, τον Οργανισμό Νεολαίας 
Κύπρου, τις πρεσβείες της Ιταλίας, της 
Ιρλανδίας, των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οι 
οποίοι αναφέρθηκαν με τα καλύτερα λό-
για για το Κέντρο και τη συνεργασία μαζί 
του καθώς και για το έργο που επιτελεί, 
υποστηρίζοντας τη συμμετοχή του στον 
διαγωνισμό.

Η δουλειά ήταν επίπονη και ξεκίνη-
σε εδώ και καιρό. Μια αίτηση υποβολής 
συμμετοχής με τεκμηριωμένα στοιχεία 
και συνοδευτικά φιλμάκια στήριξαν την 
υποψηφιότητα. Με την αίτηση παρουσι-
άστηκαν συγκεκριμένα στοιχεία για την 
πρωτοβουλία, οι στρατηγικοί της στόχοι, 
το όραμα και οι σκοποί και οι κύριες 
προκλήσεις όπως η ανάγκη να αλλάξει 
ο τρόπος σκέψης στην Κύπρο για την και-
νοτομία και να διαδοθεί το οικοσύστημα. 
Επίσης παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες 

δράσεις και ενέργειες για τα επιτεύγματα 
του Κέντρου όλα αυτά τα χρόνια, και τα 
αποτελέσματα των διαφόρων συνεργα-
σιών - συνεργειών, με ένα καταληκτικό 
συμπέρασμα: «Το IDEA έχει λανσάρει 
πάνω από 30 νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 
πρόσφερε απλές αλλά καινοτόμες λύσεις 
σε μια σειρά προβλημάτων». 

Η Κύπρος στον
παγκόσμιο χάρτη

Η Διευθύντρια του IDEA, Αγγέλα 
Παναγιώτου, κληθείσα να σχολιάσει 
τη βράβευση του IDEA,  μας αναφέρει: 
«Είναι με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση 
που είδαμε το IDEA και γενικότερα την 
Κύπρο να λαμβάνει την πρώτη θέση σε 
ευρωπαϊκό διαγωνισμό. Επιβραβεύτηκε 
η συνέπεια και ο μακροπρόθεσμος σχεδι-
ασμός όλων εμάς που εργαζόμαστε για το 
Πρόγραμμα αυτό και μέσω εμάς η Κύπρος. 
Τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους 
όσοι δούλεψαν με πάθος και συνέπεια 
για την επιτυχία, και τις ευχαριστίες μας 
στην Τράπεζα Κύπρου που μας στηρίζει 
διαχρονικά καθώς και σε όλους τους στρα-
τηγικούς μας εταίρους.  Όραμά μας είναι 
να δούμε πιο πολλές start - ups να κατα-
τάσσονται επάξια σε παγκόσμιο επίπεδο. 
Εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την 
ανάπτυξη της καινοτομίας και της νεανι-

κής επιχειρηματικότητας, μέσω στήριξης 
των κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων, 
φιλοδοξώντας να  συμβάλουμε σε ακόμη 
μεγαλύτερες επιτυχίες της Κύπρου στον 
παγκόσμιο χάρτη καινοτομίας».

Επίσης ο Διευθύνων Σύμβουλος της 
Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου 
σε μήνυμά του προς το προσωπικό ανα-
φέρθηκε στη βράβευση και είπε: «Μία 
σημαντική διάκριση είναι πάντα και μια 
μεγάλη πρόκληση. Είναι ένας πολύ κα-
λός λόγος, για να μας ωθήσει να προ-
χωρήσουμε ακόμη ένα βήμα μπροστά. 
Είναι η επιβράβευση στη δουλειά μας 
και στις καθημερινές μας προσπάθειες, 
ως ομάδα. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο 
να αισθανόμαστε περήφανοι, με τη νέα 
εξαιρετικά σημαντική διάκριση που έχει 
επιτύχει το Κέντρο Καινοτομίας IDEA, 
εξασφαλίζοντας την πρώτη θέση στον 
ευρωπαϊκό διαγωνισμό του European 
Commission: European Enterprise 
Promotion Awards, στην κατηγορία 
‘‘Επενδύοντας στις Επιχειρηματικές 
Ικανότητες’’.

Το Κέντρο ξεχώρισε ανάμεσα σε  
260 αιτήσεις από 29 χώρες, κατάφερε 
να κερδίσει την Ιταλία και Πορτογαλία 
και κατόρθωσε, την περασμένη Τρίτη το 
βράδυ, να εντάξει την Κύπρο στον ευρω-
παϊκό και διεθνή χάρτη της καινοτομίας, 
σε μια περίοπτη θέση. 

Εκκολαπτήριο- επιταχυντής
Το IDEA είναι κέντρο καινοτομίας και 

εκκολαπτήριο-επιταχυντής για νεοφυείς 
επιχειρήσεις. Είναι η μόνη ολοκληρω-
μένη, μη κερδοσκοπική και μεγαλύτερη 
πρωτοβουλία στην Κύπρο, η οποία κα-
λύπτει όλο το φάσμα της υποστήριξης 
προς τις καινοτόμες Μικρές και Μεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).  Δημιουργεί νέες 
θέσεις εργασίας, ευκαιρίες χρηματο-
δότησης για νεοφυείς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και εισροή επενδυτικών 
κεφαλαίων (angel investments). Συνερ-
γάζεται στενά με διπλωματικά σώματα 
ξένων χωρών στην Κύπρο και τις πρε-
σβείες της Δημοκρατίας στο εξωτερικό. 
Συνδέεται επίσης με όλα τα κυπρια-
κά πανεπιστήμια. Μέχρι στιγμής έχει 
στηρίξει 48 νέες επιχειρήσεις, έχει 
δημιουργήσει πέραν των 70 θέσεων 
εργασίας, έχει εκπαιδεύσει περισσότερες 
από 350 γυναίκες και έχει εργαστεί με 
πέραν των 4.000 μαθητών. Επίσης έχει 

συμβάλει στην καλλιέργεια κουλτούρας 
αφιλοκερδούς προσφοράς (giving back) 
στον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου. 

Η Τράπεζα Κύπρου διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία του Κέ-
ντρου, όπως και άλλοι εταίροι του, και 
πρόθεση είναι η συνέχιση της στήριξης 
επενδύοντας σε νέους ανθρώπους και 
στην καινοτομία.

H νέα διάκριση θα συμπληρώσει μία 
σειρά από άλλες σημαντικές διεθνείς και 
τοπικές διακρίσεις, που αναδεικνύουν το 
έργο και τη δράση του IDEA και τον ηγετικό 
ρόλο που κατέχει στην προώθηση της 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Άλλες βραβεύσεις:
• Συμμετείχε μετά από πρόσκληση 

του State Department στο πρόγραμμα 
‘‘Entrepreneurship as the Engine of 
Prosperity & Stability: Small Business 
Development’’, διάρκειας 3 εβδομάδων, 
σε 5 Πολιτείες των ΗΠΑ.

• Τo 2018 αναδείχθηκε Εθνικός Νικη-
τής στα  Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης 
Επιχειρηματικότητας στην κατηγορία ‘‘Προ-
ώθηση του Επιχειρηματικού Πνεύματος’’. 

• Προσκλήθηκε και προέβαλε τη Λευ-
κωσία ως ‘‘Πόλη για Startups’’ στο Διεθνές 
Συνέδριο Me-Convention - SXSW στη 
Φρανκφούρτη. 

• Συμμετείχε στο Europe-India 
Innovation Partnership που διοργάνωσαν 
στο Νέο Δελχί, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και η Κυβέρνηση της Ινδίας, με τη συμ-
μετοχή 15 ευρωπαϊκών χωρών και 15 
εκκολαπτηρίων από ολόκληρη την Ινδία.

• Εξασφάλισε Χρυσό Βραβείο στην 
κατηγορία ‘‘Αριστεία στη Συνεργασία’’ 
και Αργυρό στην κατηγορία ‘‘Cause 
Advocacy’’ στα Cyprus Responsible 
Business Awards 2019.

• Διοργάνωσε τρεις Εθνικές επι-
χορηγημένες αποστολές στο Ισραήλ 
στο DLD Innovation Festival, για 
ανερχόμενους νέους-επιχειρηματίες 
και έχει συνδιοργανώσει άλλες δύο 
στο Websummit στη Λισαβόνα, μαζί 
με το Ίδρυμα Έρευνας & Καινοτομίας 
και το Invest Cyprus.

Το IDEA αποτελεί προσφορά Εταιρικής 
Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου 
και του Cyprus International Institute of 
Management και στηρίζεται από στρατη-
γικούς εταίρους, όπως η Deloitte, η Leo 
Burnett και το δικηγορικό γραφείο Lellos 
P. Demetriades. 

Το ΙDEA βάζει την Κύπρο στον 
χάρτη της ευρωπαϊκής καινοτομίας
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Μεγάλο αριθμό καταστημάτων διαθέτει αποκλει-
στικά προς πώληση η Altamira Asset Management 
Cyprus (Altamira), μέσα από την ιστοσελίδα της 
www.altamirarealestate.com.cy, σε μία από τις πιο 
πολυσύχναστες περιοχές της Λευκωσίας. Συγκεκρι-
μένα, πρόκειται για 13 καταστήματα, με ξεχωριστούς 
τίτλους ιδιοκτησίας, τα οποία βρίσκονται στο Πλατύ 
Αγλαντζιάς, επί της λεωφόρου Κυρηνείας. Τα σημα-
ντικά έργα που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή τα 
τελευταία χρόνια οδήγησαν στην αναβάθμιση της 
λεωφόρου Κυρηνείας, καθιστώντας την μία σύγχρονη 
οδική αρτηρία, ιδιαίτερα φιλική προς τους πεζούς, 
με νέους χώρους στάθμευσης, πεζοδρόμια κατά μή-
κος του οδικού άξονα και έντονη εμπορική κίνηση. 
Την ίδια ώρα, η αναβάθμιση της περιοχής οδήγησε 
σε σημαντική αύξηση της εμπορευσιμότητας των κα-
ταστημάτων, ενισχύοντας, παράλληλα, τις προοπτικές 
κεφαλαιουχικής ανατίμησης των ακινήτων. Εξάλλου, η 
αυξανόμενη τάση για αγορά ακινήτων στο Πλατύ Αγλα-
ντζιάς, σε συνδυασμό με το ευρύ φάσμα έργων που 
τροχοδρομείται, αναμένεται πως θα δώσει περαιτέρω 
ώθηση στην εμπορική δραστηριότητα της περιοχής. 

Ασφαλής επένδυση και δυνατότητα για άμεση 
ρευστοποίηση 
Με τις ενδεικτικές τιμές πώλησης να ξεκινούν από τις 
€64.000, η πλειοψηφία των καταστημάτων ήδη ενοι-
κιάζoνται, εξασφαλίζοντας ως εκ τούτου άμεσα εισο-
δήματα στον υποψήφιο αγοραστή. Ειδικότερα, πρό-
κειται για ακίνητα στα οποία στεγάζονται υφιστάμενες 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, 
στους τομείς της λιανικής πώλησης και των υπηρεσι-
ών. Επιπρόσθετα, διατίθενται και κενά καταστήματα, 
τα οποία είναι κατάλληλα τόσο για ιδιοχρησία όσο 
και για ενοικίαση, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις. 
Αξίζει να σημειωθεί πως όλα τα καταστήματα δια-
θέτουν ξεχωριστό τίτλο ιδιοκτησίας. Την ίδια ώρα, 
λαμβάνοντας υπόψη πως αρκετά από τα καταστή-
ματα συνορεύουν, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευ-
καιρία είτε να προχωρήσουν σε μεμονωμένη αγορά 
ενός καταστήματος είτε στην αγορά συνόλου κα-
ταστημάτων μαζί. 

Κενά καταστήματα για χρήση ή ενοικίαση   
Δύο ευρύχωρα καταστήματα με μεγάλη πρόσοψη 
διατίθενται προς πώληση στις ενδεικτικές τιμές των 
€224.000 και €226.000 αντίστοιχα. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο χώρος είναι αποτέλεσμα της ενο-
ποίησης δύο καταστημάτων, ενώ έχουν προοπτικές 
πολύ καλής απόδοσης βάσει της τοποθεσίας τους. 

Το ακίνητο με ενδεικτική τιμή πώλησης τα €224.000 
διαθέτει μεγάλη πρόσοψη επί της Λεωφόρου, έχει 
ενιαίο ισόγειο χώρο 127 τ.μ., ενώ το μεσοπάτωμα, 
με εμβαδόν 66 τ.μ., μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
αποθηκευτικός χώρος. 
Το δεύτερο ακίνητο, με ενδεικτική τιμή πώλησης 
€226.000, είναι πλήρως ανακαινισμένο και διαθέτει 
συνολικό εμβαδόν ισογείου 97 τ.μ. και μεσοπάτωμα με 
εμβαδόν 65 τ.μ. Και τα δύο ακίνητα διαθέτουν βιτρίνα 
οκτώ μέτρων καθώς και δύο χώρους στάθμευσης.

Ενοικιαζόμενοι χώροι με αποδόσεις έως και 7%
Με την υψηλότερη εξασφαλισμένη απόδοση να 
φθάνει το 7% και με ενδεικτική τιμή πώλησης τις 
€150.000, η Altamira διαθέτει προς πώληση με-
γάλο γωνιακό κατάστημα, το οποίο λειτουργεί ως 
γραφειακός χώρος. Το ακίνητο έχει συνολικό εμβα-
δόν ισογείου 71 τ.μ. και μεσοπάτωμα με εμβαδόν 
30 τ.μ.. Με επίσης υψηλή απόδοση, η οποία αγγίζει 
το 6,5%, διατίθεται προς πώληση ευρύχωρο κατά-
στημα, με ενδεικτική τιμή πώλησης τις €208.000. 
Το ισόγειο του ακινήτου έχει συνολικό εμβαδόν 97 
τ.μ. και μεσοπάτωμα με εμβαδόν 65 τ.μ.. 
Επιπρόσθετα, με υφιστάμενη απόδοση 5,5%, πωλού-
νται δύο ακόμη ακίνητα, τα οποία διατίθενται στην 
ενδεικτική τιμή των €100.000 και €94.000 αντίστοι-
χα. Το πρώτο διαθέτει εμβαδόν ισογείου 49 τ.μ. και 
μεσοπάτωμα 33 τ.μ., ενώ οι ανάλογοι χώροι για το 
δεύτερο κατάστημα φθάνουν τα 50 τ.μ. και 41 τ.μ.. 
Και τα δύο καταστήματα έχουν βιτρίνα 4 μέτρων 
και διαθέσιμους χώρους στάθμευσης. 

Επενδυτικές ευκαιρίες κάτω των €70.000
Δύο ακόμη ελκυστικές επενδυτικές ευκαιρίες που 
αφορούν ενοικιαζόμενα υποστατικά εντοπίζονται 
στην ίδια περιοχή, επί της οδού Προμηθέως, πά-
ροδο της λεωφόρου Κυρηνείας, σε τιμές κάτω των 
€70.000. Πρόκειται για κατάστημα ειδών ένδυσης με 
εμβαδόν ισογείου και μεσοπατώματος 36 τ.μ. και 18 
τ.μ. αντίστοιχα, το οποίο διατίθεται στην ενδεικτική 
τιμή των €64.000. Το εν λόγω ακίνητο διασφαλίζει 
απόδοση ύψους 5%. Παράλληλα, ακριβώς δίπλα 
και με ενδεικτική τιμή €69.000 και εξασφαλισμένη 
απόδοση 4,5%, διατίθεται κατάστημα με συνολικό 
εμβαδόν ισογείου 36 τ.μ. και μεσοπάτωμα 17 τ.μ.  
Άλλες ευκαιρίες που εντοπίζονται αφορούν ακί-
νητα με αποδόσεις μέχρι 5%, ενοικιαζόμενα σε 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε ένα ευ-
ρύ φάσμα τομέων. Συγκεκριμένα, με απόδοση 5% 
πωλείται ευρύχωρο γωνιακό ακίνητο το οποίο δι-

αθέτει ισόγειο με εμβαδόν 172 τ.μ. και μεσοπάτω-
μα 83 τ.μ. και διατίθεται στην ενδεικτική τιμή των 
€288.000. Σε χαμηλότερη τιμή αλλά με την ίδια 
απόδοση πωλείται κατάστημα στην ενδεικτική τιμή 
των €203.000. Το ισόγειο του ακινήτου διαθέτει 
εμβαδόν 98 τ.μ. και μεσοπάτωμα 65 τ.μ., ενώ έχει 
βιτρίνα οκτώ μέτρων και δύο χώρους στάθμευσης. 
Ακόμα ένα κατάστημα είναι άμεσα διαθέσιμο στην 
ενδεικτική τιμή των €215.000 και εξασφαλισμένη 
απόδοση 4%. Πρόκειται για μεγαλύτερο υποστα-
τικό,  το ισόγειο του οποίου διαθέτει εμβαδόν 99 
τ.μ. και μεσοπάτωμα 73 τ.μ. 
Παράλληλα, δύο επιπλέον ευρύχωρα υποστατικά 
διατίθενται προς πώληση με αποδόση της τάξης 
του  4,5% Η πρώτη περίπτωση αφορά κατάστημα 
με εμβαδόν 49 τ.μ. και μεσοπάτωμα 41 τ.μ., το οποίο 
διατίθεται στην ενδεικτική τιμή των €113.000 και η 
δεύτερη αφορά ακίνητο που διαθέτει εμβαδόν 107 
τ.μ. και μεσοπάτωμα 52 τ.μ., ενώ διατίθεται στην εν-
δεικτική τιμή των €148.000. 

Καθοδήγηση από την εξειδικευμένη ομάδα της 
Altamira 
Με επενδυτικές επιλογές για κάθε πορτοφόλι, τα 
70 εξειδικευμένα στελέχη που αποτελούν την ομά-
δα Real Estate της Altamira και το ευρύ δίκτυο συ-
νεργατών και αντιπροσώπων της ανά το παγκύπριο, 
είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου επενδυτή, 
ώστε να τον καθοδηγήσουν για την απόκτηση του 
ακίνητου με την καλύτερη δυνατή απόδοση αναλό-
γως των απαιτήσεών του. 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗ ΛΕΩΦΌΡΌ ΚΥΡΗΝΕΙΑΣ ΣΤΌ ΠΛΑΤΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΜΕ ΑΠΌΔΌΣΕΙΣ ΠΌΥ ΑΓΓΙΖΌΥΝ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΌ 7%

Altamira: Καταστήματα από €64.000
στην καρδιά του Δήμου Αγλαντζιάς
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Α
ναμφίβολα, με περισ-
σότερες από 15 εκα-
τομμύρια οικογενει-
ακές επιχειρήσεις να 
παρέχουν πάνω από 
60 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στον ιδιωτικό 

τομέα στην Ευρώπη, οι οικογενειακές 
επιχειρήσεις είναι από τα σημαντικότερα 
γρανάζια της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
Στις πλείστες χώρες, μάλιστα, αντιπρο-
σωπεύουν μέχρι και το 90% των επιχει-
ρήσεων. Όπως όλες οι επιχειρήσεις, οι 
ευρωπαϊκές οικογενειακές επιχειρήσεις 
θέλουν να βαδίζουν στον  δρόμο της 
επιτυχίας, ώστε να υπάρξει συνέχεια 
από τις επόμενες γενεές. Γνωρίζοντας 
πως διαδραματίζουν έναν τόσο σημα-
ντικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία, 
οι οικογενειακές επιχειρήσεις δρουν 
συλλογικά για να βεβαιωθούν πως οι 
κυβερνήσεις τους προσπαθούν - και 
πρέπει - να κάνουν περισσότερα για 
να τις βοηθήσουν να πετύχουν. 

Ανέκαθεν, η φύση των οικογενειακών 
επιχειρήσεων ήταν διαφορετική από μία 
μη οικογενειακή επιχείρηση. Απαιτεί - 
πάντοτε και ανάλογα με κάθε περίπτωση 
ξεχωριστά - μία διαφορετική προσέγ-
γιση, που λαμβάνει υπόψη το τρίπτυχο 
οικογένεια, επιχείρηση και ιδιοκτησία. 
Κατανοώντας τις σύγχρονες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές 

Της Κυριακής
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Η Eurobank Κύπρου και η 
Eurobank διακρίθηκαν για μια 
ακόμη χρονιά ως οι καλύτερες 

τράπεζες Private Banking για το 2019 
στην Κύπρο και την Ελλάδα. Συγκεκρι-
μένα, το διεθνούς κύρους περιοδικό 
Global Finance απένειμε το βραβείο 
«Καλύτερης Τράπεζας Private Banking» 
για το 2019, στην Eurobank Κύπρου 
για 7η χρονιά και στην Eurobank για 
15η χρονιά, αναγνωρίζοντας τις επιδό-
σεις τους στην κυπριακή και ελληνική 
αγορά αντίστοιχα.

Η διάκριση αφορά χρηματοπιστω-
τικούς οργανισμούς απ’ όλον τον κό-
σμο και απονέμεται στις τράπεζες που 
ανταποκρίθηκαν αποτελεσματικά στις 
ανάγκες των πελατών Private Banking 
και πέτυχαν σημαντικά αποτελέσματα 
στον τομέα αξιολόγησης.

Η συντακτική επιτροπή του Global 
Finance επέλεξε τους νικητές, λαμβάνο-
ντας υπόψη οικονομικά στοιχεία, όπως η 
απόδοση των επενδύσεων και τα κέρδη 
αλλά και η διείσδυση στην αγορά. Στο 
πλαίσιο διεθνούς ανεξάρτητης έρευνας 
ελήφθησαν επίσης υπόψη οι απόψεις 
των πελατών Private Banking, η ποι-
ότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
και η συνολική εξυπηρέτηση των πε-
λατών, η ανταγωνιστικότητα, η γνώση 
της αγοράς αλλά και των κανονισμών 
που διέπουν τη λειτουργία της. Σύμ-
φωνα με το Global Finance, οι νικητές 
στην κατηγορία Private Banking είναι 
οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οι 
οποίοι, χωρίς να είναι απαραίτητα οι 
μεγαλύτεροι, συγκεντρώνουν ποιοτικά 

χαρακτηριστικά τα οποία βρίσκονται ψηλά 
στις προτιμήσεις των πελατών τους βάσει 
των κριτηρίων με τα οποία επιλέγουν 
τον πάροχο υπηρεσιών Private Banking.

Για την Eurobank Κύπρου και την 
Eurobank, η διάκριση αυτή αντανακλά 
την επιτυχημένη στρατηγική του Private 
Banking και την παροχή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Ταυτό-
χρονα, όμως, αποτελεί δέσμευση ότι τα 
εξειδικευμένα στελέχη του Private Banking 
του Ομίλου Eurobank θα συνεχίσουν να 
προσφέρουν ολοκληρωμένο φάσμα επεν-
δυτικών επιλογών, ανοικτή πρόσβαση σε 
όλες τις διεθνείς αγορές, εξατομικευμένη 

εξυπηρέτηση και διαχείριση των περιου-
σιακών στοιχείων για τους νυν αλλά και 
τους μελλοντικούς πελάτες τους.

Οι αξιολογήσεις του Global Finance 
βασίστηκαν στις επιδόσεις κατά την περίοδο 
από 1η Ιουλίου 2018 έως 30 Ιουνίου 2019 
και τα τελικά αποτελέσματα ήταν συνδυα-
σμός της διεθνούς, ανεξάρτητης έρευνας 
και στοιχείων που υπέβαλαν οι τράπεζες.

Τα βραβεία του περιοδικού Global 
Finance ανακοινώθηκαν επισήμως στις 
29.10.2019, θα δημοσιευτούν στην έκ-
δοση Δεκεμβρίου και οι νικητές θα τιμη-
θούν σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει 
στη Νέα Υόρκη τον ερχόμενο Μάρτιο.

Τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει 
στη στήριξη και την ανάπτυξη του το-
μέα των επενδυτικών ταμείων στην 

Κύπρο επιβεβαίωσε γι’ ακόμη μία φορά η 
cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως). 
Συμμετέχοντας για τρίτη συνεχή χρονιά ως 
χρυσός χορηγός στο International Funds 
Summit, που πραγματοποιήθηκε για πέ-
μπτη φορά την προηγούμενη εβδομάδα 
στη Λευκωσία, η Τράπεζα ανέδειξε τις 
προοπτικές που διανοίγονται στον τομέα 
παροχής υπηρεσιών διαχείρισης κεφα-
λαίων και θεματοφυλακής. 

Στο συνέδριο, με θέμα “Global 
Industry Trends, Incentives, Challenges 
& Opportunities”, που διοργάνωσαν ο Κυ-
πριακός Οργανισμός Προώθησης Επεν-
δύσεων (Invest Cyprus) και ο Κυπριακός 
Οργανισμός Επενδυτικών Ταμείων (CIFA), 

συμμετείχαν περισσότεροι από 200 επαγ-
γελματίες από τον κλάδο των επενδύσεων, 
καθώς και διαχειριστών περιουσιακών 
στοιχείων από Ευρώπη, Μέση Ανατολή, 
Βόρεια Αφρική, Ασία, Ρωσία και ΗΠΑ.

Σε παρουσίασή του με θέμα “Fund 
Hosting and Depositary Services”, ο Γιώρ-
γος Γεωργίου, Επικεφαλής του Τμήματος 
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων της 
Global Capital Securities and Financial 
Services, θυγατρικής της cdbbank, ανέλυσε 
το πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία οργα-
νισμών εναλλακτικών επενδύσεων κάτω 
από εξειδικευμένες πλατφόρμες διαχείρισης 
(fund hosting), τις επιλογές διαμόρφωσης 
των εναλλακτικών επενδυτικών ταμείων 
καθώς και τις απαιτήσεις και τελευταίες τάσεις 
γύρω από τις υπηρεσίες θεματοφυλακής. 

Ο κ. Γεωργίου υπογράμμισε πως η 

Κύπρος εξελίσσεται σταδιακά σε ένα 
ανταγωνιστικό κέντρο για τα επενδυτικά 
ταμεία κυρίως λόγω του ρυθμιστικού της 
πλαισίου, την ευελιξίας που παρέχει και 
των συνεχώς βελτιωμένων επαγγελμα-
τικών υπηρεσιών που απαιτεί ο κλάδος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Global Capital 
ειδικεύεται στην παροχή επενδυτικών υπη-
ρεσιών παρέχοντας ένα πλήρες φάσμα εξα-
τομικευμένων προϊόντων και καινοτόμων 
λύσεων, που ανταποκρίνονται στις σύνθετες 
και εξειδικευμένες ανάγκες των θεσμικών 
κυρίως πελατών της, σε εγχώριο και διεθνές 
επίπεδο.  Στο πλαίσιο του συνεδρίου οι 
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επι-
σκεφθούν τον εκθεσιακό χώρο της cdbbank, 
να συζητήσουν με υψηλόβαθμα στελέχη 
της και να ενημερωθούν για τις χρηματο-
οικονομικές υπηρεσίες που παρέχει.  

Η Eurobank «Καλύτερη Τράπεζα 
Private Banking»

Η cdbbank στηρίζει ενεργά 
τα επενδυτικά ταμεία

Έτοιμες να παραδώσουν τα ηνία στην 
επόμενη γενιά οι οικογενειακές επιχειρήσεις 

Η EUROPEAN FAMILY 
BUSINESS (EFB) ΚΑΙ Η KPMG 
ΔΙΕΞΗΓΑΓΑΝ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ 
ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥΣ «ΕΥΡΩΒΑ-
ΡΟΜΕΤΡΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 2019», ΠΟΥ 
ΕΛΑΒΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 1.600 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΠΙΚΕΦΑ-
ΛΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΓΕ-
ΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ 
ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ. 

επιχειρήσεις, η KPMG στοχεύει στο να 
λαμβάνει μια σειρά από μέτρα, που σκο-
πό έχουν την υποστήριξη των ειδικών 
αναγκών που προκύπτουν. Γι’ αυτόν τον 
λόγο έχει σχεδιάσει ένα διεθνές δίκτυο 
αφιερωμένο στο να προσφέρει πληρο-
φορίες και συμβουλές σε οικογενειακές 
επιχειρήσεις. 

Στο πλαίσιο υποστήριξης αυτής 
της προσπάθειας, η European Family 
Business (EFB) και η KPMG διεξήγαγαν 
την ετήσια έρευνά τους «Ευρωβαρόμετρο 
Οικογενειακών Επιχειρήσεων 2019», που 
έλαβε πάνω από 1.600 απαντήσεις από 
επικεφαλής ευρωπαϊκών οικογενειακών 
επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη. Μέσα 
από την καταγραφή και ανάλυση των 
τάσεων στον τομέα των οικογενειακών 
επιχειρήσεων εξάγονται σημαντικά συ-

μπεράσματα, που αν αξιοποιηθούν σωστά 
από τις οικογενειακές επιχειρήσεις, θα τις 
οδηγήσουν με ασφάλεια στον δρόμο της 
ανάπτυξης, ευρωστίας και καινοτομίας.

Το 2019 αποτέλεσε μια θετική χρονιά 
για πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις, με 
την πλειοψηφία των ερωτηθέντων να ανα-
φέρουν θετικά αποτελέσματα. 62% των επι-
κεφαλής των ευρωπαϊκών οικογενειακών 
επιχειρήσεων δήλωσαν πως εμπιστεύονται 
τη μελλοντική προοπτική της επιχείρησής 
τους για τους επόμενους 12 μήνες. Οι ευ-
ρωπαϊκές οικογενειακές επιχειρήσεις φέτος 
ανέφεραν ως κύριες προτεραιότητές τους 
την καινοτομία, την κατάρτιση και την εκπαί-
δευση, καθώς και τη διαφοροποίηση, ενώ 
αναγνώρισαν ως σημαντικές προκλήσεις 
τον «πόλεμο για απόκτηση ταλέντων», τη 
μείωση της κερδοφορίας και το αυξημένο 

εποπτικό περιβάλλον.
Μετά από αρκετά χρόνια βελτίωσης 

των οικονομικών αποτελεσμάτων, οι επι-
κεφαλής των ευρωπαϊκών οικογενειακών 
επιχειρήσεων ατενίζουν το μέλλον με αι-
σιοδοξία και αναζητούν νέους τρόπους 
για να αξιοποιήσουν τη δυναμική της 
επιτυχίας τους. Από τις επιχειρήσεις που 
συμμετείχαν στην έρευνα, το 59% ανέφε-
ραν αύξηση του κύκλου εργασιών κατά το 
προηγούμενο έτος, ενώ το 28% ανέφεραν 
πως ο κύκλος εργασιών της επιχείρησής 
τους παρέμεινε σταθερός. Μια από τις 
βασικές στρατηγικές που αναδείχθηκαν 
στον  δρόμο προς επίτευξη της ανάπτυξης 
είναι η ενσωμάτωση της καινοτομίας. Το 
72% ανέφεραν ότι η καινοτομία αποτελεί 
βασική προτεραιότητα για τα επόμενα 2 
χρόνια, μαζί με την εκπαίδευση και κα-

τάρτιση του εργατικού δυναμικού (64%) 
και τη διαφοροποίηση (50%). Το 37% των 
ερωτηθέντων ανέφεραν πως αυξήθηκαν 
οι δραστηριότητές τους στο εξωτερικό 
τους τελευταίους 12 μήνες. «Ο πόλεμος 
για απόκτηση ταλέντων» αναδείχθηκε η 
μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν 
οι οικογενειακές επιχειρήσεις (63% από 
53% πέρσι). Άλλες σημαντικές προκλήσεις 
φέτος ήταν η μείωση της κερδοφορίας 
(62%), καθώς και το αυξημένο εποπτικό 
περιβάλλον (60%).

