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ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
Ανασφαλείς οι πολίτες 
για τα προσωπικά τους δεδομένα
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Έρχονται 
χειρότερα

Τερματισμό των καταγγελλόμε-
νων κρατικών επιδοτήσεων 
σε ιδιώτες που δραστηριοποι-

ούνται στον τομέα των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας και εκ νέου τροπο-
ποίηση του σχετικού σχεδίου, είναι ένα 
από τα σενάρια που επεξεργάζονται 
αρμόδιοι φορείς, προκειμένου να 
σταματήσει το “φέσωμα” των φορολο-
γούμενων πολιτών. 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφο-
ρίες της “Σημερινής”, μελετάται το 
ενδεχόμενο ν’  αποταθεί η Δημο-
κρατία στην Κομισιόν και να ζητήσει 
την ακύρωση συμβολαίων, εφόσον 
καταφέρει ν’ αποδείξει αθέμιτη 

κρατική ενίσχυση. 
Ένα από τα επιχειρήματα είναι η 

διαπίστωση της Ελεγκτικής Υπηρε-
σίας πως το κείμενο των προνοιών 
που έχει εγκρίνει η Κομισιόν είναι 
διαφορετικό από αυτό που εφαρ-
μόστηκε στην πράξη. Μετά την 
έγκριση του κειμένου, διεγράφη 
συγκεκριμένη πρόνοια που δια-
φοροποίησε αισθητά τα δεδομένα, 
με αποτέλεσμα να φουσκώσουν οι 
λογαριασμοί ρεύματος των πολιτών. 
Για τις παρατυπίες αυτές, υπάρχει 
κίνδυνος τιμωρίας της Δημοκρατίας 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όπως δήλωσε στη «Σημερινή» ο 

λειτουργός της Ελεγκτικής Υπηρε-
σίας, Μάριος Πετρίδης, η υπηρεσία 
του έχει ζητήσει συγκεκριμένα στοι-
χεία από την ΡΑΕΚ, που αφορούν 
τα πραγματικά σημερινά δεδομένα 
κερδοφορίας των αιολικών πάρκων, 
για να διαφανεί κατά πόσον οι πα-
ράμετροί τους είναι εντός των ορίων 
κρατικής ενίσχυσης που θέτει η 
Κομισιόν.

Στον πιο μακρινό ορίζοντα βρί-
σκεται και το ενδεχόμενο άσκησης 
αγωγών για επιστροφή χρημάτων 
στα δημόσια ταμεία,  στις περιπτώσεις 
που θα τεκμηριωθούν παρατυπίες. 
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«Εγώ θέλω μια γείτονα Τουρ-
κία με πλούτο και ευημε-
ρία…». Δηλαδή, ισχυρή. 
Αυτήν την Τουρκία θέλει ο 

Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος. Αυτή 
όμως η Τουρκία δεν θα γίνει Ισχυρή, έγινε 
Ισχυρή… Η Ελλάδα θέλει, λέγει, την Τουρ-
κία Ισχυρή και πλούσια, προφανώς, για να 
μη διεκδικεί τον πλούτο του γείτονα. Αλλ’ η 
Τουρκία δεν διεκδικεί πλέον. Καταλαμβά-
νει εδάφη και θάλασσες. Και της Ελλάδος 
και της Κύπρου. Βιάζει την Ελλαδική 
Κυριαρχία και καταργεί την Κυριαρχία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με πράξεις. 
Με έργα. Με τετελεσμένα. Όχι με αναμα-
σημένες κούφιες δηλώσεις των Ελλήνων 
Ηγετών, τις οποίες ο Τούρκος καθιστά 
καταγέλαστες με τα πρακτικά αποτελέσματα 
της κατακτητικής πολιτικής του.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, 
η Κυβέρνηση της Μητέρας Πατρίδος δεν 
λησμόνησε ότι, βάσει του Διεθνούς Δικαί-
ου, είναι και Εγγυήτρια της κόρης Κύπρου. 
Δεν το λησμόνησε… Δεν μπορεί όμως να 
επιβάλει το πραγματικό Διεθνές Δίκαιο την 
ώρα που η Τουρκία εδώ και 45 χρόνια επι-
βάλλει το δικό της αυθαίρετο επεκτατικό 
Διεθνές Δίκαιο. Δεν λησμονεί η Αθήνα, 
απλώς αδυνατεί. Είναι φοβισμένη. Της 
πήρε τον αέρα η Τουρκία. Την εξευτελίζει. 
Και η Αθήνα εφευρίσκει όλων των ειδών 
τις κατευναστικές πολιτικές, όλων των 
ειδών τις υποχωρήσεις, όλων των ειδών τις 
θωπείες προς το τουρκικό θηρίο.