Το ζήτημα της διαδοχής αναμένεται 
να αποτελέσει ένα κρίσιμο θέμα για τις 
οικογενειακές επιχειρήσεις σε ολόκληρη 
την Ευρώπη κατά τα επόμενα 5 με 10 
χρόνια. Στη φετινή έρευνα, το 35% των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι προτίθενται 
να μεταβιβάσουν την ιδιοκτησία της 

επιχείρησης στην επόμενη γενιά, ενώ 
το 33% σχεδιάζουν να μεταβιβάσουν και 
τις διοικητικές ευθύνες. Μόνο το 27% 
ανέφεραν ότι προτίθενται να μεταβιβάσουν 
μόνο ευθύνες εποπτείας, αποτυπώνοντας 
την τάση της προηγούμενης γενιάς για 
στενή παρακολούθηση της επιχείρησης 
για ένα χρονικό διάστημα, ακόμα και μετά 
τη διαδοχή. Ενώ το 84% των ερωτηθέντων 
δήλωσαν  πως σήμερα ο Πρόεδρος ή ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της επιχείρησης 
είναι μέλος της οικογένειας, μόνο το 62% 
πιστεύουν ότι ένα μέλος της οικογένειας 
θα συνεχίσει να κρατά αυτόν τον ρόλο 
μέσα στα επόμενα χρόνια.

Με την ανάληψη των καθηκόντων 
της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οι-
κογενειακές επιχειρήσεις της Ευρώπης 
αναμένουν να δουν τους πολιτικούς να 
ανάγουν το εμπόριο σε ύψιστη προτεραι-
ότητα. Το 35% πιστεύουν ότι η βασική 
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΕΕ) πρέπει να είναι η ολοκλήρωση της 
ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς, ενώ το 20% 
πιστεύουν  ότι η κύρια προτεραιότητα της 
ΕΕ πρέπει να είναι η ανάληψη ηγετικού 
ρόλου στην προώθηση του ελεύθερου 
εμπορίου. Άλλες προτεινόμενες προτεραι-
ότητες που τέθηκαν από τις ευρωπαϊκές 
οικογενειακές επιχειρήσεις αφορούν το 
εκπαιδευτικό σύστημα, που χρειάζεται 
να προσαρμοστεί ώστε να προετοιμάζει 
ορθά τους φοιτητές της Ευρώπης για τις 
μελλοντικές θέσεις εργασίας, την κλιματι-
κή αλλαγή και τη δημιουργία εποπτικού 
πλαισίου για την ψηφιακή οικονομία.

Γενικά, το Ευρωβαρόμετρο αποτύ-
πωσε πως οι βελτιωμένες οικονομικές 
συνθήκες και οι επενδύσεις στην και-
νοτομία αποδίδουν. Εάν οι ευρωπαϊκές 
οικογενειακές επιχειρήσεις συνεχίσουν 
να βρίσκουν λύσεις στις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν και να στελεχώνονται με 
ταλέντα, η ανάπτυξή τους θα μετουσιώνεται 
σε μια λαμπρή προοπτική για το μέλλον. 
Σε αυτό το πλαίσιο, είναι ζωτικής σημα-
σίας να αποτείνονται σε ένα σύμβουλο 
οικογενειακών επιχειρήσεων για παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών στήριξης 
στη διοικητική τους λειτουργία, χωρίς να 
νιώθουν ότι «εισβάλλει» στον προσωπι-
κό-οικογενειακό τους χώρο.

*Διοικητικός Σύμβουλος, Επικεφαλής Οικο-
γενειακών Επιχειρήσεων, KPMG Limited 



Π
ολλές προκλήσεις και 
λίγα χρήματα έχει στη 
διάθεσή της η νέα Κο-
μισιόν, που έλαβε και 
επίσημα το πράσινο 
φως για έναρξη των 
εργασιών της. Με κε-

ντρικό της σύνθημα, «πιάνουμε δουλειά», 
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν παρουσίασε 
το όραμα, τις προτεραιότητες και τους 
στόχους. Στα βασικά ζητήματα τοποθέτησε 
τα ζητήματα της Ανατολικής Ευρώπης, 
την κατάρρευση των κομμουνιστικών 
καθεστώτων, την ψηφιακή τεχνολογία, 
την καινοτομία αλλά και το προσφυγικό.

Τα ταμεία είναι μείον
Το βασανιστικό ερώτημα που πλανάται 

στην ατμόσφαιρα και προβληματίζει έντονα 
πολλούς ευρωβουλευτές είναι το πού θα 
βρεθούν τα χρήματα για την αντιμετώπιση 
των προκλήσεων και των προβλημάτων, 
που απαιτούν επενδύσεις δισεκατομμυ-
ρίων ευρώ. Υπάρχει ένα δεδομένο. Σε 
καμιά περίπτωση δεν  επιτρέπεται αύξηση 
του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, ενώ 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ευρωπα-
ϊκό νότο, που αντιμετωπίζει πιο σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, δεν υπάρχει 
σοβαρή δυνατότητα κρατικής παρέμβασης. 

Οι δε πλουσιότερες χώρες δεν βάζουν 
εύκολα το χέρι στην τσέπη, ενώ επιπρόσθε-
τα όλων αυτών των δεδομένων η Βρετανία 
αποχωρώντας αφήνει χρηματοδοτικό κενό 
και αυξημένες υποχρεώσεις. 

Συνέχεια στην πολιτική
της λιτότητας

Είναι σχεδόν δεδομένο πως η αλλαγή 
επιχειρείται, μεν, οι πολιτικές λιτότητας 
παραμένουν δε. Το γεγονός πυροδότησε 
νέα έντονη κριτική στις εξαγγελίες Φον 
ντερ Λάιεν από την ευρωομάδα της Αριστε-

ράς, η οποία άλλωστε καταψήφισε τη νέα 
Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο 
επικεφαλής της ομάδας Μάρτιν Σίρντεβαν 
κατηγορεί ανοιχτά τη νέα πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι έχει υποσχε-
θεί τα πάντα στους πάντες, προκειμένου 
να εκλεγεί και το πείραμα δεν μπορεί 
να επαληθευτεί. Αναφέρεται,  μάλιστα, 
μιλώντας στην ηλεκτρονική έκδοση της 
DW, στο παράδειγμα του επενδυτικού 
προγράμματος για την καταπολέμηση 
της κλιματικής αλλαγής. «Μιλάει για ένα 
επενδυτικό πρόγραμμα προστασίας του 
κλίματος, ύψους ενός τρισεκατομμυρίου 
ευρώ στα επόμενα δέκα χρόνια, με τη 
συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων. Την ίδια στιγμή κάνει λόγο 
για εκσυγχρονισμό της ψηφιακής οικονομί-
ας με τεράστιες επενδύσεις. Όταν θέτουμε 
το ερώτημα πώς θα τα χρηματοδοτήσει 
όλα αυτά δεν δίνει ουσιαστική απάντηση, 
αλλά μιλάει για σχέδια μόχλευσης. Εμείς 
λέμε: Θα αποτύχουν τα φιλόδοξα σχέδιά 
σας Φον ντερ Λάιεν, αν δεν μπορέσετε 
να τερματίσετε την πολιτική λιτότητας 
και περικοπών, που είναι το πραγματικό 
πρόβλημα στην ΕΕ».

Είναι πράγματι 
η χαλάρωση η απάντηση;

Απάντηση σε αυτό το ερώτημα επι-
χείρησε  να δώσει ο επικεφαλής της κοι-
νοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ. 
Δηλώνει επιφυλακτικός και επιμένει ότι η 
πολιτική των μεταρρυθμίσεων δικαιώνεται. 
«Διανύουμε περίοδο σταθερότητας και 
οικονομικής ανάπτυξης», επισημαίνει. 
«Σε κάποιες χώρες αυτό συμβαίνει πε-
ρισσότερο, για παράδειγμα στην Ιρλαν-
δία, στην Ελλάδα ή στην Πορτογαλία, σε 
άλλες λιγότερο, όπως στη Γαλλία ή στην 
Ιταλία. Έχουμε τα πιο χαμηλά ποσοστά 
ανεργίας των τελευταίων δέκα ετών. Άρα 

ήταν επιτυχημένη επιλογή να επιμείνου-
με στις μεταρρυθμίσεις και σε σταθερά 
δημόσια οικονομικά. Όλα τα κράτη-μέλη 
στηρίζουν αυτήν την επιλογή, αυτό είναι 
πολύ θετικό και επί του παρόντος δεν 
βλέπω ανάγκη να το αλλάξουμε...»

Οι υποστηρικτές
Το όραμα της Ούρσουλα φον ντερ 

Λάιεν, πάντως, έχει υποστηρικτές από 
όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλην της Αρι-
στεράς. Η Γερμανίδα πρώην Υπουργός 
Άμυνας εξασφάλισε τη στήριξη περισσότε-
ρων ευρωβουλευτών, από την αντίστοιχη 
ψηφοφορία της προηγούμενης Κομισιόν 
του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, πριν από μια 
πενταετία. Συνολικά πήρε 461 ψήφους, 
μεταξύ των οποίων οι Συντηρητικοί της 
Πολωνίας και οι Πέντε Αστέρες της Ιταλίας. 

Το στοίχημα της προώθησης 
του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής

Η αλλαγή του τίτλου στο χαρτοφυλάκιο 
είναι σαφής και προκαλεί αντιδράσεις. 
Από προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου 
ζωής, έγινε προώθηση του ευρωπαϊκού 
τρόπου ζωής και παραδόθηκε στον Έλ-
ληνα Μαργαρίτη Σχοινά. Η ανάγκη της 
αλλαγής στην ονομασία αλλά και την ουσία 
του χαρτοφυλακίου ήρθε ως μια πράξη 
αντιμετώπισης της αυξημένης ροής μετα-
ναστών. Η χαλαρή ονομασία δείχνει μια 
πιο «επιθετική αντιμετώπιση», αφού με 
απλά λόγια δεν θα προστατεύσει απλώς, 
αλλά θα «αναγκάζει» στην υιοθέτησή του 
από τους μετανάστες άλλων νοοτροπιών. 

Επιπρόσθετα, για τη νέα Κομισιόν, 
υπάρχει το ζήτημα των γεωπολιτικών 
προκλήσεων και για την αντιμετώπι-
σή τους η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν  
σκοπεύει να συστήσει μια γεωπολιτική 
επιτροπή, η οποία ουσιαστικά έρχεται να 
αντικαταστήσει την πολιτική επιτροπή 

που ονειρευόταν ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ. 
Η γεωπολιτική επιτροπή, σύμφωνα με 
τους σχεδιασμούς της νέας προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα έχει παρεμ-
βατικό ρόλο και θα καθορίζει πολιτικές. 

Στους κόλπους 
της άκρας Δεξιάς;

Η αλλαγή της ονομασίας στο χαρτο-
φυλάκιο που ανέλαβε ο Μαργαρίτης 
Σχοινάς έχει προκαλέσει προβληματισμό 
σε ορισμένους κόλπους των Βρυξελλών, 
καθώς, όπως υποστηρίζουν, αναμειγνύ-
ει τα εσωτερικά ζητήματα της ΕΕ με το 
μεταναστευτικό πρόβλημα. 

Σύμφωνα με τον συμπροεδρεύοντα των 
Ευρωπαίων Πρασίνων, Φιλίπ Λαμπέρτς,  
«το χαρτοφυλάκιο του Σχοινά, όποιος κι αν 
είναι ο τίτλος, αναμειγνύει τις εσωτερικές 
υποθέσεις με τη μετανάστευση και αυτό 
είναι αφήγημα της άκρας Δεξιάς. Η μετα-
νάστευση παρουσιάζεται ως πρόβλημα για 
την ασφάλεια και για τον τρόπο ζωής μας. 
Οι μετανάστες εμφανίζονται ως επιτιθέ-
μενοι, που δεν ασπάζονται τις αξίες μας».

Επιπρόσθετα η νέα πρόεδρος της 
Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 
σχετίστηκε, από ορισμένους κύκλους, 
με την ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, η οποία 
στον προεκλογικό αγώνα του Μαΐου είχε 
επιχειρήσει να θέσει το ζήτημα της «ευ-
ρωπαϊκής ταυτότητας» με θετικό περι-
εχόμενο, σε μία προφανή προσπάθεια 
να προλάβει ακραίες δυνάμεις που θα 
το έθεταν με άλλον τρόπο και με μία ρη-
τορική αποδόμησης ή απομονωτισμού. 

Αυτό που θα πρέπει να θεωρούμε 
δεδομένο, ωστόσο, είναι πως η συζήτηση 
για τον «ευρωπαϊκό τρόπο ζωής» βρί-
σκεται ακόμη στην αρχή με τους ίδιους 
τους Ευρωπαίους αξιωματούχους να 
αναρωτιούνται ποιος είναι τελικά ο 
ευρωπαϊκός τρόπος ζωής και αν είναι 
κοινός σε όλη της Ευρώπη.

Η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν 
έχει μόνο ελλιπή ταμεία αλλά 
και λιγότερους Επιτρόπους, 

αφού η Βρετανία αρνείται να στείλει 
δικό της αντιπρόσωπο και άρα η ΕΕ 
των 28 διαθέτει 27 Επιτρόπους, παρά το 
γεγονός ότι Brexit δεν έχει ακόμη επι-
τευχθεί. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
προφανώς και επηρεάζουν, τουλάχιστον 
προς το παρόν και μέχρι την έκδοση 
του διαζυγίου με τη Βρετανία, η οποία 
ουδείς μπορεί να εγγυηθεί ότι θα είναι 
«υπάκουη». Ωστόσο αυτό δεν είναι το 
μόνο πρόβλημα που ενδέχεται να προ-
κύψει. «Θεωρητικά οι αποφάσεις μίας 
ελλιπούς Κομισιόν θα μπορούσαν να 
ακυρωθούν από το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο», γράφει ο γερμανικός Τύπος, 
κάτι που απορρίπτουν οι Βρυξέλλες 
υποστηρίζοντας πως νομικός κίνδυ-
νος δεν υπάρχει, δεδομένου ότι η Φον 
ντερ Λάιεν έκανε ό,τι περνούσε από το 
χέρι της για συμπερίληψη Βρετανού 
επιτρόπου, φτάνοντας μέχρι και στο 
σημείο να απειλήσει το Λονδίνο με 
προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστή-
ριο. Αυτό το δεδομένο, τουλάχιστον εκ 
πρώτης όψεως, «δένει» τα χέρια της 
Βρετανίας, δεν διασφαλίζει ωστόσο 
ότι δεν θα τύχει εκμετάλλευσης από 
άλλη – δυσαρεστημένη με αποφάσεις 
– χώρα, η οποία προσφεύγοντας στην 
Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, θα καταφέρει, 
αν μη τι άλλο, να προκαλέσει καθυ-
στέρηση σε διαδικασίες ή ακόμη και 
ακύρωση αποφάσεων.

«Κουρεμένος» 
και ο αριθμός 

των Επιτρόπων

ΑΡΚΕΤΟΊ ΦΊΛΟΔΟΞΟΊ ΣΤΟ-
ΧΟΊ, ΑΤΖΕΝΤΑ ΜΕ ΠΟΛΎ ΣΟ-
ΒΑΡΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΠΡΟΚΛΗ-
ΣΕΊΣ ΑΝΕΎ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΟΎ 
ΚΑΊ ΠΟΛΎ ΛΊΓΑ ΧΡΗΜΑΤΑ 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΊΑ. ΑΎΤΑ ΕΊΝΑΊ ΤΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΊΑ 
ΘΑ ΠΑΛΕΨΕΊ ΚΑΊ ΘΑ ΠΡΕΠΕΊ 
Ν’  ΑΝΤΕΠΕΞΕΛΘΕΊ Η ΝΕΑ 
ΚΟΜΊΣΊΟΝ 
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Ο
ι πρόωρες εκλογές 
της 12ης Δεκεμβρί-
ου θα καθορίσουν 
σε μεγάλο βαθμό το 
μέλλον της Βρετανί-
ας για τις επόμενες 
δεκαετίες. Οι δημο-

σκοπήσεις μετά τη δημοσιοποίηση των 
προεκλογικών μανιφέστων των κομμάτων 
εξακολουθούν να αναδεικνύουν πρώτο 
κόμμα τους Συντηρητικούς του Μπόρις 
Τζόνσον, μπροστά από τους Εργατικούς και 
τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες. Πέρα 
όμως από το έντονο κλίμα πόλωσης γύρω 
από το Brexit, κανείς δεν μπορεί να πα-
ραβλέψει ότι οι εκλογές αυτές θα είναι 
μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να αρθεί το 
αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα τα 
τελευταία χρόνια, αφού η παρούσα σύν-
θεση της Βουλής έδειξε ότι δεν μπορεί, 
εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, να βρει μια 
κοινή συνισταμένη όσον αφορά τις αποφά-
σεις για την έξοδο της χώρας από την ΕΕ. 
Επίσης, για πρώτη φορά μετά το 2017 τα 
κόμματα είναι αναγκασμένα να ανοίξουν 
τα χαρτιά τους και να απαντήσουν χωρίς 

περιστροφές με ποιον τρόπο σχεδιάζουν 
να χειριστούν όχι μόνο το Brexit, αλλά 
και μια σειρά άλλων θεμάτων, όπως η 
οικονομία, η ασφάλεια και η υγεία.  

Συγκριτική ανάλυση
των μανιφέστων στο ζήτημα 
του Brexit 

Κατά γενικήν ομολογίαν το προεκλο-
γικό μανιφέστο των Συντηρητικών χα-
ρακτηρίζεται ως ένα «ασφαλές» κείμενο 
59 σελίδων με ελάχιστες εκπλήξεις. Το 
κείμενο που περιγράφει τις πολιτικές 
των Συντηρητικών δεν κάνει καμιά προ-
σπάθεια να εντάξει οτιδήποτε, το οποίο 
θα μπορούσε να παρερμηνευτεί και να 
στοιχίσει εκλογικά ποσοστά στο κόμμα. 
Εντούτοις, εξετάζεται κατά πόσον αυτή 
η τακτική μπορεί να διατηρήσει μέχρι 
τη 12η Δεκεμβρίου το κυβερνών κόμ-
μα στην κορυφή των δημοσκοπήσεων. 
Φυσικά, προμετωπίδα της προεκλογικής 
εκστρατείας του Μπόρις Τζόνσον είναι 
το Brexit και η υπόσχεση της εξόδου της 
χώρας από την ΕΕ μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, 
ώστε «να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη 
στην πολιτική και να επικεντρωθεί στις 
προτεραιότητες των πολιτών», παραβλέπο-
ντας ότι οι «γενναιόδωρες» περικοπές στο 
Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην εκπαίδευση 
και την Αστυνομία είχαν την σφραγίδα 
της κυβέρνησης των Συντηρητικών. Η 
υπόσχεση του Τζόνσον για το Brexit δεν 
χρήζει ανάλυσης, αφού έχει αποδείξει 
ότι μπορεί να το επιτύχει εάν καταφέρει 
να εξασφαλίσει πλειοψηφία στη Βουλή 
των Κοινοτήτων. Το προβληματικό σημείο 
όμως είναι η υπόσχεσή του ότι μπορεί να 
ολοκληρώσει τη συμφωνία ελεύθερου 
εμπορίου με την ΕΕ μέχρι το 2020. Γι’ 
ακόμα μια φορά εγκλωβίζει τη Βρετανία 
σε μια κλεψύδρα, της οποίας ο χρόνος 
θα μετράει εις βάρος μόνο της ίδιας της 
χώρας και της διαπραγματευτικής της 
ισχύος. Αντίθετα, το Κόμμα των Εργατι-
κών στο μανιφέστο του περιγράφει μια 
πιο σύνθετη διαδικασία για το Brexit, η 
οποία δύσκολα μπορεί τύχει στήριξης από 
τους αγανακτισμένους από τις αναβολές 
Βρετανούς  ψηφοφόρους. Ουσιαστικά ει-
σηγείται μια νέα αναβολή του Brexit για να 
διαπραγματευτεί μια νέα συμφωνία με την 

ΕΕ. Στη συνέχεια, προβλέπει διεξαγωγή 
ενός νέου δημοψηφίσματος πάνω στη νέα 
συμφωνία με πρόσθετη επιλογή όμως 
την παραμονή τελικά στην ΕΕ. Ακόμα πιο 
παράδοξο είναι το γεγονός ότι ο ηγέτης 
των Εργατικών, Τζέρεμι Κόρμπιν, σχεδι-
άζει να παραμείνει ουδέτερος πάνω στη 
νέα συμφωνία που θα συνομολογήσει 
και στο ενδεχόμενο δημοψήφισμα. Ίσως 
την παρτίδα να σώζει η «ακραία αριστερή» 
ατζέντα που προτείνει στο «ριζοσπαστικό 
μανιφέστο ελπίδας» στα υπόλοιπα θέματα. 
Από την άλλη υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες να μετατρα-
πούν στους χαμένους της υπόθεσης, εάν 
οι ψηφοφόροι προτιμήσουν το σχέδιο των 
Εργατικών για το Brexit, παρά το δικό τους, 
το οποίο προνοεί την άμεση ανάκληση 
του Brexit μετά τις εκλογές. Αυτό το σχέδιο 
σε μεγάλο βαθμό παραμένει αμφιλεγό-
μενο, έτσι δεν είναι περίεργο το γεγονός 
ότι οι Φιλελεύθεροι αφήνουν ανοιχτό το 
ενδεχόμενο να στηρίξουν την πρόταση 
των Εργατικών για ένα νέο δημοψήφισμα. 

Η στρατηγική πίσω από το 
«ασφαλές» μανιφέστο των 
Συντηρητικών 

Ενώ το προεκλογικό μανιφέστο του 
Κόρμπιν είναι τόσο ριζοσπαστικό που 
έκανε ακόμα και τους πιο ένθερμους 
υποστηρικτές του κόμματος να αμφι-
βάλλουν για τη ρεαλιστικότητά του, το 
πολιτικό κείμενο των Τόρις πάσχει από 
το ακριβώς αντίθετο πρόβλημα. Όντας πρώ-
τοι στις δημοσκοπήσεις, οι Συντηρητικοί 
έδωσαν στη δημοσιότητα ένα «άχρωμο» 
μανιφέστο, το οποίο στερείται πολιτικής 
φιλοδοξίας. Αναλυτές επισημαίνουν ότι 
αυτό δεν είναι περίεργο εάν ληφθεί υπό-
ψη ότι σε μεγάλο βαθμό αυτό που έχει 
σημασία για το Τζόνσον, και είναι άμεσα 
συνυφασμένο με το πολιτικό του μέλλον, 
είναι το ζήτημα του Brexit. Η διάψευση 
των επικριτών του με την εξασφάλιση 
μιας ανανεωμένης συμφωνίας εξόδου 
της χώρας από την ΕΕ και η υπερψήφι-
σή της στη Βουλή την ώρα που η μόνη 
εναλλακτική έμοιαζε να είναι το «no deal», 
έφτασε η ώρα να «ψηφο-ποιηθούν» και 
να του δώσουν αρκετές έδρες, ώστε να 
ολοκληρώσει την «αποστολή» του. Αναλυτές 

επισημαίνουν ότι, για να καταλάβουμε 
την πορεία του Τζόνσον, θα πρέπει να 
αναλύσουμε τον λόγο για τον οποίο μιαν 
ανάσα πριν από την κατάρρευσή τους οι 
Συντηρητικοί επέλεξαν τον «αμφιλεγόμε-
νο» σκληροπυρηνικό Brexiteer για ηγέτη 
του κόμματός τους. Όπως αναφέρουν, δεν 
τον επέλεξαν ούτε γιατί τον ήθελαν αλλά 
ούτε γιατί τον θεωρούσαν καλό πολιτικό. 
Αντίθετα, ήθελαν να εκμεταλλευτούν την 
«ικανότητά» του να κερδίζει εκλογές και 
να αγνοεί τους νόμους της συμβατικής 
πολιτικής. Γι’ αυτό και του ανέθεσαν μιαν 
«ανέφικτη» δουλειά. Να εξασφαλίσει μια 
νέα συμφωνία με τις Βρυξέλλες και να 
την περάσει από το Κοινοβούλιο. Αυτή η 
στρατηγική όμως δεν είναι χωρίς ρίσκα, 
αφού υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους 
κάτω από τις ιδιαίτερες αυτές συνθήκες 
θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ 
εναντίον τους. Αρχικά, σε αρκετές περιοχές 
που θεωρούνταν προπύργια των Τόρυς 
πλέον διαμορφώνεται μια τάση υπέρ των 
Φιλελεύθερων και κατά του Brexit. Κατά 
δεύτερο, όντας το κόμμα των επιχειρη-
ματιών, η «εμμονή» που δείχνουν οι 
Συντηρητικοί στο ζήτημα του Brexit σε 
βάρος άλλων οικονομικών μεταρρυθμί-
σεων απογοητεύει μεγάλη μερίδα των 
παραδοσιακών τους ψηφοφόρων. Από 
την άλλη, όμως, σύμφωνα με δημοσκο-
πήσεις, το 70% όσων υποστηρίζουν το 
Brexit τάσσονται υπέρ του Μπόρις Τζόνσον, 
ενώ αντίθετα οι ψήφοι όσων επιθυμών 
παραμονή στην ΕΕ μοιράζονται μεταξύ 
Εργατικών και Φιλελευθέρων. 

Οι «μαρξιστές» Εργατικοί και 
οι στρατηγικές ψηφοφορίες

Τα αποτελέσματα των εκλογών του 
Δεκεμβρίου σε μεγάλο βαθμό θα εξαρ-
τηθούν όχι μόνο από τις τοπικές τάσεις 
αλλά και από τις στρατηγικές ψηφοφορίες. 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρώ-
ην Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι 
Μπλερ, «θα υπάρξουν 650 μίνι εκλογές 
και η καθεμιά θα έχει μεγάλη σημασία». 
Την ίδια ώρα εκλογικοί αναλυτές συμ-
φωνούν ότι η πιθανότητα οι Εργατικοί 
να κερδίσουν πλειοψηφία στις εκλογές 
είναι «σχεδόν μηδαμινή», αφού το κόμμα 
αδυνατεί να καταλάβει τις καίριες θέσεις 

στη Σκωτία. Η πιθανότητα ο Κόρμπιν να 
γίνει Πρωθυπουργός πάντως μπορεί να 
γίνει μόνο στο σενάριο μιας κυβέρνη-
σης μειοψηφίας αποτελούμενης από τη 
συμμαχία Εργατικών, Φιλελεύθερων και 
Σκωτικού Εθνικού Κόμματος. Από την 
άλλη,  ακόμα και στην περίπτωση κατά 
την οποία γίνει πραγματικότητα αυτό το 
σενάριο, οι «ουτοπικές» υποσχέσεις του 
Κόρμπιν, οι οποίες μεταξύ άλλων περι-
λαμβάνουν την υποχρέωση μεγάλων 
επιχειρήσεων να αποδίδουν το 10% των 
μετόχων τους στους εργαζόμενους, δεν 
πρόκειται να περάσουν με κανένα τρόπο 
από το «τείχος» των Συντηρητικών στη 
Βουλή, ενώ δεν αποκλείονται αποστασίες 
εντός των Εργατικών, εάν το πλάνο του 
Κόρμπιν βρίθει από «μαρξιστικές» πο-
λιτικές. Πάντως το κύριο χαρακτηριστικό 
αυτών των εκλογών θα είναι οι μετακινήσεις 
ψηφοφόρων. Υπολογίζεται ότι τα τέσσερα 
εκατομμύρια ψηφοφόροι που τάσσονται 
υπέρ της παραμονής στην ΕΕ και στις 
προηγούμενες εκλογές είχαν ψηφίσει 
Συντηρητικούς, θα μετακινηθούν προς 
τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, εάν 
παραβλέψουν φυσικά ότι αυτό μπορεί 
να οδηγήσει σε μια συγκυβέρνηση με 
πρωθυπουργό τον Κόρμπιν. Σύμφωνα 
δε με εκλογικές αναλύσεις, ακόμα και το 
30% των φιλοευρωπαϊκών να ψηφίσει 
στρατηγικά, θα μπορέσει να ανακόψει 
την πλειοψηφία του Μπόρις Τζόνσον. 
Και αυτό το σενάριο δεν είναι αδύνατο, 
αφού μεγάλη μερίδα των ψηφοφόρων 
των Τόρις θεωρούν ότι το κόμμα έχει 
απομακρυνθεί από τις ρίζες του και η 
επιλογή των Φιλελευθέρων μοιάζει γι’ 
αυτούς μονόδρομος. 

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις 
Όσο πλησιάζει η 12η Δεκεμβρίου ξεκα-

θαρίζει το εκλογικό τοπίο, με τους Συντη-
ρητικούς να προβλέπεται να κερδίζουν τις 
εκλογές. Το στοίχημα φυσικά δεν είναι η 
ίδια η εκλογική νίκη, αλλά η πλειοψηφία 
εδρών στη Βουλή. Σύμφωνα με δημοσκό-
πηση της εφημερίδας Times, στη Βουλή 
των Κοινοτήτων των 650 εδρών το κυβερ-
νών κόμμα του Μπόρις Τζόνσον εκτιμάται 
ότι θα καταλάβει 359 έδρες, ενισχυμένο 
κατά περισσότερους από 40 βουλευτές 

σε σχέση με το εκλογικό αποτέλεσμα του 
2017. Από την άλλη, το Εργατικό Κόμμα 
του Τζέρεμι Κόρμπιν προβλέπεται ότι θα 
χάσει 51 έδρες, εξασφαλίζοντας 211 βου-
λευτές. Δυσοίωνες είναι πάντως οι προβολές 
για τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, οι 
οποίοι προβλέπεται ότι θα περιοριστούν 
στις 13 έδρες με μόλις μία κερδισμένη 
έδρα σε σχέση με το 2017. Κερδισμένο 
κατά οκτώ έδρες υπολογίζεται ότι θα είναι 
το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας (SNP), κερδί-
ζοντας 43 από τις 59 έδρες στη Σκωτία. 
Τέλος, η δημοσκόπηση προβλέπει ότι το 
Κόμμα του Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ δεν 
θα κερδίσει καμιά έδρα. Όσον αφορά τις 
μετακινήσεις ψηφοφόρων, η συγκεκρι-
μένη δημοσκόπηση δείχνει τους Τόρις 
να κλέβουν 44 έδρες από τους  Εργατι-
κούς σε περιφέρειες που ψήφισαν υπέρ 
του Brexit, ενώ φαίνεται ότι το μήνυμα 
κατά του Brexit των Φιλελευθέρων δεν 
έφτασε σε συγκεκριμένες περιφέρειες, οι 
οποίες δείχνουν να παραμένουν πιστές 
στον Μπόρις Τζόνσον. Να σημειωθεί ότι 
η συγκεκριμένη εκτίμηση βασίζεται στο 
μοντέλο ανάλυσης MRP, η οποία αντίστοιχα 
το 2017 ήταν η μοναδική που προέβλεψε 
σωστά ότι οι Συντηρητικοί θα έχαναν την 
αυτοδυναμία τους.
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Για πρώτη φορά μετά 
το 2017 τα κόμματα 

είναι αναγκασμένα να 
ανοίξουν τα χαρτιά 

τους και να απαντήσουν 
χωρίς περιστροφές με 

ποιον τρόπο σχεδιάζουν 
να χειριστούν όχι μόνο 
το Brexit, αλλά και μια 
σειρά άλλων θεμάτων 
όπως η οικονομία, η 
ασφάλεια και η υγεία   

Εκλογές που καθορίζουν
το μέλλον της Βρετανίας 

01.12.2019

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙ-
ΟΥ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΘΑ 
ΕΞΑΡΤΗΘΟΥΝ ΟΧΙ ΜΟΝΟ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙ-
ΚΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ



Ο 
άνδρας που μαχαί-
ρωσε και σκότωσε 
δύο ανθρώπους, 
τ ρ α υ μ α τ ί ζ ο ν τ α ς 
τρεις ακόμη, την 
περασμένη Παρα-
σκευή στη Γέφυρα 

του Λονδίνου, πριν πέσει νεκρός από 
πυρά αστυνομικών, είχε καταδικαστεί 
για «αδίκημα σχετιζόμενο με ισλαμική 
τρομοκρατία», ανέφεραν οι Times.

Αποφυλακίστηκε
Αποφυλακίστηκε πριν από περίπου ένα 

χρόνο και φορούσε ηλεκτρονικό βραχιόλι 
εντοπισμού, ανέφερε η βρετανική εφημε-
ρίδα, επικαλούμενη κυβερνητικές πηγές.

Το Association Press, επικαλούμενο 
πηγή ασφαλείας, μετέδωσε ότι ο δράστης 
συνδεόταν με «ισλαμιστικές τρομοκρατικές 

οργανώσεις».

«Πρόκειται για λάθος…»
«Συνταρακτικό» χαρακτήρισε τον θάνατο 

των δύο πολιτών μετά τα γεγονότα στη 
Γέφυρα του Λονδίνου ο Πρωθυπουργός 
της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, ο οποί-
ος τόνισε ότι θα αυξηθεί η αστυνομική 
παρουσία στους δρόμους του Λονδίνου 
μετά τη χθεσινή επίθεση.

Λίγο πριν ξεκινήσει η σύσκεψη της 
ομάδας «Κόμπρα», ο Μπόρις Τζόνσον 
δήλωσε ότι υποστηρίζει εδώ και καιρό 
πως «πρόκειται για λάθος να επιτρέπεται 
σε σοβαρούς και βίαιους εγκληματίες να 
αποφυλακίζονται νωρίς» και ότι «θα πρέπει 
να ενισχυθούν οι αρμόζουσες ποινές για 
τους επικίνδυνους εγκληματίες, ειδικά 
για τρομοκράτες».

Αρνήθηκε, ωστόσο, να διευκρινίσει 

εάν ο ένοπλος δράστης ήταν γνωστός στις 
υπηρεσίες ασφαλείας ή στην αστυνομία 
πριν συμβεί το τραγικό περιστατικό.

Εξάλλου, ανέφερε ότι η προεκλογική 
εκστρατεία τόσο των Τόρις όσο και των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης, στο Λον-
δίνο, αναβάλλεται.

«Δεν θα τρομοκρατηθούμε»
Ο ηγέτης του Εργατικού κόμματος, 

Τζέρεμι Κόρμπιν, σε ανακοίνωσή του 
για την επίθεση εκφράζει συμπαρά-
σταση στα θύματα και ευγνωμοσύνη σε 
όσους συνέβαλαν στην αντιμετώπισή 
της, ενώ επισημαίνει ότι θα πρέπει όλοι 
να μείνουν ενωμένοι, μη επιτρέποντας 
τον εκτροχιασμό της δημοκρατίας από 
τρομοκρατικές πράξεις. Σε ένδειξη 
σεβασμού για όσους υπέφεραν από 
την επίθεση ανακοίνωσε ότι αναβάλ-

λει την προεκλογική εκστρατεία στο 
Λονδίνο.

«Δεν θα τρομοκρατηθούμε από εκεί-
νους που μας απειλούν. Πρέπει, και θα 
σταθούμε μαζί για να απορρίψουμε το 
μίσος και τις διαιρέσεις», τόνισε.

«Η ασφάλειά μας
δεν είναι δεδομένη»

Και η επικεφαλής των Φιλελευθέρων, 
Τζο Σουίνσον, εξήρε τις προσπάθειες όλων 
όσοι συνέβαλαν στην αντιμετώπιση του 
περιστατικού.

«Το σημερινό περιστατικό μάς θυμίζει 
ότι δεν μπορούμε να θεωρούμε την ασφά-
λειά μας δεδομένη», είπε και πρόσθεσε: 
«Όσοι θέλουν να μας τρομοκρατήσουν, 
να μας χωρίσουν ή να υπονομεύσουν την 
ελευθερία μας, δεν θα τα καταφέρουν ποτέ».

Πηγή: ΑΠΕ

Η περιοχή μας, δυστυχώς, είναι 
γεμάτη από αναφλέξεις. Πολε-
μικά πλοία πολλών χωρών δι-

ασχίζουν την Ανατολική Μεσόγειο, με 
επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, που είναι 
από τις περισσότερο ταραχώδεις περιοχές 
στον πλανήτη. 

Έχουμε το αιματηρό πρόβλημα της 

Συρίας που συνεχίζεται, τη διαμάχη με-
ταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, 
τις φιλοδοξίες της Σαουδικής Αραβίας 
και των χωρών του Κόλπου, τη θέση του 
Ιράν ως Μεγάλης Δύναμης στην περιοχή 
και βεβαίως τις ενέργειες της Τουρκίας, 
που κάτω από τον κ. Ερντογάν φιλοδοξεί 
τουλάχιστον να πάρει ηγετική θέση στην 
περιοχή.

Η χώρα μας είναι η περισσότερο «ήσυ-
χη» στην περιοχή, δεχόμενη συνεχώς 
επεμβάσεις από την Τουρκία.

Ο Λίβανος, μια μικρή και εύπορη χώρα 
στην  περιοχή, με το στοιχείο των αρχαίων 
Φοινίκων, προσπαθούσε και προσπαθεί 

να συναλλαγεί και να προοδεύσει οικονο-
μικά. Είναι γενικά μια κάπως διαφορετική 
χώρα από τους γείτονές της, τουλάχιστον 
φαινομενικά. Είναι όμως στην περιοχή και 
δεν μπορεί να απουσιάσει από τα γεγονότα 
που την περιστοιχίζουν. Στους εμφυλί-
ους πολέμους του Λιβάνου η Κύπρος 
έδωσε χείρα βοηθείας και υποδέχθηκε 
πολλές φορές τους Λιβάνιους πρόσφυγες, 
κατατρεγμένους από την αγριότητα των 
γεγονότων. 

Δυστυχώς, από ενός μηνός τώρα ο Λί-
βανος πάλι ζει στην αναταραχή και στις 
διαδηλώσεις των δρόμων. Εκατοντάδες 
χιλιάδες κάτοικοι όλων των «πιστεύω» 

ξεχύθηκαν στους δρόμους ζητώντας μια 
χώρα με ίσες ευκαιρίες, δίκαιη και, κυρί-
ως, μια κοινωνία λιγότερο διεφθαρμένη. 
Συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις έγιναν σε 
όλες τις μεγάλες πόλεις, όπως η Βηρυτός, 
η Τρίπολις, η Σαΐτα και άλλες. Όλες οι 
πολιτικές αποχρώσεις διαδηλώνουν πλάι 
πλάι. Το πρόβλημα είναι κοινό: μια γενική 
διαμαρτυρία εναντίον του καθεστώτος, το 
οποίο οι πολίτες θεωρούν διεφθαρμένο και 
πελατειακό. Απόδειξη της δυσαρέσκειας 
των πολιτών εναντίον των κομμάτων ήταν 
η νίκη του ανεξάρτητου υποψηφίου στις 
εκλογές για τον δικηγορικό σύλλογο επί 
του υποψηφίου που υποστηριζόταν από 

τα κόμματα που είναι στην εξουσία.
Η γαλλική Le Monde καταλήγει στο 

κύριο άρθρο της για τον Λίβανο με τις 
λέξεις: “Ο Λίβανος αλλάζει-σε βάθος, 
χωρίς βία. Είναι ένα μοντέλο στη Μέση 
Ανατολή” (Le Monde, 20/11/2019). 

Ίσως αυτό να είναι πολύ αισιόδοξο. Ας 
ελπίσουμε ότι θα βρεθεί μια ικανοποιη-
τική λύση χωρίς βία και αιματοχυσία. Θα 
είναι, όμως, αυτό δυνατό;
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, πρώην 
Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ στο Τμήμα 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ο δράστης της 
τρομοκρατικής 

επίθεσης στη Γέφυρα 
του Λονδίνου είχε 
καταδικαστεί για 

«αδίκημα σχετιζόμενο 
με ισλαμική 

τρομοκρατία», 
αποφυλακίστηκε και 
φορούσε βραχιολάκι 

εντοπισμού

Η γαλλική Le Monde καταλή-
γει στο κύριο άρθρο της για 
τον Λίβανο με τις λέξεις: “Ο 
Λίβανος αλλάζει-σε βάθος, 
χωρίς βία. Είναι ένα μοντέ-
λο στη Μέση Ανατολή” (Le 

Monde, 20/11/2019).  Ίσως 
αυτό να είναι πολύ αισιόδο-

ξο. Ας ελπίσουμε ότι θα βρε-
θεί μια ικανοποιητική λύση 
χωρίς βία και αιματοχυσία. 

Θα είναι, όμως, αυτό δυνατό;
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Η κατάσταση στον γειτονικό Λίβανο

Ο Ισπανός τενόρος Πλάθιντο Ντο-
μίνγκο ζει έναν «εφιάλτη» εξαιτίας 
των καταγγελιών σε βάρος του 

για σεξουαλική παρενόχληση πολλών 
γυναικών, όπως δήλωσε ο ίδιος σε συ-
νέντευξη που παραχώρησε στο ισπανικό 
μέσο El Condidencial.

«Αισθάνομαι ότι με δίκασαν και με 
καταδίκασαν, αλλά δεν έχω κατηγορηθεί 
για κανένα αδίκημα (…) Εξακολουθώ να 
εργάζομαι, να μελετώ, να κάνω πρόβες. 
Έτσι αποκτώ τη γαλήνη που χρειάζομαι 

για να αντιμετωπίσω αυτόν τον εφιάλτη», 
είπε ο Ντομίνγκο. Τον Αύγουστο το πρα-
κτορείο Associated Press δημοσίευσε μια 
έρευνά του, στην οποία εννέα γυναίκες 
δήλωναν ότι ο παγκοσμίου φήμης τενό-
ρος τις παρενόχλησε σεξουαλικά, από τα 
τέλη της δεκαετίας του 1980. Λίγες ημέρες 
αργότερα, το πρακτορείο έδωσε στη δη-
μοσιότητα το δεύτερο μέρος της έρευνάς 
του, αναφέροντας ότι εμφανίστηκαν άλλες 
έντεκα γυναίκες που δηλώνουν θύματά του.

Ο 78χρονος Ντομίνγκο αρνείται κατη-

γορηματικά ότι έχει διαπράξει οτιδήποτε 
επιλήψιμο. «Ποτέ δεν προέβην σε αντίποινα, 
δεν κατέστρεψα την καριέρα οποιουδήποτε. 
Ποτέ δεν υποσχέθηκα ότι θα δώσω κάποιον 
ρόλο σε αντάλλαγμα για κάποια χάρη. Οι 
τελευταίοι μήνες ήταν αναμφίβολα οι πιο 
δύσκολοι της ζωής μου», τόνισε.

Τον Οκτώβριο, εξαιτίας αυτών των 
καταγγελιών, ο Ντομίνγκο αποχώρησε 
από τη διεύθυνση της Όπερας του Λος 
Άντζελες, μια θέση που κατείχε από το 
2003. Η Ορχήστρα της Φιλαδέλφειας 

και η Όπερα του Σαν Φρανσίσκο ακύ-
ρωσαν δύο παραστάσεις στις οποίες θα 
πρωταγωνιστούσε αυτήν τη σεζόν, ενώ 
η Όπερα του Ντάλας ακύρωσε άλλο ένα 
κονσέρτο που επρόκειτο να δώσει τον 
Μάρτιο του 2020. Ο ίδιος ματαίωσε μια 
συναυλία με τη Μετροπόλιταν Όπερα της 
Νέας Υόρκης, όμως εξακολουθεί να δίνει 
συναυλίες στην Ευρώπη. Τον Οκτώβριο 
τραγούδησε στη Ζυρίχη και τη Μόσχα και 
τη Δευτέρα θα εμφανιστεί στη Βαλένθια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ντομίνγκο: Ζω έναν εφιάλτη μετά τις καταγγελίες
για σεξουαλική παρενόχληση

Έ να κομμάτι ξύλου, που λέγεται 
ότι προέρχεται από τη φάτνη 
όπου γεννήθηκε ο Ιησούς, 

εκτίθεται σήμερα στην Ιερουσαλήμ, 
πριν μεταφερθεί στη Βηθλεέμ για την 
επίσημη έναρξη της χριστουγεννιάτικης 
περιόδου. Το ξύλινο κομμάτι, μήκους 
μόλις λίγων εκατοστών, είχε σταλεί στο 
Βατικανό τον 7ον αιώνα και βρισκόταν 
πριν στη Βασιλική της Σάντα Μαρία 
Ματζόρε της Ρώμης. Παραδόθηκε νω-
ρίτερα αυτήν την εβδομάδα στον έφορο 
της εκκλησίας της Βηθλεέμ, ο οποίος 
δήλωσε πως έφερε «μεγάλη τιμή σε 
πιστούς και προσκυνητές στην περιο-
χή». Στη Βηθλεέμ, θα τοποθετηθεί μέσα 
στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης, 
που βρίσκεται δίπλα στη Βασιλική της 
Γεννήσεως στην Πλατεία της Φάτνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τ α πτώματα των 39 Βιετναμέ-
ζων μεταναστών που βρέθηκαν 
νεκροί σε φορτηγό ψυγείο έξω 

από το Λονδίνο τον Οκτώβριο έφτασαν 
στο Βιετνάμ, γράφοντας τον επίλογο σε 
μια τραγική ιστορία που συγκλόνισε τη 
Βρετανία και βύθισε στο πένθος πολλές 
οικογένειες στη χώρα της νοτιοανατολικής 
Ασίας. Οι σοροί 23 θυμάτων έφτασαν 
νωρίς χθες Σάββατο στο διεθνές αερο-
δρόμιο του Ανόι, Νόι Μπάι, δήλωσε ένας 
τοπικός κυβερνητικός αξιωματούχος. 
Επτά πτώματα αποτεφρώθηκαν στη Βρε-
τανία, πριν επαναπατριστούν, ανέφερε 
το βιετναμέζικο πρακτορείο ειδήσεων.

Οι πρώτες 16 σοροί έφτασαν την Τε-
τάρτη στις γενέτειρές τους, πόλεις στο 
βορειοκεντρικό τμήμα της χώρας, όπου 
παραλήφθηκαν από συγγενείς και φίλους 
που κρατούσαν λευκά τριαντάφυλλα. Την 
περασμένη Δευτέρα ο Βρετανός οδηγός 
του φορτηγού, που κατηγορείται για αν-
θρωποκτονίες εξ αμελείας, δήλωσε ένοχος 
για συνέργεια σε παράνομη μετανάστευ-
ση και για απόκτηση περιουσίας από 
εγκληματική δραστηριότητα. Η βιετνα-
μέζικη αστυνομία συνέλαβε δέκα άτομα 
ως ύποπτα για ανάμειξη στην υπόθεση. 
Ο Νγκιεν Ντιν Ζα, πατέρας του θύματος 
Νγκιεν Ντιν Λουόνγκ, δήλωσε ότι ο γιος 
του έφυγε για την Βρετανία με «ελπίδες 
για μια καλύτερη ζωή».

«Πώς μπορώ να περιγράψω πόσο 
μεγάλη είναι αυτή η απώλεια για την 
οικογένειά μου… αλλά η επιστροφή της σο-
ρού του βοήθησε να απαλύνει τον πόνο», 
δήλωσε ο Ζα, μετά την ταφή της σορού 
του γιου του την Πέμπτη. Η αστυνομία 
του Βιετνάμ ανακοίνωσε νωρίτερα αυτόν 
τον μήνα ότι τα θύματα, ηλικίας 15 με 
44 ετών, προέρχονται από έξι επαρχίες: 
τη Χαϊπχόνγκ, τη Χάι Ντουόνγκ, Νγκε 
Αν, Χα Τινχ, Κουάνγκ Μπινχ και Χούε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κομμάτι ξύλο
από τη φάτνη του Ιησού 

εκτίθεται στους
Αγίους Τόπους

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

Επαναπατρίστηκαν 
οι σοροί των 39 

Βιετναμέζων 
μεταναστών που 

βρέθηκαν νεκροί σε
φορτηγό στο Έσσεξ

Φορούσε βραχιολάκι εντοπισμού 
για «τρομοκρατικό αδίκημα»
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Ένα μήνα μετά από τη σκυροδέ-
τηση του θεμελίου του West Tower, 
έχει ολοκληρωθεί και η σκυροδέ-
τηση του θεμελίου του East Tower 
στο Trilogy Limassol Seafront.  Για 
το κατασκευαστικό έργο της σκυρο-
δέτησης χρειάστηκαν: 20 ώρες, 130 
άτομα, 2,500m³ σκυρόδεμα ειδικών 
προδιαγραφών, 700 τόνοι οπλισμού, 
8 στρώσεις. Προχωρούν επίσης οι εργασίες της δεύτερης φάσης, συμπεριλαμβανο-
μένων των υπόγειων χώρων στάθμευσης και του North Tower. Παρακολουθείστε το 
εντυπωσιακό βίντεο από τη σκυροδέτηση: https://youtu.be/IzR0-cp_HOY. 

Φέτος τις γιορτές η epic σού δίνει μέ-
χρι και 40% έκπτωση σε smartphones με 
σύνδεση σε Unlimited πλάνα. Έτσι τώρα 
μπορείς να συνδυάσεις το smartphone 
που ονειρεύεσαι με έκπτωση μέχρι και 
40% μαζί με το Unlimited πλάνο που 
εσύ επιλέγεις και που ταιριάζει στις δι-
κές σου ανάγκες. Αν είσαι λάτρης των 
iPhones, τότε μπορείς να αποκτήσεις 
το μοναδικό iPhone 11 Pro Max 64 
GB με €403 έκπτωση και χωρίς σεντ 
αρχικά, μαζί με το πλάνο Unlimited 100 που περιλαμβάνει και 100 GB mobile internet 
για απεριόριστες δυνατότητες, όλα με μόνο €88,90 τον μήνα. Μπορείς επίσης να 
κάνεις δικό σου το εκπληκτικό Samsung Galaxy Note 10 Plus με €429 έκπτωση 
και χωρίς σεντ αρχικά, μαζί με το Unlimited 10, όλα με μόνο €69,90 τον μήνα. Οι 
επιλογές σου δεν σταματάνε εδώ,  καθώς μέσα από τη μεγάλη γκάμα κινητών που 
έχεις στη διάθεση σου, σίγουρα θα βρεις το κινητό που σου ταιριάζει. Υλοποιώντας 
ακόμη μια φορά την υπόσχεσή της για ένα υπερσύγχρονο δίκτυο σε συνδυασμό με 
πραγματική οικονομία, η epic προσφέρει σε όσους μεταφέρουν τον αριθμό τους σε 
Unlimited πλάνο κινητής μέχρι και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, απεριόριστα SMS 
και μέχρι και 100GB Mobile Internet για απεριόριστες δυνατότητες και ταυτόχρονα 
έκπτωση μέχρι και 40% σε καινούριο smartphone. Όλα με ένα εκπληκτικά χαμηλά 
μηνιαίο πάγιο. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Ιανουαρίου 2020 και είναι διαθέσιμη και 
για υφιστάμενους συνδρομητές για ανανεώσεις σε συγκεκριμένα πλάνα συμβολαίου.  

«Επιχείρηση: Ξεπαγώνουμε
τον Άγιο Βασίλη» από τη Staroil

Challenge Your Brain

Ρώσοι και Ουκρανοί δημοσιογράφοι 
επισκέπτονται την Κύπρο

Μετά από πρόσκληση της “Henley and Partners” και του Ομίλου “Λεπτός” έφθασε 
στην Κύπρο πολυμελής ομάδα σημαντικών Ρώσων και Ουκρανών δημοσιογράφων 
από μεγάλα πολιτικά, οικονομικά και τουριστικά μέσα ενημέρωσης και των δύο χω-
ρών. Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, οι δημοσιογράφοι επισκέφθηκαν τα 
αναπτυξιακά έργα του Ομίλου “Λεπτός” στην Πάφο και τη Λεμεσό, το Πανεπιστήμιο 
Νεάπολης της Πάφου, το Ιατρικό Κέντρο ΙΑΣΙΣ, καθώς και τα ξενοδοχεία και τα του-
ριστικά θέρετρα του Ομίλου. Η ενέργεια αυτή του Ομίλου “Λεπτός” να φιλοξενήσει 
και να δεξιωθεί τους Ρώσους και τους Ουκρανούς δημοσιογράφους, έρχεται να ενι-
σχύσει τις προσπάθειες τόσο της Κυβέρνησης όσο και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να 
προσελκύσουμε περισσότερους τουρίστες, καθώς επίσης αγοραστές και επενδυτές 
για τα ακίνητα ενισχύοντας γενικότερα την κυπριακή Οικονομία.

Η Emirates απέκτησε νέο 
Country Manager στην Κύπρο, 
τον κ. Mohammed Al Qassim. 
Ο νέος Διευθυντής ανέλαβε 
καθήκοντα στην Κύπρο από την 
1η Νοεμβρίου και αφού ολοκλή-
ρωσε επιτυχώς τη θητεία του ως 
Commercial Support Manager 
στην Ταϊλάνδη. Ο κ. Al Qassim 
ξεκίνησε την καριέρα του στον 
κλάδο των αερομεταφορών, 
όταν εντάχθηκε στην Emirates 
το 2016 μέσω του Εθνικού Προγράμματος Διαχείρισης Εμπορικών Εκπαιδευόμε-
νων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, το οποίο εκπαιδεύει τους υποψήφιους στις 
εμπορικές δραστηριότητες της Emirates. Μετά την εκπαίδευσή του στο Αμμάν της 
Ιορδανίας, διορίστηκε Commercial Support Manager στην Μπανγκόκ. Πριν από την 
ένταξή του στο δυναμικό της εταιρείας, ο κ. Al Qassim εργάστηκε για τρία χρόνια στον 
τραπεζικό τομέα στο Ντουμπάι, όπου ειδικεύτηκε στη διαχείριση κινδύνων και τη 
διαχείριση VIP λογαριασμών. Στη νέα θέση του, ο κ. Al Qassim θα είναι υπεύθυνος 
για τη διαχείριση των εμπορικών και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της Emirates 
στην Κύπρο, επιβλέποντας τις λειτουργίες πωλήσεων και υπηρεσιών στις επιβατικές, 
εμπορευματικές και αερολιμενικές δραστηριότητες της εταιρείας. Ο κ. Al Qassim είναι 
κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων - Logistics και Supply Chain Management.

Νέος Country Manager στην Κύπρο 
για την Emirates

Η Staroil επέλεξε φέτος να λανσάρει την προώθηση 
της προσφοράς της για το πετρέλαιο θέρμανσης με έναν 
διαφορετικό και ευφάνταστο τρόπο, αφού μαζί με τους 
πελάτες της έχουν αναλάβει επιχείρηση για το «ξεπάγωμα 
του Αγίου Βασίλη». Θέλοντας να δώσει μια ξεχωριστή 
και γιορτινή νότα στη φετινή της προσφορά, μέσω της 
οποίας το κοινό έχει την ευκαιρία να μπει σε κλήρωση 
διεκδικώντας ηλεκτρικά scooters και ποδήλατα, η Staroil 
υποδέχεται τη χειμερινή περίοδο με άκρως εορταστική 
διάθεση. Από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και το τέλος 
Ιανουαρίου 2020, οι πελάτες της Staroil που θα πα-
ραγγείλουν πετρέλαιο θέρμανσης 200 λίτρων και άνω, 
θα παραλαμβάνουν με την παράδοση του καυσίμου 
κουπόνια συμμετοχής στον διαγωνισμό. Η κλήρωση, 
που θα χαρίσει σε είκοσι τυχερούς πλούσια δώρα, θα 
πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις: τέλος Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν οι πρώτοι δέκα 
νικητές που θα κερδίσουν ηλεκτρικά scooters και ποδήλατα, και τέλος Ιανουαρίου 2020, 
οι υπόλοιποι δέκα. Με την εγγύηση και αξιοπιστία της Staroil, το κοινό μπορεί να προ-
μηθευτεί εξελιγμένο πετρέλαιο θέρμανσης με μικρότερη επιβάρυνση στο περιβάλλον, 
λόγω μειωμένων εκπομπών ρύπων, σε ανταγωνιστικές τιμές και άμεση παράδοση χωρίς 
επιπρόσθετη χρέωση, διεκδικώντας παράλληλα τα δώρα του διαγωνισμού.

O Κυπριακός Σύνδεσμος Πληρο-
φορικής (Cyprus Computer Society – 
CCS) σε συνεργασία με το Σύνδεσμο 
Καθηγητών Πληροφορικής (ΣΥ.ΚΑ.Π.) 
διοργανώνει τον 10ο Παγκύπριο Δια-
γωνισμό BEBRAS για μαθητές Γυμνα-
σίου. Ο διαγωνισμός πληροφορικής και 
υπολογιστικής σκέψης στοχεύει στην 
ανάπτυξη αναλυτικής, κριτικής και αλ-
γοριθμικής ικανότητας και δεξιοτήτων 
στην επίλυση προβλημάτων από νεαρή 
ηλικία. Η υπολογιστική σκέψη περιλαμ-
βάνει τις ικανότητες που εφαρμόζουν οι 
επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, για 
να λύσουν προβλήματα αξιοποιώντας 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Ο διαγωνισμός Bebras προάγει την κουλτούρα 
συνεργατικής μάθησης και αναπτύσσει τις δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων. 
Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επεκτείνουν τα όριά τους και να χειριστούν προ-
βλήματα που δεν διδάσκονται στην τάξη, με διαφορετικό, ενδιαφέροντα, και παιχνι-
διάρικο τρόπο. Σε αυτό ακριβώς αναφέρεται το σλόγκαν της εκστρατείας προώθησης 
του διαγωνισμού «Challenge Your Brain». Πέρα από την απόκτηση και βελτίωση 
των δεξιοτήτων τους, οι νικητές του διαγωνισμού κερδίζουν πλούσια τεχνολογικά 
δώρα. Ο διαγωνισμός θα είναι ανοικτός για μια ολόκληρη εβδομάδα και οι μαθητές 
θα μπορούν να τον εκτελέσουν είτε από το σχολείο είτε από το σπίτι τους. Ο πρώτος 
γύρος του διαγωνισμού Bebras θα διεξαχθεί στις 13-21 Δεκεμβρίου 2019. Κάντε 
την εγγραφή για τα παιδιά και τους μαθητές σας στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού 
www.bebras.org.cy μέχρι 11 Δεκεμβρίου.

Νέο εντυπωσιακό βίντεο από τη σκυροδέτηση 
του θεμελίου του East Tower 

Smartphones με μέχρι 40 % έκπτωση
με Unlimited  πλάνα από την epic

01.12.2019

Τα δυναμικά SUV μοντέλα της 
Volkswagen, που καλύπτουν όλες 
σου τις ανάγκες, τώρα σε εκπληκτι-
κές τιμές. Επίλεξε ανάμεσα στο νέο 
compact-SUV T-Cross, αυτόματο με 
€17.900, το μοναδικό T-Roc, αυτόματο 
με €21.500 και το αξιόπιστο all-time 
classic Tiguan, αυτόματο με €24.900. 
Το νέο T-Cross είναι τόσο πολύπλευρο 
όσο και οι άνθρωποι για τους οποίους 
κατασκευάστηκε. Για ανθρώπους που 
δεν τους αρέσουν οι περιορισμοί. Με 
το νέο T-Cross αφήνετε πίσω την καθημερινότητα. Αυτό φαίνεται αμέσως με την πρώτη 
ματιά χάρη στον πλούσιο εξοπλισμό και τις σχεδιαστικές λεπτομέρειες. Το VW T-Roc 
προσφέρει εντυπωσιακά οδηγικά χαρακτηριστικά και ευελιξία μέσα στην πόλη, ενώ μπορεί 
να κινηθεί με άνεση τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και εκτός δρόμου. Παρουσιάστηκε 
πέρυσι στην αγορά με σωρεία καινοτομιών αλλά και μια πλήρη γκάμα κινητήρων. Προ-
σφέρει ικανοποιητικές επιδόσεις χωρίς να επιβαρύνει την κατανάλωση. Μεγάλη είναι 
και η λίστα, τόσο του βασικού όσο και του προαιρετικού εξοπλισμού. Με το Volkswagen 
Tiguan, η κάθε διαδρομή είναι μια συναρπαστική εμπειρία οδήγησης είτε είστε λάτρης 
των κυριακάτικων εξορμήσεων με φίλους ή την οικογένεια σε απομονωμένες ορεινές 
διαδρομές, είτε η οδήγηση στο μποτιλιάρισμα της πόλης αποτελεί την καθημερινότητά 
σας. Ο έντονος SUV χαρακτήρας του, ο δυναμικός σχεδιασμός και η τεχνολογική υπεροχή 
του δίνουν ταυτόχρονα μια αίσθηση ασφάλειας και αυτοπεποίθησης. Μάθετε περισσό-
τερα στο www.unicars.com ή επικοινωνήστε με τους εκθεσιακούς χώρους Volkswagen: 
Λευκωσία τηλ. 22366366, Λεμεσός τηλ. 25819799, Λάρνακα τηλ. 24811033, Παραλίμνι  
τηλ. 23743888 και Πάφο τηλ. 26954626.  * Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μία τρυφερή γιορτινή ταινία 
μεταφέρει το μήνυμα αγάπης 
των Χριστουγέννων μέσα από 
τα μάτια ενός μικρού παιδιού. 
Ο πρωταγωνιστής της ταινίας 
της Lidl Κύπρου είναι ένα μικρό 
αγόρι,  το οποίο γράφει γράμμα 
στον Άγιο Βασίλη, περιγράφοντας 
με ειλικρίνεια και αθωότητα τις 
ζαβολιές και τα «φάουλ» που 
έκανε τη χρονιά που πέρασε, 
ενώ εξομολογείται πως περιμένει 
με ανυπομονησία τις αγαπημένες του γιορτινές λιχουδιές. Ο μικρός μας φίλος γνωρίζει 
ότι «η διατροφή δεν είναι παιχνίδι», όπως γνωρίζει και ότι «Χριστούγεννα είναι – όλο και 
κάτι παραπάνω θα φάμε όλοι». Έτσι, θέλοντας να φροντίσει τη διατροφή του αγαπημένου 
του Άγιου Βασίλη, αφού είναι αυτός που το παρακάνει κάθε χρόνο με τα μπισκότα, του 
επιφυλάσσει ένα πιάτο «έκπληξη», ένα πιάτο με μήλα! Την ταινία συνδημιούργησε με 
τη Lidl Κύπρου η διαφημιστική εταιρία «ΓΝΩΜΗ», ενώ την παραγωγή επιμελήθηκε η 
«Cube» με σκηνοθέτη τον Χρήστο Κανάκη. Η Lidl Κύπρου και φέτος μπαίνει σε γιορτινή 
φάση και χαρίζει αγάπη, ξεκινώντας την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τα Χριστούγεννα. Έτσι 
με κάθε πώληση προϊόντων Favorina προσφέρονται 0,10€, υποστηρίζοντας το επισιτιστικό 
πρόγραμμα του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» του Αντικαρκινι-
κού Συνδέσμου Κύπρου. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Lidl Κύπρου και τα εκλεκτά 
προϊόντα Deluxe και Favorina συνθέτουν ένα λαχταριστό εορταστικό μενού, θέλοντας να 
προσφέρουν τη γιορτινή αίγλη σε κάθε κυπριακό τραπέζι. Εκλεκτά κρεατικά, πουλερικά, 
θαλασσινά, τυριά, ζυμαρικά, σάλτσες, μπαχαρικά, μπισκότα, γλυκίσματα και πολλές άλλες 
γιορτινές λιχουδιές θα εντυπωσιάσουν τους καλεσμένους σε κάθε σπίτι. 