Πρέπει ο Υπουργός Εξωτερικών κ. 
Δένδιας να μην επιθυμεί (όπως ρητορικά 
και θωπευτικά λέγει), ισχυρή και πλούσια 
Τουρκία. Δεν πρέπει να θέλει πλούσια την 
Τουρκία γιατί ήδη αυτή η Τουρκία (πλού-
σια ή φτωχή) επιβάλλει στην Ελλάδα όλες 
τις θελήσεις της. Και η Αθήνα,  βαφτίζοντας 
την αποδεδειγμένη φοβία και αδυναμία της 
«σύνεση» και «ψυχραιμία» και «Διεθνές 
Δίκαιο», παραδίδεται αντί να αντιτάσ-
σεται στις τουρκικές πράξεις. Πρέπει ο κ. 
Δένδιας να επανεκτιμήσει τη Διπλωματική 
του μαεστρία. Πρέπει να επαναξιολογήσει 
τον πολιτικό του λόγο έναντι της Τουρκίας 
και όχι μόνο…

Είναι νέος στη διπλωματία και, φυσιολο-
γικά, άπειρος. Είναι όμως αρκετά ευφυής 
για να κατανοεί και να σέβεται την ουσία 
των πραγμάτων. Και εφόσον την κατανοεί, 
πρέπει να είναι προσεκτικός στις δηλώσεις 
του. Οι Τούρκοι δεν πρόκειται να του χα-
ριστούν, επειδή λέγει ότι θέλει πλούσιους 
γείτονες. Τουναντίον θα οικτίρουν, αν δεν 
θα σαρκάζουν, την ανερμάτιστη διπλωμα-
τική κενολογία που χρησιμοποιείται. Και 
την ασπόνδυλη πολιτική που φραστικά 
εκπέμπεται προς την Τουρκία. 

Δεν επικαλείται «ανεδαφικά» πράγματα 
η Τουρκία, όπως δηλώνει ο Υπουργός 
Εξωτερικών. Πράττει, κατακτά και δημιουρ-
γεί τετελεσμένα. Πρέπει να αντιληφθεί ο κ. 
Δένδιας ότι ο Τούρκος δεν κατευνάζεται 
με φραστικές θολούρες και θωπείες. Είπε 
και ο κ. Μητσοτάκης στο περιβάλλον της 
πρόσφατης Διάσκεψης του ΝΑΤΟ ότι η 
Τουρκία δημιουργεί δύσκολες καταστά-
σεις στην περιοχή του Αιγαίου… Είπε ότι ο 
«διάλογος» είναι χρήσιμος μεταξύ Ελλάδος 
και Τουρκίας. Βαφτίζεται «δυσκολία» ο 
βιασμός, ο εξευτελισμός της Ελλαδικής 
Κυριαρχίας. Βαφτίζονται «διάλογος» τα 
τετελεσμένα της Τουρκίας σε βάρος και της 
Κύπρου και της Ελλάδος… Και είναι «χρή-
σιμος ο διάλογος με τον ενδημικό βιαστή 
της Ελληνικής Κυριαρχίας», μας λέγει ο 
Έλλην Πρωθυπουργός.