Η Black Friday είναι κάθε χρόνο η αγαπημένη ημέρα των καταναλωτών. Για φέτος 
η Louis Hotels ετοίμασε την καλύτερη προσφορά για όλους όσοι  θέλουν να απο-
λαύσουν τις καλύτερες διακοπές. Η εξαιρετική προσφορά περιλαμβάνει έκπτωση 
45% στις τιμές σε επιλεγμένα ξενοδοχεία της Louis Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα. 
Η έκπτωση ισχύει για κρατήσεις που θα γίνουν από 29 Νοεμβρίου μέχρι σήμερα, 
1 Δεκεμβρίου,  για διαμονή από Μάιο μέχρι Οκτώβριο. Με αυτόν τον τρόπο εξοι-
κονομείτε σχεδόν τα μισά από τα λεφτά σας, ενώ παράλληλα έχετε τη δυνατότητα 
να οργανώσετε έγκαιρα τις καλοκαιρινές σας διακοπές και να χρησιμοποιήσετε τα 
savings σας για να ζήσετε το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής σας. Στις μονάδες της Louis 
Hotels οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν την καλύτερη εμπειρία φιλοξενίας, με 
τέσσερεις διαφορετικές συλλογές που καλύπτουν όλα τα γούστα και ανάγκες όπως το 
Elegant Collection, το Villa Collection, το Premium και το Active Family Collection. 
Μην ξεχάσετε να κάνετε τις κρατήσεις σας μέσω του Online Loyalty Scheme της Louis 
Hotels, που θα σας επιβραβεύσει με την πρώτη κιόλας κράτηση προσφέροντάς σας 
επιπλέον έκπτωση. Επιλέξτε το ξενοδοχείο που σας ταιριάζει στο louishotels.com και 
νιώστε τις διακοπές να πλησιάζουν. 

Tα δυναμικά SUV της Volkswagen
σε εκπληκτικές τιμές

Αυτά τα Χριστούγεννα η Lidl Κύπρου 
χαρίζει αγάπη

Black Friday προσφορές από τη Louis Hotels

Άλλα δύο βραβεία παγκόσμιας ανα-
γνώρισης προσθέτει στο ενεργητικό της 
η Pafilia Property Developers, γεγονός 
που επιβεβαιώνει γι’ ακόμη μια φορά την 
κατάταξη της εταιρείας στη διεθνή ελίτ του 
τομέα της ανάπτυξης ακινήτων. Το πολυ-
σύνθετο αναπτυξιακό έργο Minthis και 
το εντυπωσιακό σύμπλεγμα τεσσάρων 
οικιστικών κτηρίων ΝΕΟ, κατάφεραν να 
κεντρίσουν το παγκόσμιο ενδιαφέρον, 
κερδίζοντας δύο πολύ σημαντικές διακρί-
σεις στα «Ευρωπαϊκά Βραβεία Ακινήτων 
2019-2020» (European Property Awards 
2019-2020), που πραγματοποιήθηκαν στο 
ξενοδοχείο Royal Lancaster, στο Λονδί-
νο. Με την κατάκτηση των δύο αυτών βραβείων, η Pafilia μετρά πλέον πέραν των 
40 διακρίσεων, διεθνούς επιπέδου. Συγκεκριμένα, το θέρετρο Minthis απέσπασε, 
για τέταρτη χρονιά, την ανώτατη διάκριση “Best Leisure Development in Cyprus”, 
επιβεβαιώνοντας τη φήμη του ως ενός υπέροχου καταφυγίου απόδρασης από την 
καθημερινότητα αλλά και σημείου αναζωογόνησης και αναγέννησης, όσων το επι-
λέγουν. Υπενθυμίζεται ότι το 2018, πέραν του συγκεκριμένου βραβείου, το Minthis 
πέτυχε την ύψιστη αναγνώριση, κατακτώντας το βραβείο 5 αστέρων, “Best Leisure 
Development Europe” και τη διάκριση «Best Property Single Unit’’ για τον σχεδιασμό 
της κατοικίας “Petra”. Η συνεχής αναγνώριση του Minthis σε παγκόσμιο επίπεδο, 
επιβεβαιώνει γι’ ακόμη μια φορά το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που προσφέρονται 
στο θέρετρο, καθώς επίσης και την ποιοτική αρχιτεκτονική που χαρακτηρίζει τις πο-
λυτελείς επαύλεις, τις βίλες και τις σουίτες, που το πλαισιώνουν. Υπέρτατη τιμή για την 
Pafilia αποτελεί και η κατάκτηση του βραβείου στην κατηγορία “Residential high-rise 
development Cyprus 2019-2020”, από το NEO. Το εντυπωσιακό σύμπλεγμα τεσσάρων 
κτηρίων, το οποίο ξεχωρίζει για την υψηλή αισθητική και τον προηγμένο σχεδιασμό 
του, αποτελεί δημιούργημα παγκοσμίου φήμης αρχιτεκτόνων και μηχανικών, συν-
δυάζει απόλυτα τις φιλοσοφίες ψηλό κτίριο και πολυτελής υπηρεσίες θερέτρου και 
δικαίως αναδεικνύει την πρωτοπορία της Pafilia στον τομέα των ακινήτων. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ακινήτων αποτελούν μέρος των Διεθνών 
Βραβείων Ακινήτων, που είναι ο κορυφαίος θεσμός επιβράβευσης εταιρειών, που 
δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς ανάπτυξης γης στην Ευρώπη.

Διακρίσεις παγκόσμιου επιπέδου 
για τα έργα της Pafilia

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία 
και προσέλευση η πρώτη μέρα της εκ-
στρατείας του Πανεπιστημίου Frederick 
“It starts with ME, together WE can”, που 
διοργανώνεται στο πλαίσιο των παγκό-
σμιων 16ήμερων δράσεων ενάντια στη 
βία κατά των γυναικών. Σκοπός της εκ-
στρατείας είναι να αναδείξει την ευθύνη 
αλλά και τη δύναμη που έχει ο καθένας 
από εμάς να κάνει το πρώτο βήμα, με την 
αμφισβήτηση στερεοτύπων και με καθη-
μερινές αλλαγές συμπεριφοράς που θα 
οδηγήσουν σε μεγάλης κλίμακας αλλαγή 
κουλτούρας και νοοτροπίας με σκοπό την 
εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Το 
κοινό καλείται να προσέλθει στους χώρους 
του Πανεπιστημίου για να συμμετέχει στη 
δημιουργία του εικαστικού δρώμενου, που 
σχεδιάστηκε από το Τμήμα Τεχνών και 

Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου, τοποθε-
τώντας ένα ζευγάρι προσωπικά παπούτσια, 
σε προκαθορισμένο χώρο ως σύμβολο της 
ατομικής παρουσίας και δέσμευσής του 
για αλλαγή κουλτούρας και νοοτροπίας 
και εξάλειψης του φαινομένου. Το κοινό 
καλείται επίσης να υπογράψει την προσω-

πική του δέσμευση για υιοθέτηση συμπε-
ριφορών που οδηγούν σε αμφισβήτηση 
στερεοτύπων των φύλων και προάγουν 
τον σεβασμό. Η πρωτοβουλία τελεί υπό την 
αιγίδα της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, 
Ιωσηφίνας Αντωνίου, η οποία παρευρέθη 
στην εκδήλωση έναρξης της εκστρατείας, 
συμμετείχε στο εικαστικό δρώμενο και 
υπέγραψε την προσωπική της δέσμευση. 

Η εκστρατεία θα διαρκέσει μέχρι και την 
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου και το κοινό μπορεί 
να συμμετέχει στο εικαστικό δρώμενο στο 
Πανεπιστήμιο Frederick στη Λευκωσία 
και στη Λεμεσό καθημερινά, Δευτέρα μέ-
χρι Παρασκευή, από τις 8.00 μέχρι τις 2. 
00 και το Σάββατο από τις 8.00 μέχρι τις 
13.00. Την πρωτοβουλία στηρίζουν πολλές 
οργανώσεις. Μετά την ολοκλήρωση των 
16ήμερων δράσεων, τα παπούτσια που 

θα συλλεγούν θα δοθούν για ανακύκλωση 
στον μη κερδοσκοπικό περιβαλλοντικό 
οργανισμό Ανάκυκλος Περιβαλλοντική. 
Από την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου, το κοινό 
μπορεί να υπογράψει και ηλεκτρονικά τη 
δέσμευσή του στην ιστοσελίδα: http://www.
frederick.ac.cy/itstartswithme/. Στο πλαίσιο 
της εκστρατείας θα πραγματοποιηθούν 
βιωματικά εργαστήρια για τους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου Frederick με θέμα τη 
βία κατά των γυναικών, καθώς και άλλες 
σχετικές εκδηλώσεις. Η πρωτοβουλία απο-
τελεί μέρος της πολύπλευρης δράσης του 
Πανεπιστημίου Frederick για ευαισθητο-
ποίηση των φοιτητών του αλλά και της 
κοινωνίας ευρύτερα σε θέματα ισότητας 
των φύλων, βίας κατά των γυναικών και 
ανάπτυξης υγιών σχέσεων μεταξύ ανδρών 
και γυναικών.

It starts with ME, together WE can: Το Frederick ενάντια στη βία κατά των γυναικών
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Σωκράτους Λουίζα: Πειραιώς 24Γ (έναντι 
καταστήματος υφασμάτων «SANTEX»), 
Στρόβολος, τηλ.: 22422279, 22321828. 

Σκουμπρής Χαράλαμπος: Βυζαντίου 26 Α+Β 
(δίπλα από Σολώνειο βιβλιοπωλείο), Στρό-
βολος, τηλ.: 22661499, 22370357. 

Χατζηιωάννου Αννίτα: Νάξου 14Γ (πάροδος 
Μακαρίου και Διγενή Ακρίτα απέναντι από 
CYTA ), Κοκκινοτριμιθιά, τηλ.: 22833777, 
22835200. 

Νεοφύτου Μαρίνα: Γερμανού Πατρών 5 
(πίσω από το MALL της Έγκωμης), Έγκωμη, 
τηλ.: 22322226, 99089428. 

Αγγελής Πέτρος: Λεωφ. Καντάρας 71, Στρό-
βολος, τηλ.: 22324205, 22324205. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Θρασυβούλου Άννα: Λεωφόρος Πάφου 
29A (πλησίον φώτων Ομονοίας, απέναντι 
από «Γύρος ο Σαλονικιός»), Λεμεσός, τηλ.: 
25572303, 25578584. 

Καραγιάννης Χαράλαμπος: Πέτρου 
Τσίρου 41 & Λεκορπουζιέ (150μ. βόρεια 
Debenhams Apollon), Λεμεσός, τηλ.: 

25336176, 25394850. 

Νικολάου Νικόλας: Γλάδστωνος 116 (έναντι 
πρώην Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμε-
σού, νυν Ελληνικής Τράπεζας), Λεμεσός, 
τηλ.: 25364359, 99409006. 

Παπαθεοδούλου Ιακωβίνα: Γρίβα Διγενή 145 
Β&Γ, Νεάπολη (έναντι υπεραγοράς Άλφα 
Μέγα), Λεμεσός, τηλ.: 25250026, 96557894. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Καρτέλια Αφροδίτη: Λεωφόρος Παπανικολή  
31Α, Λάρνακα, τηλ.: 24634390, 96118733. 

Χριστοδούλου Μαργαρίτα: Γωνία Αρμενικής 
Εκκλησίας 2 (πλησίον CYTA, κέντρο πόλε-
ως), Λάρνακα, τηλ.: 24652440, 24626763. 

ΠΑΦΌΣ
Πίρπα Αλεξάνδρα: Ελευθερίου Βενιζέλου 
80 (απέναντι από τον ΖΟΡΠΑ, δρόμος 
Λυκείου Κύκκου Πάφου), Πάφος, τηλ.: 
26948222, 26948222. 

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

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 9909738/5, 22108553. 
Οδοντίατρος: Ελευθερία Τσαγγαρίδου, τηλ.: 
22759178, 99416838. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Οδοντίατρος: Ιωάννης Χατζηχαραλάμπους, 
τηλ.: 99790152. 

ΠΑΦΌΣ 
Οδοντίατρος: Ζήνωνας Ευαγόρου, τηλ.: 
99774456. 

Ιατροί

Αγρυπνία
Σήμερα Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου 2019, 

από τις 7.30μ.μ.  μέχρι και τη 1.30π.μ. 
της επομένης, στην Ιερά Μονή Παναγίας 
Παντανάσσης Κοτσιάτη θα τελεστεί πα-
νηγυρική Αρχιερατική αγρυπνία για τη  
γιορτή του Αγίου Πορφυρίου Καυσοκα-
λυβήτου,  προϊσταμένου του Μητροπολίτη  
Μόρφου Νεόφυτου.  

Κατά τη διάρκεια της αγρυπνίας θα εκτί-
θενται τα άμφια του Αγίου για προσκύνημα. 
Εντός της Μονής υπάρχει παρεκκλήσιο 
αφιερωμένο στον Άγιο Πορφύριο.

Τυχεροί λαχνοί
Οι πιο κάτω αριθμοί κέρδισαν στο Λαχείο 

Α/Α: 22/2019 του Κλάδου Κερύνειας του 
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, που κλη-
ρώθηκε στις 31/10/2019: 00319, 00828, 
01791, 00273, 00795, 01662, 00461, 
01025, 00092, 00565, 00606, 01684, 
00840, 01501, 00700, 01812, 02051, 
01493. Εξαργύρωση μέχρι 31/1/2020, τηλ. 
22664988. Τα έσοδα από το λαχείο ανήλ-
θαν σε €3.880, έξοδα €45, καθαρά έσοδα  
€3835.

Έσοδα
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία των Βρε-

τανικών Βάσεων και οι Βρετανικές Βάσεις 
Επισκοπής διοργάνωσαν στις 19 Οκτωβρίου 
2019 φιλανθρωπική/αθλητική εκδήλωση 
με το όνομα Run to Fight Cyprus 2019 – 
Fight for Autism (Αρ. Ν. Π. 37/2019), με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση του κοινού 
αλλά και τη χρηματική στήριξη του ΜΚΟ 
Magic Always Happens. Το ποσό που 
μαζεύτηκε ανήλθε στα €4.239,57  με έξο-
δα €648. Το συνολικό ποσό που δόθηκε 
στον ΜΚΟ ανήλθε στα €3.630,07. Γιατί 
οι πράξεις μετράνε περισσότερο από τα 
λόγια…

Συνέλευση
Το Δ.Σ. του Προσφυγικού Σωματείου 

«Φάρος Λιβερών» καλεί τα μέλη του σε γενική 
και εκλογική συνέλευση στις 7/12/2019 και 
ώρα 11.00π.μ., στο οίκημα της Αδούλωτης 
Κερύνειας Λευκωσίας. Οι υποψηφιότητες 
πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 2/12/2019 
είτε διά χειρός είτε ηλεκτρονικώς (mmath3@
hotmail.com) στη Μ. Ματθαίου.

Διαλέξεις
Διάλεξη με θέμα «Πρόσωπα Λάρνακας: 

Κωνσταντίνος Περιστιάνης», θα πραγμα-
τοποιηθεί αύριο Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 
2019,  στις 7.30μ.μ., στο Δημοτικό Ιστορι-
κό Αρχείο Λάρνακας. Εισηγητής: Αλέξης 
Μιχαηλίδης. Είσοδος ελεύθερη.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου  
σάς προσκαλεί  την Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 
2019 και ώρα 12μ., στο Αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, σε διά-
λεξη με θέμα: «Αγκαλιάστε τον άνθρωπο, 
αποµονώστε τον ιό». Ομιλητές θα είναι η κ.  
Στέλλα Μιχαηλίδου, Πρόεδρος ΚΥΦΑ «Η 
εξέλιξη της νόσου», ο κ. Άγγελος Τσιτσινίδης 
και η κ. Αγγελική Στυλιανού, Εκπαιδευ-
όμενοι Συμβουλευτικοί Ψυχολόγοι «Οι 
ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
του στιγματισμού στα άτομα με HIV/AIDS 
και τρόποι αντιμετώπισης» και ο κ. Αυγε-
ρινός Παπαρές,  Μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου ΚΥΦΑ. Χαιρετισμός από την 
κ.  Άνδρη Χριστοδούλου, Λέκτορα Ψυχο-
λογίας, Διευθύντρια του Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ. 

Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου, στο πλαίσιο του μα-
θήματος Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, σας 
προσκαλεί την Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 
2019 και ώρα 18.30,  στο Αμφιθέατρο του 

Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, στην 
Ανοικτή Διάλεξη με θέμα: “Έρευνα και 
Παραγωγή Υδρογονανθράκων στην Κύπρο 
και την Ανατολική Μεσόγειο: Μέθοδοι, 
Μεθοδολογία και οι Γεωπολιτικές Προ-
κλήσεις”. Εισηγητής: Δρ. Κωνσταντίνος 
Α. Νικολάου, Τεχνικός Σύμβουλος της 
Energean Oil & Gas.  Χαιρετισμός:  Καθ. 
Παντελής Σκλιάς, Πρύτανης Πανεπιστημίου 
Νεάπολις Πάφου. Εισαγωγή: Δρ. Θωμάς-
Νεκτάριος Παπαναστασίου, Επίκουρος 
Καθηγητής της Νομικής Σχολής Πανε-
πιστημίου Νεάπολις Πάφου.

Παρουσίαση μυθιστορημάτων
Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλιοθήκης 

Στροβόλου, σε συνεργασία με τον Παγκύ-
πριο Σύνδεσμο Βορειοηπειρωτών και υπό 
την αιγίδα του Παγκόσμιου Συμβουλίου 
Ηπειρωτών Εξωτερικού, σας προσκαλεί την 
Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019, και ώρα 19.30, 
στο φουαγιέ του Δημαρχείου Στροβόλου, 
στην παρουσίαση των μυθιστορημάτων του 
Πέτρου Τσερκέζη «Η μεγάλη έξοδος» (24 
Γράμματα 2018) και «Πύρινος Αρραβώνας» 
(24 Γράμματα 2019).

Φωταγώγηση
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Ο Δήμος Λάρνακας διοργανώνει σή-
μερα Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου 2019,  στις 
6.00μ.μ., στην Πλατεία Ευρώπης, την τε-
λετή έναρξης των Χριστουγεννιάτικων 
Εκδηλώσεων και της Φωταγώγησης του 
Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, από τον 
Δήμαρχο, Αντρέα Βύρα. Το εορταστικό 
πρόγραμμα της βραδιάς πλαισιώνουν τα 
Μουσικά Σχήματα του Δήμου Λάρνακας. 
Συναυλία των BONEY M. XPERIENCE.

Η Επιτροπή Πολιτισμού του Δήμου 
Αραδίππου διοργανώνει σήμερα Κυρια-
κή, 1η Δεκεμβρίου 2019, στις 5.00μ.μ., 
στην Πλατεία Αποστόλου Λουκά στην 
Αραδίππου, τη Φωταγώγηση του Χρι-
στουγεννιάτικου Δέντρου.

Συναυλία Βυζαντινής
Μουσικής

Συναυλία Βυζαντινής Μουσικής με θέμα 
«Πορεία προς τη Γέννηση μέσα από την 
υμνολογία της Εκκλησίας μας» διοργανώνει 
η Ιερά Μητρόπολη Κιτίου σήμερα Κυριακή, 
1η Δεκεμβρίου 2019, στις 6.00μ.μ., στην αί-
θουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου 
της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Κοντού  
Λάρνακας. Θα ψάλλει ο Βυζαντινός χορός 
του Πολιτιστικού Κέντρου Αγίου Γεωργίου 
Κοντού Λάρνακας. Η εκδήλωση τελεί υπό 
την αιγίδα της κ. Φωτεινής Παπαδοπούλου, 
Προέδρου  Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού. 
Τιμή εισόδου €10. Τηλ. 24655080.

Φιλοζωική εκδήλωση
Παζαράκι με χριστουγεννιάτικο διά-

κοσμο, γλυκά,  κεραστικά και παιχνίδια 
για ζώα θα πραγματοποιηθεί σήμερα 
Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου 2019,  από τις 
10.00π.μ. – 8.00μ.μ., στην Πλατεία Κίμωνος 
στη Λάρνακα. Διοργανωτής: Σύνδεσμος 
Προστασίας Ζώων και Πουλιών Λάρνα-
κας-Αμμοχώστου.

Μουσική εκδήλωση
Μουσική εκδήλωση με τίτλο «Η Με-

λωδία ξυπνά αναμνήσεις…» με τον Όμι-
λο Ακορντεόν Κύπρου και το Μουσικό 
Σχολείο Λάρνακας θα πραγματοποιηθεί 
αύριο Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2019, στις 
7.30μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Γ. Λυκούρ-
γος, στη Λάρνακα. Διοργανωτής: Σύνδεσμος 
Στήριξης Ατόμων με τη Νόσο Alzheimer 
Λάρνακας. Είσοδος €10.

Η Europa Donna Κύπρου ανακοινώνει ότι, στο πλαίσιο της 
Γενικής, Καταστατικής και Εκλογικής Συνέλευσης, τα μέλη 
του Συνδέσμου, μετά από ψηφοφορία, ανέδειξαν το νέο Διοι-
κητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
εξελέγη η κ.  Μάστορα Στέλλα, Αντιπρόεδρος η κ. Περδίου 
Μαίρη, Γραμματέας επανεξελέγη η κ. Βασιλείου Φάνη, Βοηθός 
Γραμματέως η κ. Γεωργιάδου Νάσω, Ταμίας επανεξελέγη η κ. 
Ελευθερίου Γεωργία και Βοηθός Ταμία η κ. Παπαδοπούλου 
Αριάνα. Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αναδείχθηκαν 
οι κ.κ. Ηροδότου Σουζάνα, Παλάζη Μαριλένα, Παπαδήμου 
Χαραλάμπους Όλγα, Παπαδοπούλου Έφη και Χωραΐτου Δώρα. 
Επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι 
κ.κ. Κόττη Άννα Μαρία και Γιώτα Νικολαΐδη. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης, 
τα μέλη του Συνδέσμου ενέκριναν επίσης ομόφωνα την τροποποίηση άρθρων του 
Καταστατικού της Europa Donna Κύπρου.

Αυτά τα Χριστούγεννα, 
οι Σύνδεσμοι Γονέων των 
Pascal English School και 
Pascal Primary School Λάρ-
νακας, μαζί με τη Διευθυντική 
Ομάδα των δυο Σχολών, δι-
οργανώνουν Φιλανθρωπική 
Χριστουγεννιάτικη Εκδήλωση, η οποία έχει ως στόχο τη συγκέντρωση χρημάτων 
για την Παιδοογκολογική Μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου της Κύπρου. Η 
εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Σχολείου στη Λάρνακα το 
Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου, από τις 4 μ.μ. - 8 μ.μ., με τη μουσική χορωδία του σχολεί-
ου αλλά και DJ να σας κρατούν συντροφιά για να απολαύσετε χριστουγεννιάτικες 
δημιουργίες, παιχνίδια, ζεστό κρασί και εδέσματα.  Περισσότερες πληροφορίες για 
την εκδήλωση και τους χορηγούς μπορείτε να βρείτε: https://www.facebook.com/
events/1203172180072749/

Το σύνθημα για την εκκίνηση, 
σ’ έναν  ξεχωριστό αγώνα για την 
ίδια τη ζωή, δίνει η Τράπεζα Κύ-
πρου στηρίζοντας τον 12ο ετήσιο 
Αγώνα του Σωματείου Δρό.Με.Α 
σήμερα  Κυριακή, 1η Δεκεμβρίου, 
στο Εθνικό Πάρκο Αθαλάσσας. Η 
εκδήλωση, η οποία αρχίζει στις 
10 π.μ., περιλαμβάνει αγώνες 
δρόμου 5 και 10km, παιδικό 
αγώνα δρόμου 800 m. καθώς και 
Φιλανθρωπικό Εταιρικό Αγώνα 
5km, όλα τα έσοδα του οποίου θα 
διατεθούν για την ενίσχυση του 
έργου του Ογκολογικού Κέντρου 
Τράπεζας Κύπρου. Συγκεκριμένα, 
θα αγοραστούν tablets για τους 
ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας (ΜΗΝ), η οποία χορηγεί περίπου 80 
χημειοθεραπείες ημερησίως. Στόχος είναι να απασχολούνται οι ασθενείς ευχάριστα 
κατά τη διάρκεια της αναμονής, παρακολουθώντας ταινίες/σειρές της επιλογής τους. 
Δυναμικά το «παρών» τους στο #RunWithUs θα δώσουν οι άνθρωποι της Τράπεζας 
Κύπρου, είτε ως δρομείς είτε ως εθελοντές, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής 
Υπευθυνότητας καθώς και του προγράμματος Well at Work. Μέσα από την εκδή-
λωση η Τράπεζα Κύπρου και το Σωματείου Δρό.Με.Α, φιλοδοξούν να προάγουν τον 
κοινωνικό αθλητισμό σε όλα τα στρώματα της τοπικής κοινωνίας, ενισχύοντας την 
αθλητική κουλτούρα και τον υγιεινό τρόπο ζωής με στόχο την πρόληψη σοβαρών 
ασθενειών όπως είναι ο καρκίνος. Φορέστε λοιπόν αθλητικά και χαμόγελο και ελάτε 
μαζί με την οικογένεια και τους φίλους σας, για να τρέξουμε -ή και να περπατήσουμε- 
κυρίως όμως για να προσφέρουμε.

Την όμορφη χριστουγεννιάτικη παρά-
σταση «Ξωτικάτι Μαγικό» διοργανώνει και 
χορηγεί η Universal Life. Πρόκειται για το 
ήδη γνωστό και πετυχημένο χριστουγεννιά-
τικο μιούζικαλ που προσφέρεται για παιδιά 
κάθε ηλικίας, ακόμη και για ενήλικες, το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό 
Θέατρο Λατσιών, στις 15 Δεκεμβρίου. Η 
παράσταση «Ξωτικάτι Μαγικό» ανέβηκε για 
πρώτη φορά στην Κύπρο τα Χριστούγεννα του 
2017,  γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία. Φέτος 
επιλέγηκε να εκπροσωπήσει την Κύπρο 
στο Shanghai International Arts Festival 
2019, το μεγαλύτερο Φεστιβάλ Τεχνών στην Κίνα.  Η Universal Life, στο πλαίσιο των 
δράσεών της γύρω από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και τη στήριξη του πολιτισμού, 
ήταν χορηγός της κυπριακής αποστολής στην Κίνα. Παράλληλα, με στόχο την ενίσχυση 
του έργου του ΠΑΣΥΚΑΦ, του οποίου η Universal Life είναι Διαχρονικός Χορηγός, 
ανέλαβε τη διοργάνωση μιας επιπρόσθετης παράστασης φέτος στα Χριστούγεννα στην 
Κύπρο, τα καθαρά έσοδα της οποίας θα προσφερθούν στον ΠΑΣΥΚΑΦ. Τα εισιτήρια 
προπωλούνται με αριθμημένες θέσεις από την Soldout Tickects στην τιμή των €12 
στον σύνδεσμο: https://www.soldoutticketbox.com/xotikaki-magiko-2019/?lang=el 

Πέφτει η αυλαία του MOVEMBER 
CYPRUS 2019, της φιλανθρωπικής εκ-
στρατείας που συνδιοργανώνει το Round 
Table 1 Λευκωσίας με την μπύρα ΚΕΟ, 
για την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση 
και συλλογή χρημάτων ενάντια του αν-
δρικού καρκίνου. Μαζί με την ΚΕΟ και 
το RT1, κάθε χρόνο συστρατεύονται όλο 
και περισσότερες εταιρείες, οργανωμέ-
να σύνολα και χιλιάδες κόσμου. Έτσι, 
στο πλαίσιο του MOVEMBER CYPRUS διοργανώθηκαν σε όλες τις πόλεις διάφορες 
εκδηλώσεις με στόχο την ενημέρωση για την πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου του 
προστάτη, των όρχεων και της ψυχικής υγείας των ασθενών. Το 2019, η ανταπόκριση 
στο κάλεσμα των δύο συνδιοργανωτών ήταν μεγαλύτερη από κάθε προσδοκία. Άνδρες 
κάθε ηλικίας μεγάλωσαν το μουστάκι τους για τις 30 μέρες του πιο τριχωτού μήνα του 
χρόνου, όπως ακριβώς προστάζει το Movember. Έτσι, μαζί με την αγαπημένη μπύρα της 
Κύπρου και το Round Table 1 Λευκωσίας, έγιναν όλοι ένα, μετουσιώνοντας ουσιαστικά 
το σύνθημα «Μαζί αλλάζουμε το πρόσωπο του ανδρικού καρκίνου». Πρωταγωνιστής 
εκστρατείας ήταν το ΜΑΝ VAN, ένα μοναδικό κινούμενο μπαρμπέρικο, που ταξίδεψε 
ανά το παγκύπριο, ξυρίζοντας χιλιάδες ανδρικά πρόσωπα. Και όπως σε όλες τις μορ-
φές καρκίνου, η πρόληψη αποτελεί την καλύτερη θεραπεία, οι διοργανωτές διένειμαν 
κουπόνια δωρεάν αιματολογικής εξέτασης PSA, τα οποία το MOVEMBER CYPRUS 
έχει προαγοράσει για να στηρίξει τους άνδρες της Κύπρου. Και παρ’ όλο που κλείνει 
η φετινή εκστρατεία, οι δράσεις του MOVEMBER CYPRUS δεν σταματούν με το τέλος 
του Νοεμβρίου, αφού η συνεργασία της μπύρας ΚΕΟ με το RT1 Λευκωσίας για το 
Movember θα συνεχίζεται καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η Άννα Μαραγκού και ο Πέτρος Φιάκκας σάς προσκαλούν 
στην παρουσίαση του βιβλίου «Περπατώντας στην Άκρη της Γης 
μας», που θα γίνει την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, στις 7.00μ.μ., 
στην αίθουσα Σόλωνα Τριανταφυλλίδη στα Κεντρικά Γραφεία 
της Τράπεζας Κύπρου (Αγία Παρασκευή), στη Λευκωσία. Για το 
βιβλίο θα μιλήσει ο κ. Γιώργος  Χριστοδούλου, Εκπαιδευτικός.

Παρουσίαση βιβλίου

Εκλογή νέου Δ.Σ. της Europa Donna Κύπρου

Φιλανθρωπική Χριστουγεννιάτικη
Εκδήλωση από τις Σχολές Pascal 

#RunWithUs

Η Universal Life παρουσιάζει…
«Ξωτικάτι Μαγικό»! 