Τα πράγματα είναι χειρότερα απ’ ό,τι 
φαίνονται. Η διαχείρισή τους είναι άνευ 
Στρατηγικής, άνευ στόχων και άνευ 
δύναμης. Ας καταμετρηθούν από τώρα οι 
εθνικές συμφορές, που με ηχηρούς και 
ταχείς καλπασμούς έρχονται. Μόνο τη 
ΔΥΝΑΜΗ αντιλαμβάνεται και σέβεται η 
Τουρκία. Και η Ελλάδα δεν φαίνεται να 
διαθέτει σήμερα αυτήν τη Δύναμη. Γι’ αυτό 
η Τουρκία πράττει όπως θέλει και όταν 
θέλει. Χωρίς να συναντά αντίδραση. Για να 
σταματήσει να πράττει, πρέπει να φύγει η 
Ελλάδα από την απραξία. Πρέπει να κτίσει, 
να οικοδομήσει, να παρατάξει ΔΥΝΑΜΗ… 
Η ανερμάτιστη πολυλογία ερεθίζει. Δεν 
κατευνάζει την Τουρκική Βουλιμία, η οποία  
με πρωτοφανή και αβάστακτη προκλητικό-
τητα κλιμακώνει νέα τετελεσμένα.
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• Γιατί η όποια προσφυγή θα πρέ-
πει να ενταχθεί σε μια εναλλακτική 
στρατηγική συμμαχιών και ισχύος, οι 
κίνδυνοι του πυροτεχνήματος και η 
άρνηση της Τουρκίας να υπογράψει 
συνυποσχετικό

• Γιατί η Τουρκία θα ήθελε πρό-
κληση κρίσης σε Κρήτη, Αιγαίο, Κύ-

προ και πώς προσδοκά να  κερδίσει   
• Γιατί η Τουρκία μπορεί να χρη-

σιμοποιήσει την προσφυγή για να 
πλήξει τις συνομιλίες

• Γιατί και πώς η Άγκυρα προτιμά 
να κερδίζει εκτός δικαστηρίων,  δημι-
ουργώντας «δίκαιο»
  ΣΕΛΙΔΑ /// 4-5

• Μέσα από τον τουρκικό Τύπο 
η προπαγάνδα της Άγκυρας κατη-
γορεί την Ελλάδα εδώ και καιρό ότι 
διαδραματίζει έναν αποσταθεροποι-
ητικό ρόλο στην Ανατολική Μεσό-
γειο, προσπαθώντας να καταλάβει 
περίπου 39.000 τετραγωνικά μέτρα 
θαλάσσιων υδάτων που ανήκουν 

δήθεν στη Λιβύη 
• Με αναβάθμιση Τριμερών απα-

ντούν Αθήνα - Λευκωσία
• Η ματαίωση των σχεδίων 

κατασκευής του EASTMED και τα 
τεράστια υποθαλάσσια αποθέματα 
της περιοχής 
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Έ
ξι μήνες έσερνε η κυ-
βέρνηση τα σενάρια ανα-
σχηματισμού, τα οποία 
έλαβαν σάρκα και οστά 
την περασμένη Κυρια-
κή (1/12). Πολλοί ήταν 
αυτοί που στο άκουσμά 

του έσπευσαν να διαφωνήσουν με τον 
όρο «ανασχηματισμός», προτάσσοντας 
ως προτιμότερο το «ανακάτεμα της τρά-
πουλας». Κάποιοι άλλοι, πιο αιχμηροί, 
έκαναν λόγο για βόλεμα ημετέρων και 
μουσικές καρέκλες. Οι ανακατατάξεις 
στο κυβερνητικό σχήμα έφεραν αλλα-
γές και στην κοινοβουλευτική σύνθε-
ση του ΔΗΣΥ, ενώ την ίδια ώρα στην 
Πινδάρου ανοιχτό είναι, μέχρι στιγμής, 
το ενδεχόμενο να στηθούν κάλπες για 
ανάδειξη νέων προσώπων στην ηγεσία. 
Στην αντίπερα όχθη, δηλαδή στο ΑΚΕΛ, ο 
Άντρος Κυπριανού, παρά τις εξ αντιθέτου 
δηλώσεις του στο πρόσφατο παρελθόν, 
ότι δεν θα επαναδιεκδικήσει την ηγεσία 
του κόμματος, ανακοίνωσε επισήμως την 
περασμένη Τρίτη την παραμονή του στο 
τιμόνι της Εζεκία Παπαϊωάννου. Κάπως 
έτσι διαμορφώνεται το πολιτικό παζλ σε 
κυβέρνηση και μείζονα αντιπολίτευση 
πριν από την έλευση του νέου χρόνου, 
ο οποίος θα έχει άρωμα προεκλογικό, 
ενόψει των Βουλευτικών του 2021.

Το στοίχημα του
νέου Υπουργικού

Ο ανασχηματισμός της σύνθεσης του 
Υπουργικού Συμβουλίου ήταν μονόδρο-
μος για τον Νίκο Αναστασιάδη για μια 
σειρά από λόγους. Ο κυριότερος είναι η 
κάκιστη εικόνα που εκπέμπει το κυβερ-
νητικό σχήμα κατά τη δεύτερη πεντα-
ετία σε μια σειρά ζητημάτων. Το 2019 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως η χειρότερη 
χρόνια για την Κυβέρνηση μετά το 2013 
και το κούρεμα καταθέσεων. Ενδεικτικά, 
υπενθυμίζουμε ότι εντός του 2019 συνέ-
βησαν τα εξής: 1) Πόρισμα καταπέλτης 
για το κλείσιμο του Συνεργατισμού, με 
καταλογισμό βαρύτατων ευθυνών στον 
Χάρη Γεωργιάδη. 2) H τραγική υπόθεση 
της Κόκκινης Λίμνης, που οδήγησε σε 
παραίτηση τον Υπουργό Δικαιοσύνης, 
Ιωνά Νικολάου. 3) Η γκάφα τεραστίων 
διαστάσεων από το Υπουργείο Εμπορί-

ου σε σχέση με το εμπορικό σήμα του 
χαλλουμιού. 4) Δημοσιεύματα για υπο-
θέσεις ξεπλύματος βρόμικου χρήματος 
με εμπλοκή του δικηγορικού γραφείου 
Νίκου Χρ. Αναστασιάδη. 5) Παραχώρηση 
«χρυσών διαβατηρίων» της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ακόμη και σε καταζητουμέ-
νους διεθνούς εμβέλειας. 6) Η πρόσφατη 
υπόθεση του κατασκοπευτικού βαν. Η 
Κυβέρνηση, αντί να κυβερνά, δίδει την 
εικόνα διαχείρισης των ζητημάτων και 
των καταστάσεων που προκύπτουν μήνα 
παρά μήνα, μέσα από παραλείψεις, λάθη 
και ανεύθυνες συμπεριφορές. Συνεπώς, 
κορυφαίος στόχος της Κυβέρνησης και 
του νέου Υπουργικού είναι να επανεκ-
κινήσει «γυρίζοντας» το παιχνίδι. Αυτό 
ήταν άλλωστε και το βασικό σύνθημα 
που έδωσε ο Νίκος Αναστασιάδης σε 
νέους και παλιούς υπουργούς κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου Υπουργικού 
Συμβουλίου.

Ποιοι ήρθαν, ποιοι έφυγαν 
και ποιοι άλλαξαν καρέκλες

Τέσσερα είναι τα νέα πρόσωπα, τα 
οποία φόρεσαν υπουργικό κοστούμι. 

Πρόκειται για τον μέχρι πρότινος 
βουλευτή και έναν εκ των τριών Αντι-
προέδρων του ΔΗΣΥ, Νίκο Νουρή, o 
οποίος ανέλαβε το Υπουργείο Εσωτε-
ρικών από τον Κωνσταντίνο Πετρίδη, ο 
οποίος μετακινήθηκε στο ΥΠΟΙΚ στη 
θέση του Χάρη Γεωργιάδη. Τον τέως 
δήμαρχο Αγίας Νάπας, Γιάννη Καρού-
σο, ο οποίος πήγε στο Μεταφορών, τον 
νομικό Κυριάκο Κούσιο, ο οποίος απο-
τελεί τον νέο Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, 
και τον νεαρό Παναγιώτη Σεντώνα στη 
θέση του αναπληρωτή Κυβερνητικού 
Εκπροσώπου. Από το Υπουργικό, η 
«αδικημένη» της υπόθεσης, η οποία 
αποχώρησε χωρίς να μετακινηθεί σε 
άλλο θώκο, είναι η τέως Υπουργός 
Μεταφορών, Βασιλική Αναστασιάδου. 
Μάλιστα, η ίδια κατά τη διάρκεια της 
τελετής παράδοσης – παραλαβής δεν 
έκρυψε και το παράπονό της, λέγοντας 
ότι η φημολογία και παραφιλολογία των 
τελευταίων μηνών γύρω από το όνομά 
της για τον ανασχηματισμό υποσκάπτει το 
έργο ενός υπουργού. Απ’ εκεί και πέρα, ο 
Πρ. Προδρόμου μετακινήθηκε από Κυ-