Μπύρα ΚΕΟ: Υπερήφανος συνδιοργανωτής
του MOVEMBER CYPRUS

www.simerini.com

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου και η 
Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κύπρο συνδιοργανώ-
νουν την παρουσίαση του βιβλίου «Κωδικός Γκάντερ. 
Ο άνδρας που σημάδεψε την πορεία του πολέμου», 
της Φωτεινής Τομαή. Η παρουσίαση θα γίνει την 
Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2019, στις 19.00, στο Πολι-
τιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένης 
86-90, Λευκωσία. Στην εκδήλωση θα απευθύνουν 
χαιρετισμό οι Ιωάννης Μαλλικούρτης, Επιτετραμ-
μένος της Ελλάδος στην Κύπρο και ο Αντιστράτηγος 
Ηλίας Λεοντάρης, Αρχηγός του ΓΕΕΦ. Το βιβλίο θα 
παρουσιάσει ο Αναπληρωτής Καθηγητής, Πέτρος 
Παπαπολυβίου, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Περίλη-
ψη βιβλίου: O Αλέξανδρος Γεωργιάδης, γεννημένος 
στον Όθο της Καρπάθου, βρέθηκε μετανάστης στην 
Αμερική. Ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, απόφοιτος 
του Κάρνεγκι, κατατάχθηκε στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες στη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Με έδρα την Αδριανούπολη οργάνωσε πράξεις δολιοφθοράς 
των Συμμάχων, με αποτέλεσμα να αποκοπούν οι γέφυρες τροφοδοσίας του Άξονα από 
την Τουρκία. Αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του λοχαγού. Τιμήθηκε με τον Χάλκινο 
Αστέρα Ανδρείας του αμερικανικού στρατού και έλαβε τη διάκριση της Λεγεώνας της 
Τιμής για την αποκάλυψη του δικτύου διπλών πρακτόρων «Ντόκγουντ». Η άρνησή του 
να δουλέψει για τη CIA μετά το τέλος του πολέμου και η συνεργασία του με το ΕΑΜ 
και τον ΕΛΑΣ τον έφεραν στο μάτι του κυκλώνα, όταν στην Αμερική μεσουρανούσε το 
άστρο του Μακάρθυ, με αποτέλεσμα να υποστεί πολλές ψυχολογικές και άλλες διώξεις. 
Μέλος της ΑΧΕΠΑ από την ίδρυσή της, παρέμεινε μέχρι τον θάνατό του, το 1976, 
φλογερός Δωδεκανήσιος και λάτρης της πατρίδας του, της Καρπάθου. Η εκδήλωση θα 
κλείσει με αντιφώνηση από τη συγγραφέα. Είσοδος δωρεάν. Η παρουσίαση συμπλη-
ρώνει την έκθεση του Ιδρύματος «1940, Πρόσωπα και Εικόνες, Κύπρος και Ελλάδα».

Παρουσίαση του βιβλίου «Κωδικός Γκάντερ. Ο 
άνδρας  που σημάδεψε την πορεία του πολέμου»  

Ο Οργανισμός “Hope For Children” CRC Policy Centre γιόρτασε την Παγκόσμια 
Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού και τα 30 χρόνια από την υπογραφή της Σύμβασης 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού, ανακοινώνοντας την πραγματοποίηση για 3η συνεχή 
χρονιά της εκστρατείας «Choose Hope». Σκοπός της εκστρατείας είναι η ενημέρωση 
του κοινού για τους τομείς δραστηριότητας του Οργανισμού που επικεντρώνονται στην 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και η οικονομική ενίσχυση των δράσεών 
του. Κεντρικό στοιχείο της εκστρατείας παραμένουν γι’ ακόμα μια χρονιά, οι μπλε μυ-
τούλες που συμβολίζουν την ελπίδα και την ευαισθησία προς τα παιδιά. Με μια απλή 
χειρονομία αγάπης, φορώντας μια μπλε μυτούλα, ο καθένας από εμάς μπορεί να γίνει 
φορέας και πολλαπλασιαστής του μηνύματος «Choose Hope». Παράλληλα, γίνεται 
αρωγός στην προσπάθεια του Hope for Children CRC Policy Center να συνεχίσει να 
παρέχει δωρεάν και ποιοτική στήριξη σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους που 
την έχουν ανάγκη. Η εκστρατεία, που πραγματοποιείται και φέτος με τη στήριξη των 
Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, διαχρονικού χορηγού του «Hope For Children” CRC 
Policy Center και της Action Global Communications, θα διαρκέσει μέχρι και τις 
11 Δεκεμβρίου 2019. Οι μπλε μυτούλες διατίθενται στα ταμεία των Υπεραγορών 
ΑΛΦΑΜΕΓΑ, στο Hope for Children και σε άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις 
του οργανισμού, στη συμβολική τιμή των €2. Όσοι επιθυμούν μπορούν να αναρ-
τήσουν επίσης τη φωτογραφία τους στα social media, χρησιμοποιώντας το hashtag 
#ChooseHopeCy, ενισχύοντας περαιτέρω το μήνυμα της εκστρατείας.

«Choose Hope»



Κάθε φορά που στη διαδικασία 
των διαπραγματεύσεων υπει-
σέρχεται ένα δείπνο, ως τυπική 

ή άτυπη συνάντηση, η δική μας πλευρά 
εισπράττει ένα τοξικό έως δηλητηρι-
ώδες επιδόρπιο. Ο ΠτΔ το καταπίνει 
και μετά μας το σερβίρουν οι ηγεσίες 
του ΔΗ.ΣΥ. και του ΑΚΕΛ. Το συνο-
δεύουν με κάμποση σόδα για να γίνει 
ευκολοχώνευτο. Έτσι οι περισσότεροι 
χώνεψαν την απαράδεκτη πενταμερή, 
με απούσα την Κ.Δ., που με τη σόδα την 
ονόμασαν διεθνή διάσκεψη. 

Στο δείπνο του Βερολίνου το τοξικό 
επιδόρπιο ήταν ο στόχος που καθόρισε 
επίσημα, πια, ο Γ.Γ. Στόχος θα είναι «η 
επίτευξη μιας στρατηγικής συμφωνίας, 
που θα ανοίξει τον δρόμο για μια συνο-
λική διευθέτηση». Στην προηγούμενη 
φάση το νέο στοιχείο ήταν η συνομο-
λόγηση των όρων αναφοράς, που θα 
αποτελούσαν τη βάση των συζητήσεων 
για επίτευξη της λύσης. Αν τα κατα-
φέρουν ο ΠτΔ και ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης να καταλήξουν στους «όρους 
αναφοράς», τι χρειάζεται άραγε η επί-
τευξη της στρατηγικής συμφωνίας, μιας 
ενδιάμεσης δηλαδή συμφωνίας; Γιατί 
δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε από τους 
όρους αναφοράς και ο στόχος να είναι 
η συνομολόγηση μιας συνολικής συμ-
φωνίας, που θα τεθεί σε δημοψήφισμα 
για να εγκριθεί ως λύση του Κυπριακού 
ή να απορριφθεί από τον λαό;

Εκείνοι που θέλουν να επιβάλουν ή 
είναι έτοιμοι να αποδεχτούν μια συμφω-

νία τουρκικών προδιαγραφών πάντοτε 
προσπαθούν να μεθοδεύσουν τρόπους 
για κατάργηση της Κ.Δ. και για παρά-
καμψη ή αχρήστευση του δημοψηφί-
σματος για έγκριση ή απόρριψη μιας 
συμφωνίας. Η απόφαση και η στάση 
του 76% του λαού τούς προβληματίζει. 
Και απεργάζονται τρόπους παράκαμψης 
της θέλησης του λαού. Θέλουν να μας 
επιβάλουν, χωρίς την έγκρισή μας, μια 
λύση για την οποία έχουν σίγουρο το 
ΟΧΙ του λαού. Και δεν θέλουν αυτήν τη 
φορά να αποτύχουν. Το 2004 μάς είπαν 
ότι θα φέρνουν και θα ξαναφέρνουν το 
σχέδιο, μέχρι να πούμε ΝΑΙ. Τώρα η 
προσπάθειά τους είναι να μην ριψοκιν-
δυνεύσουν αναμένοντας το ΝΑΙ, εφόσον 
όλα δείχνουν ότι ο λαός θα απαντήσει 
και πάλι ΟΧΙ. 

Η «επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας» 
θα λειτουργήσει όπως το καπέλο του 
ταχυδακτυλουργού. Ο λαός θα αναμέ-
νει το δημοψήφισμα για να βάλει κάθε 
κατεργάρη στη θέση του. Και ενώ θα 
αναμένει με τη σιγουριά ότι θα «υπε-
ρασπιστεί το δίκαιο, την Ιστορία και την 
αξιοπρέπειά του» και ότι θα αντιστα-
θεί στην κατάργηση της Κ.Δ. και στην 
παρθενογένεση ενός νέου κράτους, από 
το καπέλο του ταχυδακτυλουργού θα 
ξεπεταχθεί η «στρατηγική συμφωνία» 
ως ενδιάμεση λύση, που θα αρχίσει να 
εφαρμόζεται με προοπτική να συμφω-
νηθούν και οι λεπτομέρειές της. 

Ο λαός θα ετοιμάζει την αντίστασή 
του για στήριξη της Κ.Δ. και οι συνήθεις 
ύποπτοι θα του πουν ότι η λύση έχει 
εξευρεθεί ως ενδιάμεση και ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει επιστροφή στην 
προηγούμενη κατάσταση. Ό,τι περι-
λαμβάνεται στη στρατηγική συμφωνία 
δεν αλλάζει ούτε στις συνομιλίες, ούτε 
με το δημοψήφισμα. Η «στρατηγική 
συμφωνία», ως ενδιάμεση λύση, θα 

καταστήσει εκλιπούσα την Κ.Δ. και το 
δημοψήφισμα θα περιοριστεί στο περι-
εχόμενο της ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, 
με δύο κυριαρχίες, δύο ιθαγένειες, δύο 
διεθνείς προσωπικότητες, που κι αυτά 
είναι κλειδωμένα στη συμφωνία της 11ης 
Φεβρουαρίου 2014.

Οι ιδιοκτήτες των περιουσιών, τα 
δικαιώματα των Τούρκων υπηκόων, 
η παραμονή των εποίκων και άλλα 
καλούδια έχουν ήδη συμφωνηθεί και 
περιλαμβάνονται στις συγκλίσεις, που 
έχουν κλειδωθεί στο πλαίσιο Γκουτέρες.

Είμαστε στο παρά πέντε. Εκεί που θα 
αναμένουμε τερματισμό της κατοχής 
και αποτροπή της διχοτόμησης θα αντι-
ληφθούμε ότι με την «επανένωση» θα 
εξαγνισθεί η κατοχή, θα νομιμοποιηθεί 
η διχοτόμηση και η τουρκική μπότα θα 
κυριαρχήσει και στα ελεύθερα εδάφη 
της εκλιπούσας Κ.Δ.

Ο κυπριακός λαός πρέπει να απαιτή-
σει από τον ΠτΔ και την πολιτική ηγεσία 
να του διασφαλίσουν το δικαίωμα να 
εγκρίνει ή να απορρίψει τη λύση με 
δημοψήφισμα. Η ενδιάμεση στρατηγική 
συμφωνία τού το αφαιρεί.

Ο Δήμος Δερύνειας, στο πλαίσιο 
της προώθησης του βιβλίου και 
της φιλαναγνωσίας, υπέγραψε, 

πρόσφατα, συνεργασία με τη δημοτική 
βιβλιοθήκη της πόλης Κράλιεβο της 
Σερβίας. Ο ακριτικός Δήμος Δερύνειας 
ήταν ο κύριος καλεσμένος της τοπικής 
Αρχής του Κράλιεβο, μαζί με αρκετούς 
εκπροσώπους δημοτικών βιβλιοθηκών 
από τη Σερβία και άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες.  

Η διοργάνωση της διεθνούς διά-
σκεψης για τη συνεργασία δημοτικών 
βιβλιοθηκών ήταν μια πρωτοβουλία του 
διευθυντή της βιβλιοθήκης του Κρά-
λιεβο και της πρεσβείας της Κύπρου 
στη Σερβία.  Οι Δήμοι Δερύνειας και 
Κράλιεβο συμφώνησαν να συνεχίσουν 
στο μέλλον τη συνεργασία τους και στα 
θέματα προώθησης του Πολιτισμού, 
Αθλητισμού, Νεολαίας καθώς και της 
Αλληλεγγύης μεταξύ των δύο χωρών.

Η Σερβία είναι μια πολύ φιλική χώρα 
προς την Κύπρο και οι κάτοικοί της εί-
ναι πολύ καλοί γνώστες της ιστορίας 
της χώρας μας.  Η επίσκεψή μας στο 
Κράλιεβο συνέπεσε με τα είκοσι χρόνια 
από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ 
κατά της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Οι 
συμμαχικές δυνάμεις χρησιμοποιούσαν 
βόμβες διασποράς και βλήματα με απε-
μπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο αποτελεί 
ραδιενεργό υλικό, για να πλήξουν τον 
άμαχο πληθυσμό. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της βάναυσης 
τακτικής, μεγάλη μερίδα κατοίκων του 

Κράλιεβο πάσχουν από καρκίνο, ο οποί-
ος αποτελεί το σοβαρότερο κοινωνικό 
πρόβλημα της πόλης, όπως μας εξήγη-
σε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου.  
Υπάρχουν, επίσης, υποψίες ότι τόσο το 
νερό, όσο και το έδαφος εξακολουθούν 
να είναι μολυσμένα, αφού αρκετοί ψα-
ράδες, που βγάζουν τα προς το ζην από 
τον πλούτο των ποταμών, που ρέουν 
μέσω Κοσόβου, ανήκουν στα βασικότερα 
θύματα καρκίνου.

Η πόλη του Κράλιεβο, σε συνεργασία 
με το κεντρικό κράτος, έχει προχωρή-
σει στη σύσταση ειδικής επιτροπής 
εμπειρογνωμόνων, η οποία καλείται 
να ξεκαθαρίσει κατά πόσον η χώρα 
εξακολουθεί να είναι μολυσμένη από 
το απεμπλουτισμένο ουράνιο. Στην Ιτα-
λία, όπως μας αναφέρθηκε, στρατιώτες 
οι οποίοι συμμετείχαν στις ΝΑΤΟϊκές 
επιδρομές και μολύνθηκαν από το ουρά-
νιο, στρέφονται τώρα κατά της ιταλικής 
κυβέρνησης και το ίδιο πιθανόν να πρά-
ξει και η Σερβία κατά των συμμαχικών 
χωρών, που της επιτέθηκαν στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990.

Το ποσοστό της ανεργίας στο Κρά-
λιεβο είχε φτάσει το 43%, ενώ σήμερα 
έπεσε γύρω στο 35%.  Η άφιξη αρκετών 
προσφύγων από το Κόσοβο και τη Βο-
σνία – Ερζεγοβίνη, καθώς και το κλείσιμο 
μεγάλων βιομηχανικών εταιρειών, λόγω 
της αστάθειας και της ανασφάλειας που 
επικρατεί στην περιοχή, οδήγησαν αρ-
κετούς ντόπιους εργάτες στην ανεργία.  
Κάποιες εταιρείες από τη Γερμανία και 
την Τουρκία, που δραστηριοποιούνται 
στη βαριά βιομηχανία και στην υφα-
ντουργία, επέστρεψαν, όμως, στη χώρα, 
προσφέροντας οικονομική ανακούφιση 
σε μεγάλη μερίδα κατοίκων.

Δίπλα από την πόλη Κράλιεβο βρί-
σκεται το Μοναστήρι Ζίτσα, το οποίο 
χρονολογείται από τον 13ον αιώνα και 

αποτελεί πόλο έλξης αρκετών ξένων και 
ντόπιων τουριστών, όπως και αρκετών 
Κυπρίων προσκυνητών. Οι κάτοικοι 
της πόλης Κράλιεβο, «της πόλης των 
βασιλιάδων», όπως είναι γνωστή, είναι 
πολύ περήφανοι για τη γυναικεία Μονή, 
αφού αποτελούσε τον χώρο στέψης των 
βασιλιάδων τα παλαιότερα χρόνια.

Στη Μονή έλαβαν χώραν πρόσφατα 
οι εορτασμοί των 800 χρόνων αυτοκε-
φαλίας του Σερβικού Ορθόδοξου Πατρι-
αρχείου Σερβίας υπό την παρουσία του 
Πατριάρχη Ειρηναίου. Η αντιπροσωπία 
του Δήμου Δερύνειας είχε την ευκαιρία 
να επισκεφθεί την υπέροχη Μονή και 
να ξεναγηθεί από μοναχές, οι οποίες 
έδειχναν με κάθε τρόπο την εκτίμησή 
τους προς τον κυπριακό λαό.  

Η φιλοξενία, που δεχθήκαμε στην 
πόλη Κράλιεβο, ήταν εξαιρετική και η 
συνεργασία μας με τη φίλη χώρα Σερ-
βία θα συνεχιστεί, αφού μας ενώνουν 
αρκετοί δεσμοί και διαθέτουμε πολλά 
κοινά χαρακτηριστικά, όπως η θρησκεία, 
ο πολιτισμός αλλά και η ευαισθησία 
των τοπικών Αρχών για τα προβλήματα 
της καθημερινότητας των πολιτών, οι 
οποίοι υποφέρουν μέχρι σήμερα από 
τους βομβαρδισμούς, τη διχόνοια και 
τη μισαλλοδοξία.                                                         

*Δήμαρχος Δερύνειας  
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Η διοργάνωση της διε-
θνούς διάσκεψης για τη 
συνεργασία δημοτικών 
βιβλιοθηκών ήταν μια 

πρωτοβουλία του διευ-
θυντή της βιβλιοθήκης 

του Κράλιεβο και της 
πρεσβείας της Κύπρου 

στη Σερβία

Εκείνοι που θέλουν να 
επιβάλουν ή είναι έτοι-
μοι να αποδεχτούν μια 
συμφωνία τουρκικών 

προδιαγραφών πάντοτε 
προσπαθούν να μεθο-

δεύσουν τρόπους για κα-
τάργηση της Κ.Δ. και για 
παράκαμψη ή αχρήστευ-
ση του δημοψηφίσματος 
για έγκριση ή απόρριψη 

μιας συμφωνίας…

Διεθνής συνεργασία δημοτικών 
βιβλιοθηκών

Η «στρατηγική συμφωνία»
θα αχρηστεύσει το ΟΧΙ

01.12.2019

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣΑΝΤΡΟΣ 

Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ*
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Η «άτυπη» τριμερής του Βερολίνου 
γέμισε με πνευματική ανάταση 
και αγαλλίαση όλους εκείνους 

τους αιθεροβάμονες, αλλά, ταυτόχρονα, 
τάχα «ρεαλιστές», που πιστεύουν ότι με 
τα παρακάλια, τις ικεσίες και την υπο-
ταγή είναι δυνατόν «πεισθεί» η Τουρ-
κία να συγκατανεύσει σε μια μορφή 
Ομοσπονδίας. Που πιστεύουν ότι είναι 
δυνατόν να υπάρξουν σημαντικές και 
θετικές εξελίξεις σε ένα δείπνο μεταξύ 
των «δύο ηγετών» - όπου μόνοι μας 
καταργούμε τον Πρόεδρο της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (συνεπώς και το κράτος 
μας), εξισώνοντάς τον με τον εγκάθετο 
της κατοχής. Τρίτος συνδαιτυμόνας, ο 
ΓΓ του ξεδοντιασμένου από ΗΠΑ και 
Ρωσία Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Αλλά η διαδικασία που ξεκίνησε 
συμβολικά στο Βερολίνο δεν πρόκει-
ται να οδηγήσει σε «υποφερτή» λύση. 

Εμείς περιμέναμε αυτό που έγινε: Να 
κριθεί η παρούσα κατάσταση ως «μη 
διαχειρίσιμη» και να δοθεί περιθώριο έξι 
μηνών στην Τουρκία να αλωνίζει στην 
Κυπριακή ΑΟΖ ανενόχλητη. Αυτή ήταν 
η βασική επιδίωξη της Τουρκίας στην εν 
λόγω «τριμερή», όπου βέβαια η βαριά 
σκιά της κάλυπτε τα πάντα. Σ’ αυτό το 
διάστημα, μέχρι τις λεγόμενες «εκλογές» 
στα κατεχόμενα, η ΕΕ θα παραμείνει 
αδρανής, διότι εμείς δεν θα θέλουμε 
να διαταράξουμε «το καλό κλίμα» που 
δημιουργήθηκε στο Βερολίνο (πόσο 
περισσότερο αδρανής, δηλαδή;), ο ΟΗΕ 
θα έχει τις τεχνητές μασέλες του στο 
ποτήρι, αναμένοντας την «πενταμερή 
+1», και όλοι οι Κύπριοι που θέλουν 
την όποια λύση τώρα θα αγωνίζονται 
να ξαναβγάλουν τον Ακιντζί τον Απρίλη. 
Όστις είναι καλός Κύπριος, θέλει λύση 
και δήλωσε ότι διαφωνεί με την εισβολή 
της Τουρκίας στη Συρία, ασχέτως αν 
απέσυρε τη δήλωση μόλις του τράβηξε 
το αφτί ο κανίβαλος της Άγκυρας. Λοι-
πόν, αυτός ο Ακιντζί παίζει θαυμάσια 
τον ρόλο του. Όπως και ο Ταλάτ είναι 
οι «προοδευτικοί Τουρκοκύπριοι» που 
έχουν αποσπάσει τα περισσότερα από 
την ΚΔ, τα έχουν κατοχυρώσει, είναι 
πια κεκτημένο για τη μητέρα πατρίδα 
τους την Τουρκία, και εργάζονται για τη 
«λύση». Αυτήν τη λύση που επιθυμούν 
διακαώς οι ημέτεροι ειρηνιστές (εμείς 
είμαστε πολεμοκάπηλοι), οι οποίοι πι-
στεύουν και το διακηρύσσουν ότι μόνο 
με τη «λύση» θα είμαστε ασφαλείς. Φευ. 
Ούτε ως Τούρκοι υπήκοοι σε τουρκικό 
βιλαέτι δεν θα είμαστε ποτέ ασφαλείς.      

Δεύτερο επίτευγμα του δείπνου του 
Βερολίνου ήταν η εκπαραθύρωση της ΕΕ 
από μια Πενταμερή, που ενδεχομένως 
θα ακολουθήσει, άσχετα αν στο Κραν 

Μοντανά, όπου η ΕΕ είχε ρόλο παρα-
τηρητή, δεν διαδραμάτισε τον ρόλο που 
όφειλε να διαδραματίσει. Έτσι ακυρώ-
νουμε τη  συμμετοχή μας και όλα όσα 
κραυγάζαμε για το μεγάλο επίτευγμα 
της συμμετοχής της ΕΕ στη διαδικα-
σία. Νομίζω πως αυτό ήταν η επιδίωξη 
πολλών φανατικών της όποιας λύσης. 

Επιπλέον, και προς άκραν αγαλλίασιν 
ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ, ΔΗΚΟ και πολλών άλλων, 
μπήκε δήθεν σφραγίδα συμφωνίας για 
λύση ΔΔΟ. Εμείς διερωτόμαστε ποια 
από όλες τις διζωνικές έχει συμφωνηθεί; 
Αυτή με το «καλό και σωστό περιεχό-
μενο», αυτή που διακηρύσσει το ΑΚΕΛ, 
αυτή που διακηρύσσει ο Συναγερμός, 
η χαλαρή αποκεντρωμένη ομοσπονδία 
που περιέγραψε πρόσφατα ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, αυτή που θέλει ο Ακιντζί, 
ο Οζερσάι, ο Ερντογάν, ο Κιλιντζίρογλου 
και η Τουρκία; Πάντως, στην ΕΕ, όταν 
τους ζητήσεις να περιγράψουν, αδρά, 
έστω, την ΔΔΟ, δεν έχουν ιδέα. 

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Η Τρι-
μερής του Βερολίνου ήταν υπονομευ-
μένη ευθύς εξαρχής από την Τουρκία, η 
οποία κατοχύρωσε όλες τις πραγματικές 
υποχωρήσεις μας μέχρι τώρα (εκ πε-
ριτροπής προεδρία, βέτο, αριθμητική 
ισότητα, εξίσωση της μειοψηφίας με 
την πλειοψηφία) και τώρα επιδιώκει 
να αρπάξει και τους υδρογονάνθρακες. 
Η επίκληση της παραγράφου 4 του 
ψηφίσματος 761/1991, που θεωρεί-
ται από όλους τους υποστηρικτές της 
άμεσης λύσης θρίαμβος - εμείς καί-
τοι σφόδρα αντιτιθέμεθα σ’ αυτήν την, 
θέση έστω και αν δεχθούμε ότι είναι 
«θετική» -, ακυρώνεται από την κοινή 
δήλωση Αναστασιάδη - Έρογλου της 
14ης Φεβρουαρίου 2014 και από τις 
πολλαπλές ετεροβαρείς «συγκλίσεις» 
που τσέπωσε η Τουρκία. Βεβαίως, οι όροι 
μειοψηφία-πλειοψηφία με τη μορφή που 
τους γνωρίζουμε μέχρι σήμερα δεν ξέρω 
για πόσο θα ισχύουν. Η δημογραφική 
αλλοίωση προχωρεί ραγδαία. 

Τονίζουμε ότι οι στρατιωτικές ασκή-
σεις με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, οι 
στρατηγικές συμμαχίες με την Αμερική 
και τη Γαλλία, που διατυμπανίζονται 
από την κυβέρνηση, είναι μάλλον 
προπέτασμα καπνού, στάχτη στα μά-
τια του ευκολοπίστευτου λαού. Είμαστε 
ανοχύρωτη πολιτεία, ακούγεται ήδη ο 
επιθανάτιος ρόγχος της υπόθεσής μας. 

Ο Πρόεδρος δεν έπρεπε να πάει στο 
Βερολίνο, παρά τις αφόρητες πιέσεις 
που δεχόταν από τα μεγάλα κόμματα 
και άλλους. Έπρεπε να τηρήσει του-
λάχιστον τη δέσμευσή του, ότι χωρίς 
συνομολόγηση όρων αναφοράς και 
χωρίς άρση των νέων τετελεσμένων της 
νέας εισβολής, συνομιλίες δεν γίνονται. 
Και αν πραγματικά θέλει να επιλύσει 
σωστά το Κυπριακό και να διασφαλίσει 
τα συμφέροντα του κυπριακού λαού 
παραμένοντας στην Ιστορία ως ο με-
γάλος ηγέτης που τα κατάφερε, πρέπει 
να διαφοροποιήσει τις συνθήκες μέσα 
στις οποίες συνομιλεί. 

Να αλλάξει τους όρους υπό τους οποί-
ους συνομιλεί. Θα πρέπει επιτέλους να 
βάλει κόκκινες γραμμές και να τις τηρεί. 
Δεν μπορούμε να συνομιλούμε συνεχώς 
γονατισμένοι και να περιμένουμε καλό 
αποτέλεσμα. 

Οι «άτυπες συναντήσεις», παρά το 
ότι είναι «άτυπες», είναι πολύ επικίν-
δυνες, διότι τα αποτελέσματά τους και 
οι ανακοινώσεις των ΗΕ είναι καθόλα 
επίσημες και τυπικές και προδιαγράφουν 
ξεκάθαρα την πορεία του Κυπριακού. 
Και κάτι της τελευταίας στιγμής: Η ΕΕ 
στέλνει στην Άγκυρα τον Μαργαρίτη 
Σχοινά για την αναθέρμανση των σχέ-
σεών της με την Τουρκία.

Γι’ αυτό είναι πέρα για πέρα σίγου-
ρο πως, του άτυπου εκτουρκισμού, θα 
προηγηθεί ενδιάμεσος ή στρατηγικός 
τοιούτος, που θα παρακάμψει την όποια 
αντίδραση του λαού, επιτρέποντας δη-
μοψήφισμα μόνον επί μη ουσιωδών 
ζητημάτων.  

 *Πρόεδρος Κινήματος Αλληλεγγύη

Η σύμβαση της Γενεύης του 
1949 καθόρισε ως έγκλημα 
πολέμου τη μεταφορά πληθυ-

σμού σε στρατιωτικά κατεχόμενα εδά-
φη από την κατέχουσα δύναμη. Καμιά 
λοιπόν παραμόρφωση της αλήθειας, 
καμιά διαστροφή της πραγματικότητας, 
καμιά στρεψόδικος συμπεριφορά της 
κατοχικής Τουρκίας δεν είναι δυνατό 
να συσκοτίσουν την αδιαμφισβήτητη 
πραγματικότητα. Που κραυγάζει ότι η 
μεταφορά Τούρκων από την Τουρκία 
και η εγκατάστασή τους στην κατεχόμενη 
περιοχή της Κύπρου εντάσσεται στο 
πλαίσιο της πολιτικής της Άγκυρας για 
αλλοίωση της εθνολογικής σύστασης 
του πληθυσμού της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.

Ο Τούρκος καθηγητής Νιχάτ Ερίμ σε 
μια έκθεσή του για την Κύπρο προς την 
τουρκική κυβέρνηση με ημερομηνία 
24 Νοεμβρίου 1956 αναφέρει: «Επει-
δή σε μια δεδομένη στιγμή μέσα στη 
ροή της Ιστορίας ένας πληθυσμός σε 
σύγκριση με τον άλλο πληθυσμό έχει 
υπερτερήσει κατά εκατό ή διακόσιες 
χιλιάδες, δεν είναι επαρκής λόγος να 
καθορίσει την αιώνια τύχη μιας μεγα-
λονήσου όπως είναι η Κύπρος. Δεν 
μπορεί να την καθορίσει. Και μάλιστα 
αν λάβει κανείς υπόψη του ότι ένα τέ-
τοιο νησί μπορεί να αποτελέσει έναν 
τρομακτικό κίνδυνο για την ασφάλεια 
μιας χώρας 25 –ήταν τότε- εκατομμυ-
ρίων όπως είναι η Τουρκία. Για την 
ασφάλεια της Τουρκίας η Κύπρος είναι 
ένα γεωγραφικό δεδομένο, το οποίο 
δεν είναι δυνατό να παραγνωρισθεί». 
Και εισηγούμενος την προώθηση της 
λύσης της προσάρτησης της Κύπρου 
στην Τουρκία, ο Νιχάτ Ερίμ αναφέρει 
ότι «σαν προπαρασκευαστικό στάδιο 
θα πρέπει να συλλεγούν στοιχεία που 
να αποδεικνύουν ότι η πλειοψηφία της 
ιδιοκτησίας της γης στην Κύπρο ανή-
κει στους Τούρκους, ότι θα πρέπει να 
συνταχθεί δημογραφικός χάρτης που 
να καθορίζει τον αριθμό των Τούρκων 
του νησιού σε κάθε πόλη και χωριό και 
ακόμα πως θα πρέπει να συλλεγούν 
οι καλύτερες δυνατές πληροφορίες 
για τους Κυπρίους της Τουρκίας και 
γενικά όσους βρίσκονται εκτός Κύπρου 
για την περίπτωση του εποικισμού». 
Μετά το πραξικόπημα και την τουρκική 
εισβολή δεν υπήρχε, βέβαια, ανάγκη 
για προσχήματα με επιστροφή δήθεν 
Τουρκοκυπρίων. Ο εποικισμός μετά 
το 1974 πήρε τη μορφή ενός καλά ορ-
γανωμένου σχεδίου, που αποβλέπει 
σταθερά στη δημογραφική αλλοίωση 

των πληθυσμιακών δεδομένων, με τελικό 
στόχο την ανατροπή τους.

Ο Economist στις 4.9.1976 έγραφε: 
«Ο προφανής στόχος της Τουρκίας είναι 
να μετατρέψει τη Βόρεια Κύπρο σε μια 
επαρχία της Τουρκίας. Ο δημογραφικός 
εκτουρκισμός του Βορρά σύντομα θα 
είναι πλήρης. Πόλεις και χωριά, όπως 
η Κερύνεια και η Λάπηθος, που παρέ-
μεναν κενά μέχρι πρόσφατα, είναι τώρα 
γεμάτα από εποίκους από την Τουρκία».