βερνητικός Εκπρόσωπος στο Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού και στη θέση 
του Κώστα Χαμπιαούρη, ο οποίος, όμως, 
δεν έμεινε «ξεκρέμαστος», αφού, πλέον, 
«πήρε τα βουνά» ως Επίτροπος Ορεινών 
Περιοχών. Χωρίς καρέκλα δεν έμεινε 
ούτε η Κλέλια Βασιλείου, αφού μπορεί να 
παρέδωσε τη θέση τής αναπληρώτριας 
Κυβερνητικού Εκπροσώπου, ωστόσο, 
από εδώ και μπρος, θα την βρίσκουμε στο 
Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος.  

Ήταν μια η σκοπιμότητα; 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, την 

προπερασμένη Πέμπτη, όταν ρωτήθηκε 
για τον ανασχηματισμό, είπε:  «Όταν θα 
τον εξαγγείλω, θα αντιληφθείτε και την 
έκταση και το βάθος και τη σκοπιμότη-
τα». Μια δήλωση, η οποία σχολιάστηκε 
ποικιλοτρόπως. Βλέποντας τα καινούργια 
πρόσωπα που μπήκαν στο κυβερνητικό 
σχήμα, το πρώτο συμπέρασμα που εξάγε-
ται είναι ότι αυξήθηκε η «συναγερμική» 
παρουσία. Κάτι το οποίο επιζητούσε και 
η Πινδάρου, κυρίως μετά το αρνητικό 
αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών. Μοναδική 
εξαίρεση αποτελεί ο νομικός Κυριάκος 
Κούσιος, ο οποίος δεν είναι άνθρωπος του 
κομματικού… σωλήνα. Η επιλογή Κούσιου 
στη θέση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου 
θεωρήθηκε, από πολλούς, ως έκπληξη. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας έκρινε ότι ο Προδρόμου, 
παρ’ όλες τις ικανότητες και τις γνώσεις 
του στην πολιτική, προκαλεί συγκρού-
σεις, οι οποίες κάνουν κακό στην εικόνα 
της Κυβέρνησης. Έτσι, επιβράβευσε τον 
Προδρόμου για την εργατικότητα και τη  
συνεισφορά του, μετακινώντας τον στο 
Παιδείας και αντικαθιστώντας τον με έναν 
άνθρωπο συναινετικό και πράο, όπως ο 
κ. Κούσιος. Το δεύτερο στοιχείο έχει να 
κάνει με την πολιτική γεωγραφία και την 
καταγωγή των νέων υπουργών. Οι δύο 
από τους τέσσερεις προέρχονται από την 
ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου. Συνε-
πώς, η αύξηση των Αμμοχωστιανών στο 
Υπουργικό Συμβούλιο θεωρήθηκε ως το 
βάλσαμο που θα επουλώσει τις πληγές 
που δημιουργήθηκαν στην ημικατεχόμενη 
επαρχία. Υπενθυμίζεται ότι, πριν από έναν 
περίπου χρόνο, ο δήμαρχος Παραλιμνίου 
Θεόδωρος Πυρίλλης παραιτήθηκε από 

τον ΔΗΣΥ πυροβολώντας και κάνοντας 
λόγο για παραγκωνισμό της επαρχίας 
Αμμοχώστου, η οποία εδώ και δεκαε-
τίες δεν εκπροσωπείται στα πολιτειακά 
αξιώματα. Επίσης, η υπουργοποίηση του 
μέχρι πρότινος δημάρχου Αγίας Νάπας, 
Γιάννης Καρούσου, θεωρήθηκε ως ένας 
τρόπος για να χαμηλώσουν οι τόνοι σε 
σχέση με την αντίθεση του δήμου για 
συνένωση με το Παραλίμνι.  Ως εκ τού-
του, δεν είμαστε σίγουροι κατά πόσον η 
σκοπιμότητα για την οποία έκανε λόγον 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης θα έπρεπε 
να έχει πληθυντικό αριθμό.

Ανακατατάξεις
και σε Πινδάρου

Αλλαγές προσώπων είχαμε και στον 
Δημοκρατικό Συναγερμό. Συγκεκριμένα, 
τρία είναι τα πρόσωπα, τα οποία θα κά-
θονται για τους επόμενους τουλάχιστον 
δεκαεπτά μήνες στα βουλευτικά έδρανα. 
Πρόκειται για τη Σάβια Ορφανίδου, την 
Ξένια Κωνσταντίνου και τον Μιχάλη Σοφο-
κλέους. Η Σάβια Ορφανίδου μπαίνει στη 
Βουλή ως δεύτερη επιλαχούσα στη θέση 
της παραιτηθείσας Στέλλας Κυριακίδου, 
η οποία ανέλαβε από την 1η Δεκεμβρί-
ου καθήκοντα Ευρωπαίας Επιτρόπου. 
Ακολουθεί η Ξένια Κωνσταντίνου, η 
οποία καταλαμβάνει τη θέση του Σόλωνα 
Κασίνη, ο οποίος παραιτήθηκε από το 
βουλευτικό του αξίωμα, λόγω προβλη-
μάτων υγείας. Ο Μιχάλης Σοφοκλέους 
μπαίνει στη Βουλή ως τέταρτος επιλαχών 
μετά και την υπουργοποίηση του Νίκου 
Νουρή. Ανακατατάξεις, όμως, θα έχου-
με και στα ανώτερα δώματα της ηγεσί-
ας του ΔΗΣΥ. Μέχρι στιγμής υπάρχουν 
δύο «ορφανές» θέσεις αντιπροέδρου, τις 
οποίες εγκατέλειψαν Στέλλα Κυριακίδου 
και Νίκος Νουρής. Άγνωστο παραμένει 
μέχρι στιγμής τι θα πράξει ο δεύτερος τη 
τάξει στον ΔΗΣΥ, αναπληρωτής πρόεδρος 
και ευρωβουλευτής του κόμματος, Λευ-
τέρης Χριστοφόρου. Οι πληροφορίες τον 
φέρουν να εγκαταλείπει τη θέση, κάτι το 
οποίο δεν διαψεύδει, ούτε επιβεβαιώνει 
ο ίδιος, αρκούμενος να δηλώνει ότι θα 
πράξει ό,τι είναι πιο επωφελές για το 
κόμμα. Με ηγετικές θέσεις στον ΔΗΣΥ 
φλερτάρει πρωτίστως ο Χάρης Γεωργιάδης, 
ο οποίος, μετά από έξι και πλέον χρόνια, 

επιστρέφει στο κόμμα. Εάν ο Λευτέρης 
Χριστοφόρου παραιτηθεί από τη θέση 
τού αναπληρωτή προέδρου, τότε ο Χάρης 
θα έχει τον πρώτο λόγο. Στο ενδεχόμενο, 
όμως, που κάτι τέτοιο δεν γίνει πράξη, ο 
τέως Υπουργός Οικονομικών θα περι-
οριστεί στη μία εκ των δύο ελεύθερων 
θέσεων αντιπροεδρίας. Με μία εκ των δύο 
αντιπροεδριών φλερτάρει και ο Ευθύμιος 
Δίπλαρος, ο οποίος στις εσωκομματικές 
εκλογές τον Απρίλιο του 2018, αν και 
έλαβε 7.420 ψήφους, δεν κατόρθωσε να 
εκλεγεί. Στο κάδρο των αντιπροεδριών 
μπαίνει και η βουλευτής Λάρνακας, Αννίτα 
Δημητρίου, καθώς επίσης και ο βουλευτής 
Αμμοχώστου Ονούφριος Κουλλά. Άρα, 
αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και 
δεν βρεθεί η ανώδυνη λύση πλήρωσης 
των θέσεων χωρίς ψηφοφορία, τότε, εντός 
Ιανουαρίου, ο ΔΗΣΥ θα οδηγηθεί σε 
εσωκομματικές εκλογές. 