Ο Φαζίλ Κουτσιούκ, πρώτος Αντι-
πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
έγραψε στη «Χαλκίν Σεσί» το 1978 και 
τα εξής: «Αυτούς τους  έποικους που 
δεν σεβάστηκαν τον νόμο στα αρχικά 
τους χωριά, τους έκαναν για 400 χρόνια 
κατοίκους αυτού του νησιού. Όλοι αυτοί 
έχουν συγκεντρωθεί μαζί και πολλά ανα-
τολίτικα σουλτανάτα δημιουργήθηκαν 
σε πολλά από τα χωριά μας. Καλούμε 
την κυβέρνηση να μη μετατρέψει αυτό 
το νησί σε τάφο».

Από τότε έχουν περάσει 41 ολό-
κληρα χρόνια. Ο εποικισμός εντάθηκε 
και μετεξελίχθηκε σε μια οργανωμένη 
επιχείρηση πλήρους ανατροπής των 
πληθυσμιακών δεδομένων της Κύπρου.

Είναι κατάδηλον ότι η Τουρκία πα-
ραβιάζει κατά συρροήν και κατ’ εξακο-
λούθησιν τη Σύμβαση της Γενεύης του 
1949, που προβλέπει ρητά στο άρθρο 
49 (6) ότι: «Η κατέχουσα δύναμις δεν 
δύναται να εξορίσει ή να μεταφέρει μέ-
ρος του δικού της άμαχου πληθυσμού 
εις το κατεχόμενο υπ’ αυτής έδαφος».

Και είναι φανερό από τα όσα έχουν 
αναφερθεί ότι ο εποικισμός αποτελεί 
στην Κύπρο μια κραυγαλέα διεθνή 
παρανομία της Τουρκίας.

Η άρνηση των Τούρκων να αποδε-
χθούν τη σύσταση Ομάδας Εργασίας για 
τον εποικισμό στο πλαίσιο των απευθείας 
διαπραγματεύσεων αποτέλεσε αδιαμφι-
σβήτητη απόδειξη των τουρκικών σχεδι-
ασμών. Παρόμοια πολιτική εποικισμού, 
με αυτήν της Τουρκίας, ακολουθεί και 
το Ισραήλ.

Πρόσφατα, ο Υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, προέβη σε 
επίσημη δήλωση, με την οποία διαφο-
ροποίησε τη  μέχρι τώρα αμερικανική 
πολιτική στο θέμα του εποικισμού του 
Ισραήλ, με τη δημιουργία οικισμών 
στη δυτική όχθη του Ιορδάνη. Στους 
οικισμούς αυτούς έχουν εγκατασταθεί 

600.000 Εβραίοι έποικοι. Σε κατάφωρη 
περιφρόνηση του διεθνούς δικαίου και 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ, οι ΗΠΑ θεω-
ρούν πλέον τον εποικισμό του Ισραήλ 
ως νόμιμο.

Ωστόσο, η Κυβέρνηση της Κύπρου, 
η οποία πλήττεται από τον εποικισμό 
της Τουρκίας, δεν θεώρησε αναγκαίο 
να καταδικάσει την εξόφθαλμα παρά-
νομη αυτή ενέργεια της αμερικανικής 
κυβέρνησης.

Τήρησε αιδήμονα σιωπή. Την πολι-
τική, την οποία συχνά καταδικάζουμε 
όταν άλλοι την υιοθετούν, αυτή «των 
δύο μέτρων και δύο σταθμών», την 
ακολουθήσαμε και εμείς.

Έχει αντιληφθεί η κυπριακή Κυβέρ-
νηση ότι, όταν θα διαμαρτυρόμαστε διε-
θνώς, για την εγκληματική πολιτική του 
εποικισμού της Τουρκίας σε βάρος της 
Κύπρου, θα μας δίνεται η αποστομωτι-
κή απάντηση ότι, στην περίπτωση του 
εποικισμού του Ισραήλ, διά της σιωπής 
μας συναινούμε;

Και ότι, ως εκ τούτου, δεν δικαι-
ούμαστε να τον καταγγέλλουμε στην 
περίπτωση της Τουρκίας;

Σημ: Η δήλωση του Γ.Γ. του ΟΗΕ μετά 
την τριμερή συνάντηση του Βερολίνου 
επιβεβαίωσε τις χαμηλές προσδοκίες. 
Βέβαια, διατήρησε ζωντανή την προοπτι-
κή. Το σίγουρο είναι ότι, προς το παρόν, 
όλα μπαίνουν σε «χειμερία νάρκη».

*Τέως Πρόεδρος Βουλής
των Αντιπροσώπων 

Δυστυχώς, τα δημοσιονομικά θέματα 
δεν αντιμετωπίστηκαν έγκαιρα 
και συστηματικά, με αποτέλεσμα 

τη χειροτέρευση της κατάστασης μετά τη 
διεθνή οικονομική κρίση (2007/2008). 
Το ίδιο μπορεί να λεχθεί και για την άλλη 
σοβαρή πηγή δημιουργίας ζήτησης στην 
αγορά, το τραπεζικό σύστημα. Οι τρά-
πεζες κατά κανόνα έδιδαν ασυλλόγιστα 
δάνεια σε όσους διέθεταν εμπράγματη 
εγγύηση. Έτσι πολύ καλές κατά τα άλλα 
ιδέες για επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες έμεναν απραγματοποίητες ελλείψει 
εμπράγματης αξίας για υποθήκευση. 
Παρόλο που κάναμε πολλές προσπά-
θειες κατά καιρούς αντιμετώπισης αυτής 
της κατάστασης (Τράπεζα Αναπτύξεως, 
Ταμείο Προτεραιότητας), τα πράγματα 
αφέθηκαν ανεξέλεγκτα στη συνέχεια.  

Οι θέσεις που με πολλούς τρόπους 
εξέφραζα προς τους κυβερνώντες ήταν 
και πάλι προς την κατεύθυνση επανα-
δραστηριοποίησης της οικονομίας για 
να αποφύγουμε μελλοντικές περιπέτειες. 
Η θέση μου ήταν ότι δύο είναι οι τομείς 
που δαπανούν, καταναλίσκοντας ή επεν-
δύοντας, ο Δημόσιος κι ο Ιδιωτικός. Όταν 
ο ένας πρέπει να περιορίσει τις δραστη-
ριότητές του, για να μην επηρεαστεί η 
απαιτούμενη συνολική ζήτηση, ο άλλος 
τομέας θα πρέπει να αναπληρώσει τη 
χαμένη ζήτηση. Με το πολύ απλοποιη-
μένο αυτό σχήμα θέλαμε να τονίσουμε 
ότι εφόσον ο δημόσιος τομέας έπρεπε να 
περιορίσει τις δραστηριότητες, ταυτόχρονα 
έπρεπε να βοηθηθεί ο ιδιωτικός τομέας 
να δραστηριοποιηθεί περισσότερο. Τόσο 
στην περίπτωση του δημόσιου τομέα 
όσο και στην περίπτωση του ιδιωτι-
κού θα έπρεπε να δίδεται έμφαση στις 
επενδυτικές έναντι των καταναλωτικών 
δραστηριοτήτων. Δυστυχώς, η εφαρμογή 
του Προγράμματος Σύγκλισης της ΕΕ 
ούτε το ένα ούτε το άλλο έκαμε.   

Η προσπάθεια του Υπουργείου Οικο-
νομικών να εξυγιάνει τα δημοσιονομικά 
μεγέθη παραγνωρίζοντας τα πιο πάνω 

είχε στην πράξη ‘στεγνώσει’ σε κάποια 
φάση την οικονομία με εμφανείς αρ-
νητικές επιπτώσεις τόσο στη συνέχιση 
της υγιούς λειτουργίας της όσο και στην 
ανάπτυξή της. Όπως την χαρακτήρισα 
τότε, η πολιτική αυτή οδήγησε στην 
επαλήθευση της ιστορίας του γάιδαρου 
του Χότζα που ‘τώρα που έμαθε να μην 
τρώει, εψόφησε’. Τα κυβερνητικά σχέδια 
για ενθάρρυνση και υποβοήθηση του 
ιδιωτικού τομέα προωθούντο με πολύ 
αργό ρυθμό. Η παραγωγική διαδικα-
σία επιβαρύνθηκε με πρόσθετα κόστη, 
παρά την ύπαρξη γενικού προβλήμα-
τος ανταγωνιστικότητας της κυπριακής 
επιχείρησης. Τα μεγάλα έργα, που θα 
έπρεπε να προωθηθούν για στήριξη της 
γενικότερης ανάπτυξης,  εσυζητούντο 
χωρίς να υλοποιούνται.

Εισηγήθηκα τότε ότι η Κυβέρνηση θα 
έπρεπε να κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις: 
Πρώτα, να προσπαθήσει την εξυγίανση 
των δημόσιων οικονομικών να την επιτύχει 
μέσω των διαρθρωτικών προνοιών του 
Προγράμματος Σύγκλισης, είτε υπάρχουν 
είτε να επινοηθούν νέες, και δεύτερο να 
καταβάλει έντονες και συντονισμένες προ-
σπάθειες να προωθήσει διάφορα έργα 

και δραστηριότητες στον Ιδιωτικό Τομέα 
γιατί δεν μπορεί η αναδιάρθρωση της 
οικονομίας να περιμένει την εξυγίανση 
των δημόσιων οικονομικών.  

Με εξαίρεση την αύξηση του ορίου 
συνταξιοδότησης των δημοσίων υπαλ-
λήλων στα 63, τη φορολογική αμνηστία 
και την έκδοση των εκκρεμούντων τίτλων 
ιδιοκτησίας (που δεν έγινε), το Πρόγραμ-
μα Σύγκλισης στηρίχθηκε βασικά στην 
αύξηση της φορολογίας/τελών και στη 
συγκράτηση του μισθολογίου. Βέβαια 
το Πρόγραμμα Σύγκλισης ήταν εξυ-
παρχής σταθεροποιητικό. Θα έπρεπε 
να καταβληθεί μια νέα προσπάθεια 
αύξησης των κυβερνητικών εσόδων 
από πηγές που δεν επηρεάζουν τη γε-
νικότερη οικονομία και ταυτόχρονης 
αναδιάρθρωσης των συνολικών δαπα-
νών υπέρ των δαπανών αναπτύξεως. 
Άρα προτεραιότητα έπρεπε να δοθεί 
στην εξασφάλιση εσόδων, που, χωρίς 
να επηρεάζουν τα κόστη των επιχει-
ρήσεων ή το βαλάντιο των απλών πο-
λιτών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για μείωση του δημόσιου χρέους και 
μείωση/εξάλειψη της πηγής του κακού.

Αναφορικά με την αναδιάρθρωση 

των δαπανών υπέρ των παραγωγικών 
τοιούτων, ασφαλώς η Κυβέρνηση θα 
έπρεπε να συνεχίσει την πολιτική λιτό-
τητας αναφορικά με τις καταναλωτικές 
δαπάνες, χωρίς να παραγνωρίζει βέβαια 
ορισμένες αναγκαίες μεταβιβάσεις εισο-
δήματος σε δυσπραγούσες τάξεις του 
λαού ή και παραγωγικούς τομείς που 
πλήττονταν ανεπανόρθωτα για διάφορους 
λόγους. Όμως τα βασικά αναπτυξιακά 
προγράμματα έπρεπε να προωθηθούν. 
Η Κύπρος θα έπρεπε να καταστεί ένα 
σύγχρονο οικονομικό Ευρωπαϊκό Πε-
ριφερειακό Κέντρο. Ήταν η μόνη ελπίδα 
επιβίωσης και ανάπτυξης της κυπριακής 
οικονομίας. Η Κυβέρνηση θα έπρεπε να 
προσφύγει, όπως έκαμε με τα αεροδρόμια, 
σε διευθετήσεις με τον ιδιωτικό τομέα για 
προώθηση εκείνων των έργων ή προ-
γραμμάτων που προσφέρονται ή όπου η 
ίδια αδυνατεί να τα προωθήσει. Μόνο έτσι 
θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια 
σύγχρονη κι ανταγωνιστική οικονομία.  

Αναφορικά με τα θέματα εξοικονό-
μησης πόρων η Κυβέρνηση έπρεπε να 
επιδοθεί στη βελτίωση της αποτελεσμα-
τικότητας της Δημόσιας Υπηρεσίας, την 
επέκταση του ωραρίου εργασίας και την 

εισαγωγή του συστήματος βάρδιας για  
αποφυγή των τεράστιων υπερωριών, την 
εισαγωγή σε ευρύτερη έκταση του συ-
στήματος εναλλαξιμότητας των δημοσίων 
υπαλλήλων, ενώ η ανάθεση διαφόρων 
δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα 
δεν έπρεπε να αποκλειστεί. Επίσης θα 
μπορούσε να ρυθμιστεί η εκκρεμότητα 
που υπήρχε αναφορικά με τη διαφορο-
ποίηση του τρόπου υπολογισμού και της 
μεθόδου καταβολής της ΑΤΑ.        

Για το σοβαρότατο πρόβλημα της φορο-
διαφυγής, για  πολλά χρόνια προσπαθούσα 
να πείσω τους Υπουργούς Οικονομικών 
να δουν το θέμα της χρέωσης μεγάλου 
μέρους των προσωπικών/οικογενειακών 
εξόδων των επιχειρηματιών στις  επιχει-
ρήσεις τους. Παρά τις διαβεβαιώσεις του 
Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, ότι 
η κατάσταση ήταν υπό έλεγχον, έχω την 
εντύπωση ότι η φοροδιαφυγή ξεκινά από 
εκεί. Το θέμα και σήμερα θα πρέπει να 
συζητηθεί με τους Συνδέσμους Λογιστών.  
Ύστερα από τόσα χρόνια ακούσαμε τε-
λευταία τον Υπουργό Οικονομικών να 
μιλά για το θέμα αυτό!        

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού
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της Τουρκίας. Η άρνηση 
των Τούρκων να αποδε-
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Στον αστερισμό μιας νέας εποχής 
εισέρχεται πλέον η Τουριστική 
Βιομηχανία της Κύπρου με την 

αναμενόμενη υπογραφή της νέας  συλ-
λογικής σύμβασης. Η επιτευχθείσα κατ’ 
αρχήν συμφωνία  θεωρείται σημαδιακή 
για τον τουριστικό τομέα αλλά και την 
οικονομία ευρύτερα, καθώς με την εφαρ-
μογή της θα συμβάλει καταλυτικά στην 
εδραίωση της  εργασιακής ειρήνης σε 
μια κομβική περίοδο της τουριστικής μας 
βιομηχανίας, η οποία επιδιώκει βάσει 
των κρατικών σχεδιασμών να δώσει με-
γάλη έμφαση στην ποιότητα των παρε-
χομένων υπηρεσιών, στον εμπλουτισμό 
του προσφερόμενου προϊόντος και την 
παραδοσιακή κυπριακή φιλοξενία.                                  

 H συμφωνία, που είναι τετραετής, θέ-
τει  τις βάσεις για μακρόχρονη εργασιακή 
ειρήνη.  Περιέχει πρόνοιες που θα συμ-

βάλουν στην ορθολογιστική ανάπτυξη της 
τουριστικής  βιομηχανίας, δρώντας αποτρε-
πτικά στην εργασιακή εκμετάλλευση, την 
αδήλωτη εργασία και την υποαμειβόμενη  
απασχόληση, στοιχεία που θα συμβάλουν 
καταλυτικά στην προσέλκυση περισσότερων  
Κυπρίων για επαγγελματική σταδιοδρομία 
στον τουριστικό κλάδο. Αποτιμώντας τις 
φιλόδοξες επιδιώξεις του Υφυπουργείου 
Τουρισμού στο πλαίσιο του στρατηγικού 
πλάνου 2020-30, πιστεύουμε  βαθύτατα ότι 
το ντόπιο καταρτισμένο και εκπαιδευμένο 
δυναμικό θα αποτελέσει την εμπροσθο-
φυλακή της συλλογικής προσπάθειας για 
προώθηση της Κυπριακής Φιλοξενίας 
και των εξειδικευμένων υπηρεσιών που 
απαιτούνται. Είναι ηλίου φαεινότερον ότι, 
για να αποκτήσει ο κυπριακός τουρισμός 
την αίγλη και τη διακριτή ταυτότητα την 
οποία  οραματιζόμαστε, θα πρέπει οι 
ξενοδόχοι να επιδείξουν έμπρακτα την 
προσήλωσή  τους στα εργασιακά θέσμια, 
στην τήρηση των προνοιών της νέας συλ-
λογικής συμφωνίας και τον απαιτούμενο 
σεβασμό στο προσωπικό, με αξιοπρεπείς 
συνθήκες εργασίας και ικανοποιητικούς 
μισθούς.  Αυτό που απομένει τώρα είναι, 

οι κοινωνικοί εταίροι να σφραγίσουν την 
επιτευχθείσα  συμφωνία με την υπογραφή 
τους, θέτοντας ταυτόχρονα της ασφαλιστικές 
δικλίδες για εφαρμογή της. Προσδοκού-
με ότι η εμπλοκή που σημειώθηκε στην 
υπογραφή της συμφωνίας τις τελευταίες 
ημέρες είναι διαδικαστικού  χαραχτήρα και 
δεν θα επιφέρει ναυάγιο  στην όλη προ-
σπάθεια. Η Κύπρος, σε τούτη την περίοδο 
της μετα-κρίση εποχής και των υψηλών 
ρυθμών ανάπτυξης χρειάζεται εργασιακή 
ειρήνη και ειλικρινή συνεννόηση μεταξύ 
των κοινωνικών εταίρων, προκειμένου η 
οικονομία να προχωρήσει  μπροστά χωρίς 
εντάσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των 
συντελεστών παραγωγής.  Θεωρούμε ότι 
η υπογραφή της συμφωνίας είναι μονό-
δρομος, διανοίγοντας ανοικτούς ορίζοντες 
στην ατμομηχανή της κυπριακής οικονο-
μίας, όπως πολύ εύστοχα αποκαλείται ο 
τομέας του Τουρισμού.  Τυχόν αποτυχία 
υπογραφής της συμφωνίας θα προκαλέσει  
σοβαρή οπισθοδρόμηση, πυροδοτώντας 
κλίμα εργασιακής έντασης, με αρνητικό-
τατα συνεπακόλουθα στην οικονομία και 
όχι μόνο.  

*Δημοσιογράφος 

ΛΟΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ*

Κ ατά τον κ. Μουσταφά, το 
τρένο ξαναμπήκε στις ρά-
γες μετά το δείπνο στο 

Βερολίνο, στις 25 Νοεμβρίου! 
Μόνο που φαίνεται ότι η Τουρκία το 
έχει ακινητοποιήσει στον σταθμό μέχρι 
να αποφασίσει πότε θα μπορέσει να 
ανέβει, εφόσον τώρα προέχουν άλλες 
προτεραιότητες. Αφού κατάφερε να μη 
βρεθεί προ εκπλήξεων, όπως είχε ήδη 
προειδοποιήσει, μετά την ολοκλήρωση 
του δείπνου, και αφού πήρε ό,τι επιδί-
ωξε, καθορίζει η ίδια πότε θα οδηγή-
σει το τρένο προς κατευθύνσεις που 
θα εξυπηρετήσουν τους στόχους της. 
Ήτοι, τη δορυφοροποίηση της Κύπρου, 
αφού προηγουμένως εξασφαλίσει με 
την εισβολή της στην Κυπριακή ΑΟΖ 
πολιτικά οφέλη. 

Με κάποια καθυστέρηση και αφού 
μεσολάβησε άκρα του τάφου σιωπή 
από τους ιθύνοντες στην Άγκυρα αλλά 
και στις κατεχόμενες περιοχές, μας 
προέκυψε η δήλωση του Ιμπραχίμ 

Καλίν, εκπροσώπου της τουρκικής 
προεδρίας. Εάν οι όροι επίλυσης 
του Κυπριακού είναι ευνοϊκοί και 
το πλαίσιο λύσης του τεθεί σωστά, 
υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων 
Εθνών, η Άγκυρα, επισήμανε, θα 
στηρίξει τέτοια διαδικασία. Τόνισε 
περαιτέρω ότι ο οδικός χάρτης δεν 
θα πρέπει να είναι ανοικτού τέλους. 
Ζητούν, δηλαδή,  χρονοδιάγραμμα! 
Αυτοί που με την παρελκυστική τους 
πολιτική στις διαπραγματεύσεις μάς 
οδήγησαν να συζητούμε για 45 χρόνια 
τα ίδια θέματα.

Αυτό όμως που αποτελεί πραγματική 
πρόκληση είναι ο επαναλαμβανόμενος 
ισχυρισμός της Τουρκίας, που για μια 
ακόμη φορά προέβαλε ο Ι. Καλίν, ότι η 
κατοχική δύναμη και οι ΤΚ συνέβαλαν 
στις διαπραγματεύσεις και έκαναν πολλά 
βήματα στο πλαίσιο των συναντήσεων 
στο Κραν Μοντανά, σε αντίθεση, όπως 
είπε, με την αδιάλλακτη στάση της ΕΚ 
πλευράς.

Η Τουρκία, ο μεγάλος ένοχος, ο 
υπεύθυνος για την τραγωδία που βιώνει 
για τόσα χρόνια η Κύπρος, ενώ θεωρεί 

ως κεκτημένο τις κατά καιρούς υποχω-
ρήσεις/παραχωρήσεις της ΕΚ πλευράς 
χωρίς η ίδια να συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις της διεθνούς κοινότητας για 
αποχώρηση των κατοχικών στρατευμά-
των και των εποίκων και τη δημιουργία 
ενός κανονικού κράτους στην  Κύπρο, 
εκμεταλλεύεται την ατυχή στάση του ΓΓ 
ΟΗΕ έναντι των παρανομιών της, για 
να προβάλλει μια δήθεν θετική στάση.

Μίλησε και ο πρώην διαπραγματευτής 
των ΤΚ, Οζντίλ Ναμί, για να εκφράσει 
τη λύπη του για το αποτέλεσμα του 
δείπνου. Δεν μπορεί, λέει, να δει πότε 
θα τελειώσει το στάτους κβο! Ο δε Κ. 
Οζερσάι αναφέρθηκε σε μια κηδεία, 
που κανείς δεν θέλει να κάνει. 

Καλόν είναι να δουν τις πραγματι-
κότητες στην ευρύτερη περιοχή μας 
και τις επιδιώξεις της Τουρκίας. Η 
παρούσα απαράδεκτη κατάσταση θα 
τερματισθεί μόνον εάν πεισθεί η Άγκυρα 
να εγκαταλείψει τα καταχθόνια σχέδιά 
της κατά της Κύπρου και των φυσικών 
της πόρων και να συμπεριφερθεί ως ένα 
πολιτισμένο και δημοκρατικό κράτος. 

* Πρέσβης ε.τ.

Της Κυριακής
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Τάδε έφη Μουσταφάς Ώρα ευθύνης για τους ξενοδόχους 

Με την ευκαιρία της 3ης Δεκεμ-
βρίου, σημαντικότερης ημέρας 
του χρόνου για τους πολίτες 

με αναπηρία, οι Οργανώσεις των ατόμων 
με αναπηρίες, χρόνιες παθήσεις και των 
οικογενειών τους, ζητούν από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας να δεχτεί την Τρίτη, 3 
Δεκεμβρίου, 2019, αντιπροσωπία του 
κινήματός τους, με σκοπό τη συζήτηση 
μαζί του προσωπικά, των σοβαρών ζη-
τημάτων που απασχολούν τα άτομα με 
αναπηρίες και τρόπους υλοποίησης του 
οράματός τους για ένα ευρύ πρόγραμμα 

δημόσιων πολιτικών για την αναπηρία, με 
το οποίο να διασφαλίζεται η αξιοπρεπής 
διαβίωση των πολιτών με αναπηρία στην 
ίδια τους την πατρίδα.

Δυστυχώς, για τη χώρα μας, οι πολί-
τες με αναπηρίες, με χρόνιες παθήσεις, οι 
γονείς και οι κηδεμόνες των πολιτών με 
βαριά και πολλαπλή αναπηρία και των 
οικογενειών τους, βιώνουν παραβιάσεις 
αναφαίρετων δικαιωμάτων σε καθημερινή 
βάση, σε διάφορους τομείς της ζωής τους: 
προσβασιμότητα, δικαιοπρακτική ικανότητα, 
ανεξάρτητη διαβίωση, οικογένεια, εκπαί-

δευση, υγεία, ένταξη και αποκατάσταση, 
εργασία και απασχόληση, συμμετοχή στην 
πολιτική και πολιτιστική ζωή, αθλητισμό 
και ψυχαγωγία, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
πλήρη εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
σε ζητήματα που τους αφορούν.

Η 3η Δεκεμβρίου μπορεί να καταστεί 
και στη χώρα μας ημέρα ανασκόπησης των 
θεσμικών, νομοθετικών και κοινωνικών 
μέτρων και διαδικασιών που διαμορφώ-
θηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
χρόνων, ως ημέρα αυτοκριτικής των ίδιων 

των πολιτών με αναπηρία, των οργανω-
μένων τους συνόλων, της κοινωνίας και 
της συντεταγμένης πολιτείας στον μεγάλο 
αυτό τομέα της αναβάθμισης της ποιότη-
τας της ζωής των πολιτών με αναπηρία, 
χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών 
τους, που αποτελούν το 10% περίπου 
του συνολικού πληθυσμού. 

Παρέχεται η ευκαιρία όπως την ημέρα 
αυτή οι κυβερνήσεις, οι οργανισμοί και 
οι κοινωνίες εστιάσουν την προσοχή τους 
στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των 
πολιτών με αναπηρία, στον εντοπισμό 

των ελλειμμάτων που υπάρχουν στην 
ανοδική τους πορεία προς την πλήρη 
κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση, πε-
ρίληψή τους στις σύγχρονες έννοιες της 
ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού 
και κοινωνική συνοχή, στα κενά και στα 
μέτρα που απαιτούνται για να φτάσουμε 
στην εμπέδωση του σύγχρονου κοινωνικού 
μοντέλου της αναπηρίας, αλλά και στην 
αναγκαία συχνή αναθεώρηση και δημι-
ουργία νέων στόχων και διεκδικήσεων. 

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με 
Αναπηρία (International Day of Persons 

with Disabilities) καθιερώθηκε το 1992 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τιμάται 
κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου. Η επιλογή 
της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την 
υιοθέτηση από τον Οργανισμό Ηνωμέ-
νων Εθνών στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του 
προγράμματος δράσης για τα άτομα με 
αναπηρία, το οποίο οδήγησε στην ψήφιση 
της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για 
τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες 
στις 13 Δεκεμβρίου 2006. 

Παγκύπρια Συμμαχία για την Αναπηρία

Μερικές φορές ένα αεροπλάνο 
διαλύεται εν πτήσει και επειδή 
δεν μπορούν να εξακριβωθούν 

τα ακριβή αίτια της συντριβής του χαρα-
κτηρίζεται ως «κόπωση μετάλλων» (metal 

fatique) στη γλώσσα των αεροπορικών 
ατυχημάτων. Εάν η Κύπρος ήταν αερο-
πλάνο, το ίδιο ακριβώς θα συνέβαινε με 
την επικρατούσα κατάσταση σε όλους τους 
τομείς. Περί αυτού έγραψα εν εκτάσει σε 
άρθρα μου πριν από μερικά χρόνια υπό 
τον τίτλο «Κύπρος της διάλυσης», αναφε-
ρόμενος στα καθημερινά, πάσης φύσεως, 
πρωτόγνωρα εγκλήματα και  ενέργειες 
που μαστίζουν την κυπριακή κοινωνία.

Η νήσος των αγίων, των ηρώων και 
των μαρτύρων, όλων αυτών που έχουν 

αγωνιστεί και θυσιαστεί - και μάλιστα 
διά μέσου των αιώνων από την αυγή της 
ιστορίας - για την ελευθερία, την εθνική 
αποκατάσταση, την εδραίωση της χρι-
στιανικής ορθοδοξίας και εν γένει την 
επιβίωση του κυπριακού Eλληνισμού 
ευρίσκεται εν κινδύνω. Σήμερα έχει 
μετατραπεί σε κοινωνία του «διαβόλου», 
σε «κράτος της ορκής του Θεού», όπου 
σχεδόν κάθε ηθική και εθνική αξία έχει 
κατακρημνιστεί. Με τις συμπεριφορές μας, 
τις εγκληματικές ενέργειες, τη διαφθορά 

και τη διαπλοκή επωνύμων και ανωνύ-
μων, που βλέπουν καθημερινά το φως 
της δημοσιότητας, αλλά προφανώς και 
όσες δεν είναι γνωστές, μοιάζουμε σαν 
ένα… φρενοκομείο (με συγχωρείτε), όπου  
όλοι μάχονται εναντίον όλων.  Τα «χρόνια 
της αθωότητας», όπως τα αποκαλώ, που 
χαρακτήριζαν τη συμπεριφορά μας, με 
αποκορύφωμα την περίοδο του αγώνα της 
ΕΟΚΑ, τον πατριωτισμό, την ανιδιοτέλεια, 
τη γενναιότητα παρήλθαν ανεπιστρεπτί, 
γι’ αυτό και η επιβίωσή μας, «εθνική και 

βιολογική», στη γη των πατέρων μας, στη γη 
του Τεύκρου, του Ονήσιλου, του Ευαγόρα, 
του Γρηγόρη Αυξεντίου, του Κυριάκου 
Μάτση και τόσων άλλων βρίσκεται εν 
κινδύνω.  Θεός και Πατρίδα, το χρήμα 
και το προσωπικό και ατομικό, πολιτικό 
και οικονομικό συμφέρον. Ως αποτέλεσμα, 
η εδραίωση της κατοχής και ας ομιλούν 
μερικοί πολιτικοί και κομματικοί ηγετίσκοι 
περί «απελευθέρωσης» και «επανένωσης», 
όταν, ουσιαστικά, έχουμε προσφέρει «γην 
και ύδωρ» στην Τουρκία, την οποία και 

απενοχοποιήσαμε. Όλα όσα λέγουν και 
διακηρύττουν δεν είναι παρά «τσιόφτες» 
και «αρλούμπες». Πότε όλοι αυτοί έχουν 
εγκύψει με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα 
στις τόσες πληγές που μαστίζουν την κυ-
πριακή κοινωνία και να εργαστούν για τη 
θεραπεία τους και την αλλαγή, αρχίζοντας 
από το προσωπικό τους παράδειγμα; Γιατί, 
όταν επαγγέλλεσαι αλλαγή της κοινωνίας, 
ο καλύτερος τόπος να ξεκινήσεις είναι ο 
εαυτός σου. 

*Πρώην συνδικαλιστής

Τ ο δράμα των αγνοουμένων αποτελεί 
την πιο συγκλονιστική πτυχή της 
κυπριακής τραγωδίας του ‘74. Χί-

λιες εξακόσιες δεκαεννιά (1619) πονεμένες 
ιστορίες, η καθεμιά από τις οποίες έχει 
από μόνη της μια μοναδική τραγικότητα. 
Ιστορίες απίστευτες, που τις περισσότερες 
φορές μοιάζουν με παραμύθι. Όπως η 
ιστορία ενός πεντάχρονου, του Χριστάκη 
Γεωργίου, για τον οποίον ο ίδιος ο Ραούφ 
Ντενκτάς, στις 20 Ιανουαρίου του 1975, 
έδινε μπροστά σε δέκα τουλάχιστον άτομα 
τη διαβεβαίωση ότι ζει, ότι βρίσκεται σε 
νοσοκομείο της Άγκυρας και ότι οι Τούρκοι 
θα τον άφηναν ελεύθερο μόλις γινόταν 
καλά. Ύστερα, όμως, από τρεις μέρες, οι 
Τούρκοι «εξηγούσαν»… ότι επρόκειτο περί 
παρεξηγήσεως! Και, όμως, το ίδιο το τουρ-
κικό επιτελείο στρατού δημοσιοποίησε 
έγγραφο, με το οποίο επιβεβαιωνόταν ότι 
ο μικρός, τότε, Χριστάκης, μεταφέρθηκε 
ζωντανός στην Τουρκία!

Η Ελένη Αδάμου Βλάχου (χαρακτη-
ρίσθηκε ως η μάνα του αγνοουμένου), 

για 39 χρόνια ανέμενε για τη διακρί-
βωση της τύχης του αγαπημένου της 
γιου Νίκου. Για 39 χρόνια έζησε, μαζί 
με άλλες μάνες και στενούς συγγενείς 
αγνοουμένων, τη ζωή της στο οδόφραγμα 
του Λήδρα Πάλας, στις εκκλησίες, στις 
κηδείες αγνοουμένων, στα μνημόσυνα, 
πάντα με τις φωτογραφίες όχι μόνον του 
γιου της, αλλά και των υπόλοιπων 11 
αγνοουμένων του χωριού της, του Αγίου 
Αμβροσίου Κερύνειας, το οποίο αρνή-
θηκε να επισκεφθεί (για λόγους αρχής, 
όπως έλεγε η ίδια), μετά το άνοιγμα (με 
τους όρους της κατοχικής δύναμης) των 
οδοφραγμάτων, το 2003. Ο σύζυγός της, 
Ανδρέας Βλάχος, πέθανε το 2011 στη 
Λάρνακα… Η Ελένη τον ακολούθησε τρία 
χρόνια μετά, χωρίς να ευτυχήσει να μάθει 
οτιδήποτε για τον αγνοούμενο γιο της.

Μία από τις μεγαλύτερες μορφές του 
αγώνα επιστροφής, η Χαρίτα Μάντολες, 
έρχεται να προστεθεί στον μακρύ κατά-
λογο των μαυροφορεμένων γυναικών της 
Κύπρου που υπέφεραν τα πάνδεινα από 
τον κατακτητή. Είναι η γυναίκα σύμβολο 
της Κύπρου, που με τις φωτογραφίες των 
έξι αγαπημένων της προσώπων στο χέρι 
βρισκόταν, μαζί με τις άλλες γυναίκες, πάντα 
στην πρώτη γραμμή σε κάθε αντικατοχική 
εκδήλωση. Η ιστορία της Χαρίτας Μάντολες 
ξεδιπλώνεται παραστατικά στο βιβλίο της 

Ευρυδίκης Περικλέους Παπαδοπούλου με 
τίτλο «Ως Αληθώς»… Μπροστά στα μάτια 
της οι Τούρκοι δολοφόνησαν εν ψυχρώ 
τους δικούς της ανθρώπους, αλλά και άλ-
λους συγχωριανούς της, τον σύζυγό της, 
τον πατέρα της… Μια ιστορία, το τελευταίο 
δραματικό επεισόδιο της οποίας «έκλει-
σε» με την ταφή των οστών των συγγενών 
της μετά την ταυτοποίησή τους το 2009. 
Τον Οκτώβριο του 2015, στον Ιερό Ναό 
Της Του Θεού Σοφίας, στον Στρόβολο 
της Λευκωσίας, γράφτηκε η τελευταία 
πράξη ενός από τα πολλά αποτρόπαια 
εγκλήματα της τουρκικής εισβολής του 
‘74. Συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν 
έξι ακόμα αθώα θύματα της τουρκικής 
θηριωδίας, μεταξύ των οποίων ήταν και 
ο μικρός Ανδρέας Θεμιστοκλέους (δίπλα 
στα οστά του μικρού Ανδρέα ήταν ακό-
μα η πιπίλα του), ο μικρότερος σε ηλικία 
αγνοούμενος (το 1974 ήταν βρέφος, μόλις 
έξι μηνών), μαζί με άλλα πέντε μέλη της 
οικογένειάς του (μεταξύ τους η μητέρα 
και ο πατέρας του). Οι Τούρκοι, όπως 
αποδείχθηκε από μαρτυρίες, τον πήραν 
από την αγκαλιά της μάνας του, με την 
πιπίλα στο στόμα, και τον δολοφόνησαν!

Οι μαρτυρίες και μάλιστα από τουρκικές 
πηγές για δολοφονία αμάχων δεν έχουν 
τελειωμό: Σύμφωνα με την τουρκοκυ-
πριακή εφημερίδα «Αφρίκα», η οποία 

δημοσιεύει δηλώσεις Τουρκοκύπριου 
αυτόπτη μάρτυρα, οι επιβάτες 8 λεωφο-
ρείων, στο καθένα από τα οποία επέβαι-
ναν σαράντα Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι, 
σφαγιάσθηκαν με λόγχες και ξιφολόγχες 
από Τούρκους στρατιώτες. Το περιστατικό 
συνέβη την ώρα που οι 320 συνολικά 
Ελληνοκύπριοι αιχμάλωτοι έφθασαν 
με τα λεωφορεία στην παραλία της Κε-
ρύνειας και στο σημείο της απόβασης, 
προκειμένου να επιβιβασθούν σε πλοίο 
και να μεταφερθούν στην Τουρκία. Την 
ίδια ώρα κατέφθασε πλοίο με Τούρκους 
στρατιώτες, οι οποίοι, αφού έμαθαν ποιοι 
ήταν οι αιχμάλωτοι, τους επιτέθηκαν με 
τις λόγχες και τις ξιφολόγχες των όπλων 
τους, σφαγιάζοντάς τους στην παραλία.

Στο Παλαίκυθρο της Μεσαορίας
Οι κάτοικοι του χωριού έφυγαν, όπως-

όπως, για να σωθούν. Μόνον τρεις οικο-
γένειες έμειναν για να φροντίζουν τα ζώα 
τους. Μεταξύ αυτών και η επταμελής 
οικογένεια του Αντρέα Σουπουρή. Μια 
ομάδα νεαρών Τουρκοκυπρίων από το 
γειτονικό χωριό Επηχώ έφθασε, τότε, στο 
Παλαίκυθρο για πλιάτσικο, παίρνοντας από 
την κτηνοτροφική μονάδα του Σουπουρή 
τις αγελάδες και τα σύγχρονα μηχανήματα 
αρμέγματος. Έφυγαν, αλλά σε λίγο επέστρε-
ψαν οπλισμένοι. Διέταξαν την οικογένεια 
Σουπουρή και άλλες δύο οικογένειες να 

βγουν στην αυλή. Ύστερα άρχισαν να τους 
πυροβολούν, με τα σώματα να πέφτουν 
το ένα πάνω στο άλλο. Από τους 21, οι 17 
βρήκαν αμέσως φρικτό θάνατο, οι τέσσερεις 
έμειναν τραυματίες και ο ένας, ο Κώστας 
Σουπουρής, γλίτωσε τρέχοντας…

Αυτές και άλλες πολλές συγκλονιστικές 
ιστορίες καταγράφονται στον μαύρο φά-
κελο «Εγκλήματα πολέμου, αγνοούμενοι 
1974», που αποτελείται από 1619 ξεχω-
ριστά κεφάλαια, όλα τους το ίδιο τραγικά. 
Εγκλήματα πολέμου από μια χώρα που 
εξακολουθητικά εγκληματεί, χωρίς η διε-
θνής κοινότητα να δείχνει την παραμικρή 
διάθεση, έστω για μια απλή νουθεσία! 

Αρκετοί από τους αγνοουμένους επέ-
στρεψαν. Όχι, όμως, όπως τους περιμέ-
ναμε. Επιστρέφουν μια αγκαλιά κόκαλα 
ιερά μέσα σε μικρές λειψανοθήκες. Και 
χωρίς να δίνεται καμιά εξήγηση για την 
εν ψυχρώ δολοφονία τους! Να υπάρχει, 
άραγε, ελπίδα επιστροφής έστω και ενός 
ζωντανού αγνοουμένου; Η απάντηση στο 
ερώτημα, σε μεγάλο βαθμό βγαίνει αβίαστα 
μέσα από τα αδιάσειστα στοιχεία που κατά 
καιρούς είδαν το φως της δημοσιότητας 
και τα οποία η δική μας πλευρά (η Αθήνα, 
κυρίως, και σε μικρότερο βαθμό και η 
Λευκωσία), για να μη χαλάσει το καλό 
κλίμα με τους Τούρκους (!), δεν έκανε 
απολύτως τίποτε για να τα αξιοποιήσει! 

Όταν ο δημοσιογράφος Πέτρος Κασι-
μάτης ενημερώθηκε από αξιόπιστες πηγές 
ότι υπήρχαν σε τουρκικές φυλακές ζώντες 
αγνοούμενοι (σελ. 47 στο βιβλίο του «Δεκα-
τρία περιστέρια – Οι τελευταίοι επιζώντες 
αγνοούμενοι της Κύπρου»), ενημέρωσε 
αμέσως τον τότε Πρωθυπουργό Κωνσταντί-
νο Μητσοτάκη, ο οποίος τον συμβούλεψε: 
«Είναι ολισθηρό το θέμα, μην το ψάχνεις...». 
Τα όσα συγκλονιστικά γράφονται σε αυτό το 
βιβλίο, ουδέποτε διαψεύσθηκαν! Σε μερικές, 
μάλιστα, περιπτώσεις κάποιοι πολιτικοί της 
πρώτης γραμμής (Τσουδερού, Σαμαράς) 
τα επιβεβαίωσαν!

Συγκλονιστικό εύρημα στα τουρκικά 
κολαστήρια, που ίσως να σχετίζεται ή 
και να επιβεβαιώνει τις μαρτυρίες για τα 
«13 Περιστέρια», αποτελεί η ανακάλυψη 
38 ανθρώπινων σκελετών, που βρέθη-
καν πριν από 7 χρόνια στη φυλακή του 
Diyarbakir της Τουρκίας. Οι 38 σκελε-
τοί φέρουν καθαρά τα σημάδια της εν 
ψυχρώ εκτέλεσης και οι εξετάσεις DNA 
έδειξαν ότι δεν πρόκειται για Τούρκους 
ή Κούρδους φυλακισμένους…

Τόμοι ολόκληροι μπορούν να γραφτούν 
γι’ αυτό το τεράστιο ανθρωπιστικό θέμα…  
Για όλους μαζί τους αγνοουμένους μας 
και τον καθένα ξεχωριστά…. 

*Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας, από το Μονάγρι Λεμεσού

Στο ακουστικό χιλιάδες πολίτες με αναπηρίες για συνάντηση
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Μήπως γίναμε… φρενοκομείο;
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1619 πονεμένες ιστορίες
ΔΡ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 
(ΝΤΙΝΟΣ) 
ΑΥΓΟΥΣΤΗ* 
a.avgoustis@ 
hotmail.com



Της Κυριακής
www.simerini.com

Απόψεις 31

Η Εκτραχυνόμενη Υπεροψία & Μέθη του Ερντογάν

«Γαλάζιας Πατρίδας»
διεκδικητικές προβολές

ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ η νέα, συνεπέστα-
τη, και προ πολλού προβλέψι-
μη, ένδειξη και απόδειξη του 

καβάφειου «Υπεροψίαν και Μέθην θα 
είχεν ο Δαρείος», που επιδεικνύει στις 
μέρες μας ο Πρόεδρος της Τουρκίας 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Κορδώνοντας 
στον νεο-σουλτανικό του θρόνο, απευ-
θύνθηκε ονομαστικά στον Πρόεδρο της 
Γαλλίας Εμμανουέλ Ζαν-Μισέλ Φρεντερίκ 
Μακρόν και τον εξύβρισε παγκοσμίως 
ως «εγκεφαλικά νεκρό», για τις περί... 
ΝΑΤΟ απόψεις του.

ΣΥΝΕΠΕΣΤΑΤΗ στην μακροχρόνια 
ήδη συμπεριφορά που επιδεικνύει, 
από το 2002 αφ’ ότου, με τους Ισλα-

μιστές του, ανήλθε στην εξουσία, ως 
διακεκριμένος νταής κι ανελισσόμενος 
εν Τουρκία μεγαλοπρεπής μονοκρά-
τωρ, ο οικοδομήσας δι’ εαυτόν και το 
προεδρικό παλάτι των 1001 αιθουσών 
στην Άγκυρα, για να καταστεί μεγα-
λοπρεπέστερος όλων των προ αυτού 
Οθωμανών Σουλτάνων, υποσκελίζο-
ντας ακόμη και τον θεοποιηθέντα τον 
τελευταίο αιώνα «πατέρα των Τούρ-
κων» Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ.

ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ προ πολλού, γι’ 
αυτούς τους λόγους, η χλευαστική 
έναντι πάντων των διαφωνούντων, 
συμπεριφορά του. Όπως προβλέψιμη 
υπήρξε και εξακολουθεί να είναι και η 
πολιτική του: Η εξαγγελθείσα από πριν 
το 2002, νεο-οθωμανική και νεο-ισλα-
μική στρατηγική του. Και η πλούσια 
δέσμη των αδίστακτων τακτικών που 
αποφασιστικά εφαρμόζει, μεθοδικά, 
επίμονα, υπομονετικά και αταλάντευτα, 
για την κλιμάκωση της «φέτα-φέτα» 

υλοποίησής της.
ΘΕΛΕΙ να υποτάξει και τον Γάλλο 

Μακρόν, ο Τούρκος Ερντογάν. Να 
τον καταντήσει, και αυτόν, χρήσιμον 
και αξιοποιήσιμο, στην προώθηση 
της νταβουτόγλειας νεο-οθωμανικής 
στρατηγικής του (ήδη γραμμένης το 
2001 στο «Στρατηγικό Βάθος» του 
Αχμέτ Νταβούτογλου) για να κατα-
στήσει την Τουρκία ισότιμη με τις 
άλλες υπερδυνάμεις, υπερδύναμη 
στην τρέχουσα ροή τού διαμορφω-
νόμενου πολυκεντρικού συστήματος 
ισχύος των ημερών μας. Η εξύβριση 
του Προέδρου Μακρόν ως «εγκεφα-
λικά νεκρού» αποτελεί το κερασάκι 
στην τούρτα των εκβιασμών που ανα-
πτύσσει ο Ερντογάν, όχι μόνο κατά 
της Γαλλίας αλλά και του συνόλου 
της επίσης χλευαζομένης από τον ίδιο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΘΕΤΕΙ περισσή αυτοπεποίθηση 
ο Ερντογάν: Έχοντας αποδείξει μέχρι 

τώρα ότι, σαν μεγάλος και απτόητος 
παίκτης, μπορεί να παίζει επωφελώς 
για τα σχέδιά του, ταυτόχρονα, τον Αμε-
ρικανό πρόεδρο Τραμπ και τον Ρώσο 
πρόεδρο Πούτιν, αξιοποιώντας στο 
έπακρον τη γεω-στρατηγική αδημονία 
της Ρωσίας και των ΗΠΑ ποια θα στε-
ρήσει από την άλλη περισσότερο την 
«πολύτιμη Τουρκία», αισθάνεται πλέον 
την άνεση να υποβάλλει σε καψόνια 
συμμόρφωσης τους... μικρότερους 
και της ΕΕ και κάθε άλλον ηγέτη ση-
μαντικής ευρωπαϊκής δύναμης όπως 
ο Γάλλος Μακρόν.

ΕΝΩ πυρήνας της νεο-οθωμανικής 
στρατηγικής είναι – δεδηλωμένος ονο-
μαστικά και στο «Στρατηγικό Βάθος» 
του Νταβούτογλου – ο Ζωτικός Χώρος 
Ναζιστικής αντίληψης «Lebensraum», 
ωστόσο ο υιοθετήσας τη στρατηγική 
της Χιτλερικής Γερμανίας, Τούρκος 
Νεο-Σουλτάνος, φροντίζει επιμελώς 
να μην επαναλάβει τα θανάσιμα λάθη 

του Αδόλφου Χίτλερ. Άλλωστε δεν 
εμπιστεύεται ακόμη τις δυνατότητες 
και τις ικανότητες των τουρκικών ενό-
πλων δυνάμεων, όπως εμπιστευόταν ο 
Χίτλερ την Βέρμαχτ του. Επιτυγχάνει 
ως τώρα ο Ερντογάν, άλλοι (π.χ. Τζιχα-
ντιστές) να διεκπεραιώνουν επί του 
εδάφους τις επιδιώξεις του...

ΑΥΤΗ η κατάσταση, ιδίως με την 
αυξανόμενη Υπεροψίαν & Μέθην του 
χλευάζοντος κιόλας Ερντογάν, εκτός 
από άκρως επικίνδυνη για την Ελλά-
δα και την Κύπρο απειλή, προσφέρει 
συνάμα και αυξημένες ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ για 
μια αποφασιστικά αντι-Ερντογανική 
πολιτική της  Αθήνας και της Λευκω-
σίας, για την... βύθιση και το πνίξιμο 
των νεο-οθωμανικών ονείρων της 
Άγκυρας στα νερά του χιλτερικού της 
«Lebensraum», που ο νεο-σουλτάνος 
ονόμασε «γαλάζιες πατρίδες του» σε 
βάρος όχι μόνο της Κύπρου και της 
Ελλάδας, αλλά και των άλλων χωρών 

της Ανατολικής Μεσογείου.
Η ΕΚΤΡΑΧΥΝΟΜΕΝΗ Υπεροψία 

& Μέθη του Ερντογάν προσφέρει την 
ευκαιρία:

Το... αίφνης(;) προ πολλού προ-
βλέψιμο «μνημόνιο» του Ερντογάν 
με την.. .  όση Λιβύη του Φάγεζ αλ 
Σάρατζ, σε βάρος των ΑΟΖ Ελλάδας 
και Κύπρου, αποτελεί νέο σκαλοπά-
τι υλοποίησης του νεο-οθωμανικού 
«Lebensraum», το οποίο δεν αφήνει 
πλέον κανένα περιθώριο στην Αθήνα 
και τη Λευκωσία να κάτσουν στ’ αβγά 
τους υποτασσόμενες στην Άγκυρα.

- ΑΝ και τώρα δεν αρπάξουν την 
ευκαρία να ορθώσουν με αταλάντευτη 
αποφασιστικότητα και επιδέξια μεθο-
δικότητα την ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ τους,

- ΑΝ και τώρα συνεχίσουν την Πο-
λιτική του Κατευνασμού της Τουρκίας,

- ΔΕΝ θα παρέλθει πολύς καιρός 
ώσπου να καταστούν ΕΠΙ ΠΑΝΤΟΣ 
ΥΠΟΤΕΛΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ.

Η Τουρκία επανέρχεται και σήμερα σε γνωστές 
πολιτικές προβολές περί δήθεν δικαιωμάτων στην 
ελληνική και κυπριακή ΑΟΖ, μη αναγνωρίζοντας 

τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου. Αυτό το πραγματο-
ποιεί, κοινοποιώντας κατ’ επανάληψιν και συστηματικά 
επιστολές και ρηματικές διακοινώσεις προς τον ΟΗΕ, 
όπου υπογραμμίζει την ύπαρξη δικαιωμάτων ipso facto, 
δηλαδή εν τοις πράγμασι, τα οποία και προτίθεται να 
υπερασπίσει. 

Διά της κατάθεσης συντεταγμένων τουρκικής έμπνευσης 
στον ΟΗΕ επιδιώ-
κεται στα όμματα 
της διεθνούς κοι-
νότητας, αγνοού-
σης εν προκειμέ-
νω λεπτομέρειες 
του ιστορικού και 
της διαδρομής 
π ρ ο β λ η μ ά τ ω ν 
τουρκικής διεκδί-
κησης, η επίτευ-
ξη τετελεσμένων 
διεθνοπολιτικής 
υφής, έτσι ώστε να 
μπορεί η Άγκυρα 
να προχωρεί στις 
επεκτατικές της κι-
νήσεις με όσο το 
δυνατόν λιγότερες 
διεθνείς αντιδρά-
σεις. 

Συνεπώς, η 
Τουρκία επιχειρεί 
ένα αρχικό περί-
γραμμα διεθνούς 
νομιμοποίησης 
των διεκδικήσε-
ών της, καθώς ο 
ΟΗΕ είναι ο κατ’ε-
ξοχήν χώρος κα-
ταγραφής διεθνών 
γεγονότων και εξε-
λίξεων. Αυτό δε το 
πλαίσιο δεν εξε-
τάζει αρκούντως 

και εις βάθος το νόμιμο ή όχι των διαδραματιζομένων, 
αλλά αποδέχεται και «νομιμοποιεί» de facto κινήσεις 
δρώντων. Το παράδειγμα της τουρκικής εισβολής στην 
Κύπρο το 1974 και της διεθνούς αμήχανης απραξίας, 
όπου η Τουρκία δεν υπέστη κανένα κόστος για τη διε-
θνή παρανομία της εν προκειμένω, αποδίδει του λόγου 
το αληθές. 

Κατά τα άλλα, θεωρώντας κατά παράδοση το ανύπαρ-
κτο της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Άγκυρα προβάλλει 
συντεταγμένες που ενοποιούν τον δικό της χώρο με την 
Αίγυπτο, παραλείποντας τα δεδομένα της πραγματικότητας 
και του δικαίου, που είναι η ύπαρξη της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, έχουσας υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ. Δεδομένου 
ότι δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, επιφυ-
λάσσεται η ίδια για άσκηση δικαιωμάτων στον χώρο μέχρι 
και του χρονικού διαστήματος επίλυσης του κυπριακού 
προβλήματος, εάν και όποτε τούτο επέλθει. 

Πέραν τούτων και σε ενίσχυση του διαδραματιζομένου 
ρόλου της, η Άγκυρα προχώρησε σε υπογραφή και σχετική 
συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με τη Λιβύη, 

με την οποία και διατηρεί συμμαχικές σχέσεις, όπερ και 
παραπέμπει σε οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών. 
Ουσιαστικά η τουρκική διεκδίκηση υφαλοκρηπίδας νο-
τίως της Κρήτης αναφέρεται στον τουρκικό σχεδιασμό 
ενοποίησης του χώρου των τουρκικών παραλίων με τη 
Λιβύη, ακυρώνοντας την ύπαρξη της Δωδεκανήσου και 
της Κρήτης στην περιοχή.  Η τουρκική ιδέα υλοποίησης 
της ούτω καλούμενης «Γαλάζιας Πατρίδας» άπτεται δύο 
τινών. Πρώτον, στην αποσόβηση του κινδύνου περικύ-
κλωσης της Τουρκίας από αλυσίδα ελληνικών νήσων και 
βραχονησίδων, θέμα που υφίστατο από τη δεκαετία του 
1960 κατά τρόπο εξαιρετικά εμφανή, πλην όμως διεθνώς 
απολύτως νομιμοποιημένο. Δεύτερον, στον τουρκικό σχε-
διασμό για ενοποίηση του θαλασσίου χώρου με τη Λιβύη, 
προκειμένου να προβάλει ως η χώρα που διαθέτει τις 
μεγαλύτερες ηπειρωτικές ακτές στην Ανατολική Μεσόγειο, 
εκ των οποίων απορρέουν πλείστα όσα δικαιώματα, του 
υποθαλασσίου πλούτου μη εξαιρουμένου. Τοιουτοτρόπως, 
επιχειρείται και η ακύρωση υπαρχουσών συμφωνιών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο, τον Λίβανο 
και το Ισραήλ. Η Τουρκία, διά των ενεργειών της επι-
χειρεί να καταργήσει εμπράκτως τις δυνατότητες που 
έχουν νομίμως Ελλάδα και Κύπρος να κινηθούν προς 
κατευθύνσεις που άπτονται νομιμοποίησης δικαιωμά-
των και ελευθεριών. Το γεγονός αυτό μπορεί εκ πρώτης 
όψεως να εμφανίζει τον τουρκικό παράγοντα να αποκτά 
μια κατ’αρχήν διέξοδο στην περιοχή, πλην όμως τούτο 
ουδόλως αποστερεί την Ελλάδα από το να προχωρήσει 
στην ανακήρυξη της δικής της ΑΟΖ και στην Κρήτη ως 
έχει νομιμοποιημένο δικαίωμα και υποχρέωση.  Κατόπιν 
τούτου, διαπιστώνει κανείς την αναμφισβήτητα εγνωσμένη 
στρατηγική στόχευση της Τουρκίας να δημιουργεί με όλα 
τα μέσα, εν πολλοίς παρανόμως, τις πολιτικές εξελίξεις 
που ευνοούν τους τουρκικούς σχεδιασμούς για επέκταση 
και κυριαρχία στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου, 
στην Εγγύς και Μέση Ανατολή. 

Πρόκειται για μια πολιτική έκδηλου επεκτατισμού, 
που κινείται άνευ ορίων και διεθνοπολιτικών αναστο-
λών. Ουσιαστικά η στάση της Τουρκίας συρρικνώνει την 
κυριαρχία των δύο ελληνικών κρατών και τούτο γιατί η 
κυριαρχία είναι ένα δικαίωμα που υφίσταται όταν βρί-
σκεται το εκάστοτε κράτος σε θέση να το υπερασπίζεται 
και να το προβάλλει, ειδάλλως τελεί σε μία κατάσταση 
αμφισβήτησης. Η Ελλάδα, κατά τα αναμενόμενα, υπο-
γράμμισε κατ’αρχήν στα διεθνή φόρα το αβάσιμο των 
ανωτέρω ισχυρισμών, κάτι, όμως, που η Τουρκία δεν 
πρόκειται να λάβει υπόψη της. Διά ταύτα και η Αθήνα 
οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπισθεί τη θαλάσσια 
επικράτειά της με όλα τα μέσα που διαθέτει ένα κράτος. 
Έχει σημασία να υπογραμμίσει κανείς την αναγκαιότητα 
Αθήνα και Λευκωσία να μην παραμείνουν άπραγες, αλλά 
να προβάλουν μόνες και μετά συμμάχων τη  δέουσα 
προβολή αποτρεπτικής αντίστασης, έτσι ώστε να ακυ-
ρώσουν εκ προοιμίου τουρκικές κινήσεις δημιουργίας 
τετελεσμένων στην περιοχή. Η αναφορά σε δυνατότητα 
ειλικρινούς διαλόγου με μια χώρα, η οποία εμπράκτως 
διεκδικεί ελληνική θαλάσσια και όχι μόνο κυριαρχία,  
παραπέμπει σε φοβικά σύνδρομα της ελληνικής πλευράς, 
τα οποία ενίοτε ονομάζονται και ψυχραιμία ως πιο εύηχο 
άκουσμα στην κοινή γνώμη, διά των οποίων επιτυγχάνεται 
το αντίθετο από το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή 
ενισχύεται η τουρκική διεκδικητικότητα.

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Διευθυντής Κέντρου Ανατολι-
κών Σπουδών για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Πόσα άλλα παιδιά ενός 
κατώτερου

Θεού χτυπούν
τις πόρτες των ΥΚΕ και 

συναντούν
είτε αδιαφορία

είτε εξωφρενική 
καθυστέρηση

να τύχουν έστω κάποιας 
εξυπηρέτησης. Κάτι 

ξέρουν, πικρά,
ο Θεόδωρος, η Κυπρούλα, 

η Σκεύη, η Άντρη,
η Γιώτα…

Διά της κατάθεσης 
συντεταγμένων 

τουρκικής έμπνευσης 
στον ΟΗΕ επιδιώκεται 

στα όμματα της διεθνούς 
κοινότητας, αγνοούσης εν 
προκειμένω λεπτομέρειες 

του ιστορικού και της 
διαδρομής προβλημάτων 
τουρκικής διεκδίκησης, η 
επίτευξη τετελεσμένων 
διεθνοπολιτικής υφής, 
έτσι ώστε να μπορεί η 

Άγκυρα να προχωρεί στις 
επεκτατικές της κινήσεις 

με όσο το δυνατόν 
λιγότερες διεθνείς 

αντιδράσεις 

Ο θάνατος του 14χρονου Στυλιανού και
η ανεπάρκεια του κράτους δήθεν πρόνοιας

Ξ αναρωτάμε πολίτες και αρμόδιους: Θυμάστε την 
τραγική ιστορία της Άντρης; Γνωρίζετε εκείνην 
του Φίλιππου; Της Ζαχαρούλας; Του Ανδρέα; 

Ούτε γνωρίζετε, ούτε θυμάστε! Πέρσι, τον Μάρτη, είχατε 
συγκλονιστεί από την κατάληξη, υπό αδιευκρίνιστες 
συνθήκες, της 29χρονης Έλενας Φραντζή. Ξέρετε γιατί 
οδηγήθηκε στο θάνατο; Αμφιβάλλουμε. Αυτά τα πέντε 
παιδιά ενός κατώτερου Θεού ήδη είναι μεταξύ των αγγέλων, 
όπου δεν υπάρχουν ούτε εκείνη η ανείπωτη πίκρα της 
αδιαφορίας, ούτε η αβάσταχτη ερημία της εγκατάλειψης, 

ούτε το αβυθομέ-
τρητο κενό της 
απαξίωσης και 
της περιφρόνη-
σης. 

Ξέρετε πόσες 
δεκάδες τέτοια 
παιδιά βιώνουν 
καθημερινά όχι 
μόνο τη γονική 
βία, την απόρρι-
ψη, τον εξευτε-
λισμό, τις ανώ-
μαλες ορέξεις 
ε γ κ λ η μ α τ ι ώ ν 
αλλά και την 
επαγγελματική 
απάθεια μερι-
κών λειτουργών 
των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευ-
ημερίας; Αίφ-
νης, όλοι έχετε 
σ υ γ κ λ ο ν ι σ τ ε ί 
από ακόμα μία 
τραγική ιστορία, 
την αυτοκτονία 
του 14χρονου 
Στυλιανού. Για 
χρόνια φώναζε 
για βοήθεια. Ζη-

τούσε ένα χέρι να πιαστεί. Να στηριχτεί, για να μην 
πέσει, να μη χαθεί. Να μη νιώσει εκείνο το πικρό, 
οδυνηρό αίσθημα ότι παλεύει μόνος και εγκαταλε-
λειμμένος. 

Για χρόνια, δάσκαλοι και καθηγητές του ειδοποιού-
σαν τους καθ’ ύλην αρμόδιους να νοιαστούν. Να τον 
αγκαλιάσουν και να τον σώσουν από ένα περιβάλλον 
νοσογόνο, καταστροφικό, ολέθριο. Κοινωνικοί λειτουργοί, 
που όφειλαν να ενδιαφερθούν, φαίνεται πως επέδειξαν 
αδιαφορία και ανεπάρκεια. Αστυνομικά όργανα πρώτης 
γραμμής είχαν ενώπιόν τους πάνω από 20 καταγγελίες 
αλλά… Αυτές φαίνεται να μη κατέληγαν στους κατάλ-
ληλους αποδέκτες. Ή αν έφταναν, η αντίδραση ήταν 
σχεδόν μηδενική και αδιάφορη. 

Το πόρισμα της Επιτρόπου Διοικήσεως, στην οποία 
ανετέθη η διερεύνηση της αυτοκτονίας του 14χρο-
νου Στυλιανού στις 5/9/2019, επιρρίπτει πειθαρχικές 
ευθύνες σε αστυνομικούς πρώτης γραμμής, καθώς 
και ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες σε λειτουργούς 
του Γραφείου Ευημερίας. Στην έκθεσή της αναφέρε-
ται στο ενδεχόμενο διάπραξης ποινικού αδικήματος 
από τρίτο άτομο μη δημόσιο υπάλληλο, το οποίο δεν 
κατονομάζει, ωστόσο φωτογραφίζει ως τον πατέρα 
του άτυχου Στυλιανού.

Μετά την επίδοση του πορίσματος στον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας και τη δημοσιοποίηση συμπερασμάτων 
παρατηρείται μια υποκριτική, φαρισαϊκή και εξοργι-
στική συμπεριφορά Κυβέρνησης, κομμάτων, φορέων. 
Θα πούμε τα πράγματα με τ’ όνομά τους: Η αυτοκτονία 
του Στυλιανού αναδεικνύει ξανά και αποκρουστικά τη 
διαχρονική ανεπάρκεια ενός κράτους που κομπάζει ότι 
προνοεί, δήθεν, και μεριμνά για τους αδύναμους, τους 
απροστάτευτους, τους παραπεταμένους. Αλλά, ταυτόχρονα, 
αυτό το κράτος, που ισχυρίζεται ότι είναι ευρωπαϊκό, 
είναι κάτι χειρότερο από αφρικανικό.

Ρωτάμε: Πότε θα δημιουργηθούν εκείνες οι υποδο-
μές, οι οποίες θα στηρίζουν και θα θωρακίζουν αυτά 
τα παιδιά που είναι άκρως ευάλωτα και ευεπίφορα σε 
ναρκωτικά, εγκληματικότητα, πτώση στον κοινωνικό 
καιάδα; Η Χριστίνα, όταν επέστρεψε από τις σπουδές της, 
κοιμόταν σε παγκάκι επειδή οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 
δήθεν Ευημερίας τής είπαν να βρει μόνη σπίτι, να το 
ενοικιάσει και να τους πάρει τον λογαριασμό. Όταν τους 
υπέδειξε ότι δεν είχε ούτε σεντ, οι ΥΚΕ απάντησαν ότι 
αυτά… προνοεί το κράτος.

Πόσα άλλα παιδιά ενός κατώτερου Θεού χτυπούν 
τις πόρτες των ΥΚΕ και συναντούν είτε αδιαφορία είτε 
εξωφρενική καθυστέρηση να τύχουν έστω κάποιας 
εξυπηρέτησης. Κάτι ξέρουν, πικρά, ο Θεόδωρος, η 
Κυπρούλα, η Σκεύη, η Άντρη, η Γιώτα…

Την περ. Τετάρτη, οι κοινωνικοί λειτουργοί που 
ανήκουν στην ΠΑΣΥΔΥ κατήλθαν σε δίωρη στάση 
εργασίας σε αντίδραση για τη δίωξη συναδέλφων τους, 
που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση Στυλιανού. 
Προγραμματίζουν αύριο και 24ωρη απεργία. Πριν από 
αρκετά χρόνια προσλήφθηκαν ως κοινωνικοί λειτουργοί 
άτομα άλλων ειδικοτήτων,  που καμία σχέση δεν έχουν 
με προβλήματα κοινωνικής ευημερίας. Πριν από 10 
χρόνια προσλήφθηκε μία (αρ. 1) κοινωνική λειτουργός 
για όλη τη Δημόσια Εκπαίδευση! Δούλεψε εφτά χρόνια 
αλλά την απέλυσαν, για λόγους λογιστικούς! 

Πέρσι προσλήφθηκαν άλλοι 30 κοινωνικοί λειτουργοί. 
Άρα δεν είναι πρόβλημα υποστελέχωσης αλλά επαγ-
γελματικής ευσυνειδησίας και ανθρώπινης ευαισθη-
σίας. Αν υπήρχαν και κοινωνικοί λειτουργοί σε όλα 
τα εκπαιδευτήρια, ίσως να μην είχαμε την περίπτωση 
Στυλιανού. Δεν αμφισβητούμε τη  σκληρή δουλειά κοι-
νωνικών λειτουργών, οι οποίοι, εύορκα, επίμονα και 
χωρίς να λογαριάζουν κόπο και χρόνο, προσπαθούν 
να ανταποκριθούν σε διαρκώς αυξανόμενα, δραματικά 
περιστατικά μιας ασύλληπτης κοινωνικής παθογένειας. 

Αυτή η παθογένεια αντιμετωπίζεται από το κράτος κατά 
τρόπο που δεν συνάδει προς την ευρωπαϊκή ιδιότητά 
του. Οι ενέργειες και οι αντιδράσεις του εξαντλούνται στο 
πλαίσιο μιας άτεγκτης και άκαρδης τυπολατρίας, που 
ισοπεδώνει και συχνά εκμηδενίζει μια επιβαλλόμενη 
ευαισθησία και έμπρακτο ενδιαφέρον. Η Επίτροπος 
στο πόρισμά της σημειώνει: 

«Ενώ μπορεί κανείς να διακρίνει με βεβαιότητα 
ότι ο θάνατος (του Στυλιανού) δεν αναχαιτίσθηκε με 
οποιαδήποτε παρέμβαση, κανείς δεν μπορεί να γνωρί-
ζει το αποτέλεσμα μιας εξατομικευμένης παρέμβασης 
μετά από εκτίμηση κινδύνου, παροχή ψυχολογικής 
στήριξης, απομάκρυνση του θύτη από το σπίτι ή την 
απομάκρυνσή του από τον θύτη. Κανείς δεν γνωρίζει 
με βεβαιότητα ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα αν υπήρχε 
έγκαιρη και εξατομικευμένη παρέμβαση από τις ΥΚΕ. 
Γνωρίζουμε, όμως, το τραγικό αποτέλεσμα από την 
απουσία της!».        

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

Νίκος Αναστασιάδης: «Είναι αυτονόητο πως 
για να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις 
θα πρέπει η Τουρκία να τερματίσει τις 

έκνομες ενέργειες».  Θέση του Προέδρου της 
Δημοκρατίας λογική.  Θέση που υιοθετήθηκε 
στο πολύ πρόσφατο παρελθόν από το Εθνικό 
Συμβούλιο. Μια θέση,  η οποία θέτει τη διεθνή 
κοινότητα μπροστά σ’ ένα θέμα πολιτικής τάξης και 
πολιτικής ηθικής, αλλά και ουσιαστικής πολιτικής 
πρακτικής.  Γιατί, αν τα θύματα οποιασδήποτε 
διεθνούς αντιπαράθεσης θα υποχρεώνονται να 
συνομιλούν με τον θύτη ενώ αυτός συνεχίζει τις 
παράνομες και έκνομες πράξεις του, τότε αυτές 
δεν είναι ισότιμες και ελεύθερες συνομιλίες.  
Είναι συζητήσεις υπό τον ωμό εκβιασμό της 
εδραίωσης και επέκτασης των τετελεσμένων.  
Άρα, ορθά ο Πρόεδρος της Δημοκρατία και το 
Εθνικό Συμβούλιο υιοθέτησαν αυτήν τη θέση.

Από την άλλη, βέβαια, διατυπώνεται το 
αντεπιχείρημα, και τι θα γίνει; Αν ο αντίπαλος, 
στην προκειμένη περίπτωση η Τουρκία, δεν 
συνετίζεται, τι θα κάνουμε; Να μη συνομιλούμε  

και η Τουρκία να εδραιώνει και επεκτείνει με 
την πάροδο του χρόνου; Φυσικά, η απάντηση 
βρίσκεται στις τεράστιες ευθύνες της διεθνούς 
κοινότητας. Και συγκεκριμένα των ταγών της.  
Οι οποίοι, τελευταίως, γράφουν κυριολεκτικά 
στα παλαιότερα των υποδημάτων τους όχι μόνον 
τις αποφάσεις των διεθνών οργανισμών και τις 
διεθνείς συνθήκες, αλλά και τους ίδιους τους 
διεθνείς οργανισμούς. Αυτοί, λοιπόν, οι ταγοί της 
αιμάσσουσας ανθρωπότητας βρήκαν τη διέξοδο. 
Άτυπες συναντήσεις! Άτυπη Τριμερής, άτυπη 
Πενταμερής κ.ο.κ. Κάτι σαν το non-paper, δηλαδή. 
Για να μην καταφύγω στο… προφορικό έγγραφο!

Πρόσφατα είχαμε τη δική μας άτυπη Τριμε-
ρή στο Βερολίνο. Μάλιστα, με αναφορές στον 
ιστορικό συμβολισμό της διαιρεμένης πόλης και 
χώρας (Γερμανία), που επανενώθηκε.  Ξεχνώντας 
ή μάλλον παραβλέποντας τον ουσιαστικότερο 
ιστορικό συμβολισμό. Ότι διεξήχθησαν οι άτυπες 
συνομιλίες στη χώρα που πρωτοστάτησε σε δύο 
Παγκόσμιους Πολέμους. Που ανέδειξε, δυστυχώς, 
από τα σπλάχνα της κοινωνίας και του συστή-
ματός της τον ναζισμό. Από την πρωτεύουσα 
που πρωτοστάτησε (Σόιμπλε), στα πρωτοφανή 
και μοναδικά τιμωρητικά μέτρα ενάντια στην 
Κύπρο (μέχρι το «κούρεμα»), αλλά και τα διαρκή 
μνημόνια σε βάρος του ελληνικού λαού. Σ’ αυτήν, 
λοιπόν, την πόλη συναντήθηκαν οι κ. Γκουτέρες, 
Αναστασιάδης, Ακιντζί. Και, τελικά, συμφώνη-

σαν σε μια κοινή δήλωση. Δεν θα ασχοληθώ, 
αν είναι… άτυπη ή επίσημη. Γιατί, προφανώς, 
γίνεται αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα ως 
επίσημη. Άρα και τα παράγωγα μιας άτυπης 
Πενταμερούς, «χωρίς, μάλιστα, την Ευρωπαϊκή 
Ένωση», και πάλι θα γίνουν αποδεκτά ως επί-
σημα. Επομένως, το δίλημμα που έθεσαν και 
απάντησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και 
το Εθνικό Συμβούλιο ισχύει και για τις άτυπες, 
αλλά, ως αποτελέσματα, επίσημες συναντήσεις, 
είτε είναι διμερείς, τριμερείς, πενταμερείς, είτε 
πολυμερείς. Οι έκνομες πράξεις της Τουρκίας 
παραμένουν έκνομες, όποια και αν είναι η μορφή 
της συνάντησης ή των συναντήσεων.

Τι έγινε στην πράξη; Είχαμε μιαν άτυπη Τρι-
μερή, όπου το τελικό ανακοινωθέν είχε τα θετικά 
του, είχε και τα αρνητικά του. Λίγο-πολύ υπάρχει 
μια σχετική συναντίληψη  για το  αποτέλεσμα. 
Τα βασικότερα θετικά του είναι ότι επανεκκινεί 
τη διαδικασία, έστω και αν παίρνει αναβολή για 
καλύτερο καιρό (άνοιξη) και επιβεβαιώνει ένα 
κοινά αποδεκτό πλαίσιο συζήτησης από τους 
δύο ηγέτες και επανεμπλέκεται ο Γ.Γ. του ΟΗΕ. 
Αρνητικά υπάρχουν διάφορα, αλλά, εν προκει-
μένω, εστιάζω την προσοχή μου σε ένα: Στην 
απουσία, γι’ ακόμα μια φορά, αναφοράς στην 
Τουρκία, τουλάχιστον γι’ αυτές τις έκνομες ενέρ-
γειές της, για τις οποίες λέμε, ως Ε/κ τώρα, ότι 
πρέπει να τερματιστούν για να  συνομιλήσουμε! 

Δεν θα σταθώ όμως ούτε σ’  αυτό το ειδικό και 
ιδιαίτερης σημασίας σημείο.  Θα σταθώ σ’ ένα, 
κατά την άποψή μου, επακόλουθο σημείο. Στο 
πώς η Τουρκία απάντησε στην πράξη στο ζήτημα 
«έκνομες ενέργειες».

Η Τουρκία απάντησε, προχωρώντας σε 
ακόμα μια παράνομη και έκνομη ενέργεια. 
Κατ’ ακρίβειαν, αναβαθμίζοντας τις παράνομες 
και έκνομες ενέργειές της. Πώς;  Συμφωνώντας 
ΑΟΖ, υφαλοκρηπίδα και θαλάσσια σύνορα με 
τη Λιβύη. Προσέξτε με ποια χώρα. Τη Λιβύη!  
Την πρώτη- πρώτη χώρα όπου εφαρμόστηκε το 
διαβόητο δυτικόπνευστο σχέδιο της «Αραβικής 
Άνοιξης». Τη χώρα που από τότε βυθίστηκε στο 
χάος. Και ποια λιβυκή κυβέρνηση συμφώνησε 
με το καθεστώς του ισλαμιστή νεοσουλτάνου 
Ερντογάν; Αυτή η οποία στηρίζεται από τους  
εταίρους μας. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια 
Ένωση, η οποία προγραμματίζει επαφές με την 
Τουρκία, στον δρόμο που έδειξε ο Πρόεδρος του 
Ευρωκοινοβουλίου, παραβιάζοντας τα περιλάλητα 
μέτρα της Ένωσης κατά της Τουρκίας. Η οποία, 
με τη συμφωνία της με τη Λιβύη, κατακρεουργεί 
τις θάλασσες και ΑΟΖ  Ελλάδας, Αιγύπτου και 
αγκαλιάζει ασφυκτικά τη θάλασσα της Κύπρου. 
Επί των πτυχών αυτής της συμφωνίας θα ακολου-
θήσουν, ήδη άρχισαν, πολλές αναλύσεις. Είμαι 
βέβαιος. Εκεί που θέλω να σταθώ είναι το σημείο 
που πονά περισσότερο από κάθε άλλο Κύπρο 

και Ελλάδα: την πρόληψη. Ο γραφών είναι ένας 
από τους πολλούς, οι οποίοι εδώ και πάρα πολύ 
καιρό είχαν εγείρει το θέμα μιας ενδεχόμενης 
τέτοιας συμφωνίας μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης. 
Πολύ πιο έντονα το θέμα είχε τεθεί στην Ελλάδα, 
με πολλούς τρόπους και σε όλα τα επίπεδα. Τι 
έγινε; Τίποτα! Για μιαν ακόμα φορά οι αρμόδιοι, 
πρωτίστως τα Υπουργεία Εξωτερικών, απουσί-
αζαν. Αν δεν απουσίαζαν και η ευθύνη ανήκει 
αλλού, ας το πουν.  Η ουσία παραμένει η ίδια. 
Ευτυχείς και μακάριοι οι ιθύνοντες, αγνόησαν 
όλες τις προειδοποιήσεις. Τώρα ωρύονται εκ 
των υστέρων. Ολίγον… αργά.  Δυστυχώς!

  Ολίγον αργά, δυστυχώς

Της Κυριακής
01.12.2019

ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΚΑΚΟΠΈΤΡΙΑ

«ΤΟ ΓΈΣΥ ΝΑ ΤΟ ΠΛΗΡΏΝΈΙΣ ΜΟΝΟ ΈΣΥ»!

ΑΛΛΟΥ ΟΙ ΔΙΑΔΗΛΏΤΈΣ ΡΙΧΝΟΥΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΈΙΣ

Ας γίνει ένα έλεος, επιτέλους, με αυτές τις εκδρο-
μές μαθητών στην Κακοπετριά, που καταλήγουν 
κάθε χρόνο σε έκτροπα. Φέτος είχαμε μέχρι 
και ξυλοδαρμό μαθήτριας από συμμαθήτριές 
της. Κύριε ελέησον! Φθάσαμε στο σημείο να 
στέλνουμε... τη ΜΜΑΔ στην Κακοπετριά για να 
ελέγχει τις μαθητικές εκδρομές! Τι είναι εκείνο 
που κάνει τους μαθητές που κατακλύζουν τα 
Σαββατοκύριακα το ορεινό αυτό θέρετρο κατά 
χιλιάδες (οργανώνουν μόνοι τους τις εκδρομές), 
αντί να απολαμβάνουν πολιτισμένα και ήρεμα 
την παρουσία τους σε ένα μαγευτικό φυσικό 
περιβάλλον, να εκτρέπονται σε χρήση ναρκωτι-
κών, αλκοόλ και σε βανδαλισμούς, τρομοκρατώ-
ντας τους κατοίκους; Σε πιάνει μελαγχολία και 
απόγνωση όταν αναλογίζεσαι ότι άλλα παιδιά, 
στην ηλικία τους, στην ίδια εκείνη περιοχή της 

Κακοπετριάς, έδιναν τη ζωή τους για την απελευ-
θέρωση της πατρίδας τους από τον αγγλικό ζυγό, 
το 1955-59. Όπως ο Παναγιώτης Τουμάζου, που 
έπεσε εκεί μαχόμενος, ή ο ήρωας Αλέκος Κων-
σταντίνου, που καταγόταν από την Κακοπετριά. 
Εκείνη την ηρωική εποχή, ο επίσης μαθητής Ευ-
αγόρας Παλληκαρίδης έγραφε το γνωστό εκείνο 
«Θα πάρω μιαν ανηφοριά, θα πάρω μονοπάτια, 
να βρω τα σκαλοπάτια που παν στη λευτεριά». 
Κάποιοι σημερινοί νέοι γράφουν κάτι εντελώς 
διαφορετικό. Τραγικά διαφορετικό:
Θα πάρω μιαν ανηφοριά 
και τα βουνά θα οργώσω, 
να βγω στην Κακοπετριά 
κι εκεί... να μαστουρώσω!
Εκεί καταντήσαμε...

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

Να μην πληρώνουν οι δημόσιοι υπάλληλοι για το 
ΓεΣΥ, απαιτεί ο ΓΓ της ΠΑΣΥΔΥ Γλαύκος Χατζη-
πέτρου. Να πληρώνουν για λογαριασμό τους οι μη 
κυβερνητικοί υπάλληλοι. Οι μη προνομιούχοι. Οι 
μη απολαμβάνοντες τα ωφελήματα των δημοσίων. 
Οι μη έχοντες σταθερή εργασία. Οι μη λαμβάνο-
ντες αυξήσεις. Οι μη σίγουροι ότι θα πάρουν τον 
(περικομμένο ήδη) μισθό τους στο τέλος του μηνός. 
Όλοι αυτοί οι «μη» να καταβάλλουν τη δική τους 
εισφορά από το περιορισμένο εισόδημά τους, και 
επιπρόσθετα να καταβάλλουν και την εισφορά των 
δημοσίων υπαλλήλων. Επειδή, λέει ο κ. Χατζη-
πέτρου, στους όρους εργοδότησης των δημοσί-
ων υπαλλήλων προβλέπεται δωρεάν παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ξέρετε τι εικόνα 
φέρνει στο μυαλό μου αυτό; Είναι σαν να βυθίζεται 

ο «Τιτανικός», και οι επιβάτες με τις προνομιακές 
καμπίνες να διαμαρτύρονται επειδή δεν είχαν το 
room service που τους είχαν υποσχεθεί. Ο ΓΓ της 
ΠΑΣΥΔΥ προσποιείται ότι δεν αντιλαμβάνεται πως 
είναι άδικο για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού 
τομέα και τους συνταξιούχους να πληρώνουν αυτοί 
και να μην πληρώνουν οι δημόσιοι για ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη. Στέλνει το μήνυμα στον 
κάθε μη κυβερνητικό υπάλληλο: «Το ΓεΣΥ να το 
πληρώνεις μόνο εσύ»! Έστω και αν η ΠΑΣΥΔΥ 
δικαιωθεί στα δικαστήρια, η Κυβέρνηση οφείλει να 
βρει τρόπους συνέχισης της περικοπής των δημο-
σίων για το Γενικό Σχέδιο Υγείας, που είναι Γενικό 
επειδή ακριβώς εισφέρουν όλοι και επωφελούνται 
όλοι.Εδώ δεν χωρούν μουχτιτζιήες!

ΜΠΟΞΈΡ

Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται τον τελευταίο 
καιρό σε ολόκληρη την υφήλιο. Κυβερνήσεις 
παραιτούνται η μια μετά την άλλη, ή υποχρεώ-
νονται να προβούν σε ριζικές αλλαγές, υπό το 
βάρος μαχητικών διαδηλώσεων των πολιτών. 
Στον γειτονικό μας Λίβανο, ο Πρωθυπουργός 
Χαρίρι υποχρεώθηκε να παραιτηθεί, όταν η 
χώρα παρέλυσε για πολλές μέρες λόγω μαζικών 
διαδηλώσεων στους δρόμους. Στη Βολιβία, οι 
διαδηλωτές ανάγκασαν τον Πρόεδρο της χώρας 
Μοράλες να παραιτηθεί και να καταφύγει άρον-
άρον στο Μεξικό. Στη Χιλή, ο κόσμος εξεγέρθηκε 
ζητώντας κοινωνική δικαιοσύνη και η κυβέρνη-
ση υποχώρησε, αποφασίζοντας συνταγματικές 
αλλαγές. Στο Ιράκ, οι Αρχές αντιμετώπισαν με 
βίαιο τρόπο τους διαδηλωτές, σκοτώνοντας πάνω 
από 200. Αυτές τις μέρες φλέγεται και το Ιράν από 
εξοργισμένους διαδηλωτές, ενώ στο Χονγκ Κονγκ 

οι διαδηλωτές βρίσκονται στους δρόμους εδώ και 
πολλές εβδομάδες. Στην Κύπρο... Α, στην Κύπρο. 
Αν γίνει και καμιά διαδήλωση, μαζεύονται μόνο 
μερικές δεκάδες άνθρωποι. Και η μαχητικότητα 
εξαντλείται στα σχόλια από τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Ούτε και σ’ αυτό το πρόβλημα που μας 
καίει περισσότερο, εκείνο της τουρκικής κατοχής, 
δεν βλέπουμε καμιά κινητοποίηση. Ή, μάλλον, 
βλέπουμε κινητοποίηση, αλλά άλλου είδους. 
Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν στη Βουλή, 
τεράστια αύξηση σημειώνουν φέτος οι επισκέψεις 
Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, οι οποίες σχεδόν 
τριπλασιάστηκαν (!) σε σύγκριση με πέρσι. Συγκεκρι-
μένα, τους πρώτους εννιά μήνες του 2019 κατα-
γράφηκαν 1.776.343 επισκέψεις Ελληνοκυπρίων, 
ενώ την ίδια περίοδο πέρσι ο αριθμός ήταν μόλις 
658.741.  Από μένα κανένα άλλο σχόλιο...

ΜΠΟΞΈΡ 

Η ΈΒΡΑΪΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Εντελώς άδικα στοχοποιή-
θηκε και δυσφημίστηκε το 
τελευταίο διάστημα η Εβραϊ-
κή Κοινότητα της Κύπρου, με 
αφορμή την υπόθεση του λε-
γόμενου «κατασκοπευτικού 
βαν». Η Εβραϊκή Κοινότητα 
αριθμεί 4.500 μέλη και ουδέ-
ποτε προκάλεσε οποιοδήποτε 
πρόβλημα στη χώρα μας. 
Αντίθετα. Τα τελευταία χρόνια 
εργάζεται με στόχο τη σύ-
σφιγξη των σχέσεων μεταξύ 
των δύο λαών, με εξαιρετικά 
αποτελέσματα, συμβάλλοντας 
στην αύξηση του αριθμού 
επισκεπτών από το Ισραήλ, 
ενισχύοντας επιχειρηματικές 
συνεργασίες και βοηθώντας 
στην αποστολή Κυπρίων στο 
Ισραήλ για ιατρική φροντί-
δα, όπως επισημαίνεται σε 
ανακοίνωση της Εβραϊκής 
Κοινότητας.
Το ΑΚΕΛ επεχείρησε να 
εμπλέξει τον πρόεδρο της 
Εβραϊκής Κοινότητας, Shahak 
Avraham Avni, στο θέμα 
του βαν, ήγειρε θέμα οπλο-
φορίας του και άφησε και 
αστήρικτους υπαινιγμούς για 
ύποπτες σχέσεις του με τον 
πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ 
Νεοφύτου. 
Ειδικά για το θέμα της οπλο-
φορίας του προέδρου της 
Εβραϊκής Κοινότητας δεν αντι-
λαμβανόμαστε πού είναι το 
πρόβλημα. Ποιος αμφισβητεί 
ότι ο άνθρωπος αυτός θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει στόχο 
ισλαμιστών τρομοκρατών;  
Έχω την εντύπωση ότι οι 
έντονες αντιδράσεις του 
ΑΚΕΛ οφείλονται βασικά στο 
ότι έχουν αναμειχθεί Ισραη-
λινοί στην υπόθεση του βαν. 
Για έναν ακατανόητο, για μας, 
λόγο, το ΑΚΕΛ δεν βλέπει 
με καλό μάτι την ευρύτερη 
συνεργασία της Κύπρου με το 
Ισραήλ. 
Ας έχει τις απόψεις του το 
κόμμα της Αριστεράς. Αλλά ας 
μην προκαλεί, με τις ενέρ-
γειές του, ζημιά στις σχέσεις 
της Κύπρου με μιαν ιδιαιτέ-
ρως φιλική χώρα.

ΜΠΟΞΈΡ

Η Τουρκία εκτροχιάζει 
το «τρένο» όποτε θέλει
«Θεωρώ ότι το τρένο που είχε εκτροχιαστεί  
το βάλαμε ξανά στις ράγες», ήταν η εικόνα 
που έδωσε ο Μουσταφά Ακιντζί, μετά την 
ολοκλήρωση της τριμερούς συνάντησης 
του Βερολίνου. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοεί 
όταν λέει ότι το τρένο «είχε εκτροχιαστεί». 
Μήπως θεωρεί «εκτροχιασμό» το ότι είχε 
ριφθεί στο τραπέζι και η λύση δύο κρα-
τών, ενώ στο ανακοινωθέν της τριμερούς 
ξεκαθαρίζεται ότι η επιδιωκόμενη λύση 
είναι η διζωνική δικοινοτική ομοσπον-
δία; Ή μήπως θεωρεί ότι το τρένο είχε 
«εκτροχιαστεί» στο Κραν Μοντανά εξαιτίας 
της ελληνοκυπριακής πλευράς και τώρα 
ξαναμπήκε στις «ράγες» επειδή η ελληνο-
κυπριακή πλευρά έκανε πίσω; 
Εν πάση περιπτώσει, για να είναι ικανοποι-
ημένος ο Μουσταφά, σημαίνει ότι θεωρεί 
ως «ράγες», στις οποίες επανήλθε το τρένο, 
τις σιδηροδροτροχιές που ακολουθούν τις 
δικές του απαιτήσεις, δηλαδή την ισότητα 
όπως την αντιλαμβάνεται εκείνος, την απο-
τελεσματική συμμετοχή των Τουρκοκυπρί-
ων στη λήψη αποφάσεων, την εκ περιτρο-
πής προεδρία κ.λπ. Με λίγα λόγια, επιμένει 
να είναι ο ίδιος συνοδηγός στο τρένο και να 
μπορεί να τραβάει χειρόφρενο όταν διαφω-
νεί με τις αποφάσεις του οδηγού, μέχρι να 
έρθει η στιγμή να γίνει εκείνος οδηγός στη 
θέση του οδηγού.
Βέβαια, το τρένο μπορεί να ξαναμπήκε στις 
ράγες, αλλά θα παραμείνει καθηλωμένο 
στον σταθμό μέχρι και τον ερχόμενο Απρί-
λιο, όταν θα διεξαχθούν οι «προεδρικές 
εκλογές» στο ψευδοκράτος, και δεν είμαστε 
βέβαιοι αν μέχρι τότε ο Ερντογάν δεν θα 
καταφέρει να... κατεβάσει από το τρένο τον 
Ακιντζί.
Πάντως, η Τουρκία αυτήν τη στιγμή 
βρίσκεται έξω από το τρένο, διατηρώντας, 
ωστόσο, τη δυνατότητα να το σταματήσει 
όποτε θέλει, όταν ξεκινήσει σε πεντέξι 
μήνες από σήμερα. Είτε προκαλώντας τον 
εκτροχιασμό του, είτε ακόμη και με την 
ανατίναξή του. 
Και δεδομένων των διαρκών απειλών 
της Άγκυρας να συνεχίσει τις παράνομες 
γεωτρήσεις και να μας κάνει ό,τι μας έκανε 
και το 1974, διερωτώμαι αν ο Νίκαρος 
δέχθηκε, στο Βερολίνο, να μας ανεβάσει 
σε κανονικό τρένο ή στο... «τρενάκι του 
τρόμου».

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

«Στα (κομματικά) 
υπόγεια είναι...
η θέα»
«Υπάρχουν και κομματικά υπόγεια όπου 
υπάρχουν μηχανήματα παρακολούθη-
σης, αλλά τα εμφανίζουν ως μηχανήματα 
καταπολέμησης των παρακολουθήσε-
ων», ήταν η ενδιαφέρουσα αποκάλυψη 
του βουλευτή της ΕΔΕΚ Κωστή Ευστα-
θίου. Μηχανήματα παρακολούθησης 
στα κομματικά υπόγεια; Χμ! Φαίνεται ότι 
κάτι ήξερε ο Γιώργος Θεοφάνους όταν 
έγραψε το τραγούδι... «Στα υπόγεια είναι 
η θέα»! Και όχι μόνον η θέα, αλλά και το... 
ακρόαμα, τελικά. 
Ο κ. Ευσταθίου δήλωσε ακόμη ότι κόμ-
ματα «αγοράζουν υπηρεσίες» από αυτούς 
που παραβιάζουν τους νόμους, σε σχέση 
με τις παρακολουθήσεις.
Αν κατάλαβα καλά, κύριε Κωστή μου, 
τα κόμματα παρακολουθούν το ένα το 
άλλο, αλλά θεωρούν ότι η δική τους 
παρακολούθηση νομιμοποιείται, επειδή 
την κάνουν για να διαπιστώνουν αν τους 
παρακολουθούν οι άλλοι; 
Παρακολουθούμε ο ένας τον άλλον, και 
όλους μαζί... μας παρακολουθούν οι ξένοι. 
Αλλά γιατί φοβούνται τα κόμματα; 
Δημοσίως, τουλάχιστον, τάσσονται όλα 
σθεναρά υπέρ της πλήρους διαφάνειας, 
οπότε μπορούμε να συμπεράνουμε ότι 
δεν έχουν τίποτε απολύτως να κρύψουν. 
Άρα, η τυχόν παρακολούθησή τους από 
αντίπαλα κόμματα θα ισοδυναμεί με 
απόπειρα γαλέματος του τράουλλου, κατά 
την προσφιλή φράση βετεράνου δημοσι-
ογράφου. 
Είναι και αστείο, δηλαδή, όταν το καλο-
σκεφτεί κανένας. Σ’ αυτήν τη χώρα της 
επιπολαιότητας και της ανευθυνότητας, 
στο τέλος δεν μένει τίποτε κρυφό. Χωρίς 
να χρειάζονται παρακολουθήσεις και 
«κατασκοπευτικά βαν». Η πολιτική ζωή 
μοιάζει με ένα πελώριο κομμωτήριο, 
όπου μπορείς να μάθεις όλα τα πολιτικά 
κουτσομπολιά της πόλης. Και επίσης στη 
διάρκεια των άγριων τηλεοπτικών καβγά-
δων μεταξύ εκπροσώπων των κομμάτων, 
ο ένας βγάζει στη φόρα τα άπλυτα του 
άλλου, χωρίς ιδιαίτερες αναστολές.
Μη σας πω και για τους σπουρτόλο-
ους πολιτικούς μας, που φροντίζουν 
να ενημερώνουν λεπτομερώς ξένους 
διπλωμάτες.
Οπότε, ναι μεν στα κομματικά υπόγεια 
υπάρχουν, με κάθε μυστικότητα, μη-
χανήματα παρακολούθησης, αλλά στα 
κομματικά ρετιρέ γίνεται ανοιχτό... πάρτι 
πληροφοριών.

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ 

Αρνητικά από την Τριμερή 
υπάρχουν διάφορα, αλλά, 

εν προκειμένω, εστιάζω την 
προσοχή μου σε ένα: Στην 

απουσία, γι’ ακόμα μια φορά, 
αναφοράς στην Τουρκία, του-

λάχιστον γι’  αυτές τις έκνο-
μες ενέργειές της στην ΑΟΖ, 

για τις οποίες λέμε, ως Ε/κ 
τώρα, ότι πρέπει να τερματι-

στούν για να συνομιλήσουμε!
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