Αναθεώρησε και ο Άντρος
Στ’ αχνάρια του Γιώργου Λιλλήκα 

βάδισε ο Άντρος Κυπριανού ως προς 
το «είπα-ξείπα». Ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, το 
2017, σε συνεντεύξεις του δήλωνε ότι 
δεν προτίθεται να επαναδιεκδικήσει τη 
θέση στην ηγεσία. Τοποθέτηση η οποία, 
όπως, άλλωστε, ήταν λογικό, άνοιξε τις 
συζητήσεις και τα σενάρια διαδοχής του 
στο κόμμα. Στην πορεία, όμως, η εικόνα 
ότι αποχωρεί άρχισε να αναστρέφεται, με 
στελέχη του ΑΚΕΛ, όταν ερωτούνταν τι 
θα πράξει, τελικά, να μας απαντούν «δεν 
ξέρουμε, ρωτήστε τον ίδιο». Όταν ερω-
τάτο, έλεγε ότι δεν θα αποφασίσει μόνος, 
αλλά συλλογικά κι όταν έρθει η ώρα. Εν 
τέλει, την περασμένη Τρίτη (3/12) ο κ. 
Κυπριανού, σε συνέντευξη εφ’ όλης της 
ύλης που παραχώρησε, ανακοίνωσε ότι 
θα επαναδιεκδικήσει την ηγεσία του κόμ-
ματος, επικαλούμενος τις εξελίξεις στο 
Κυπριακό. Την επόμενη μέρα, μάλιστα, 
μιλώντας στο Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, 
παραδέχτηκε ότι ίσως να ήταν βεβιασμένη 
η δήλωσή του περί αποχώρησης. Υπεν-
θυμίζεται ότι κάτι παρόμοιο συνέβη και 
με τον πρόεδρο της Συμμαχίας Πολιτών, 
Γιώργο Λιλλήκα, ο οποίος το καλοκαίρι 
δήλωσε σε τηλεοπτική εκπομπή ότι θα 
αποχωρήσει από την πολιτική και τον 
χειμώνα αναθεώρησε.   

ΤΑΣΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
christodoulouta@ 

sigmalive.com
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Τ
ερματισμό των καταγ-
γελλόμενων κρατικών 
επιδοτήσεων σε ιδιώτες 
που δραστηριοποιούνται 
στον τομέα των Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας 
και εκ νέου τροποποίηση 

του σχετικού σχεδίου, είναι ένα από τα 
σενάρια που επεξεργάζονται αρμόδιοι 
φορείς, προκειμένου να σταματήσει το 
“φέσωμα” των φορολογούμενων πολιτών. 

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της 
“Σημερινής”, μελετάται το ενδεχόμενο ν’  
αποταθεί η Δημοκρατία στην Κομισιόν 
και να ζητήσει την ακύρωση συμβολαίων, 
εφόσον καταφέρει ν’ αποδείξει αθέμιτη 
κρατική ενίσχυση. Ένα από τα επιχειρήματα 
είναι η διαπίστωση πως το κείμενο των 
προνοιών που έχει εγκρίνει η Κομισιόν 

είναι διαφορετικό απ’ αυτό που εφαρ-
μόστηκε στην πράξη. Μετά την έγκριση 
του κειμένου, διαγράφηκε συγκεκριμένη 
πρόνοια που διαφοροποίησε αισθητά τα 
δεδομένα, με αποτέλεσμα να φουσκώσουν 
οι λογαριασμοί ρεύματος των πολιτών. Για 
τις παρατυπίες αυτές, υπάρχει κίνδυνος 
τιμωρίας της Δημοκρατίας από την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όπως δήλωσε στη «Σημερινή» ο λει-
τουργός της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, Μάριος 
Πετρίδης, η υπηρεσία του έχει ζητήσει 
συγκεκριμένα στοιχεία από τη  ΡΑΕΚ, 
που αφορούν τα πραγματικά σημερινά 
δεδομένα κερδοφορίας των αιολικών 
πάρκων, για να διαφανεί κατά πόσον οι 
παράμετροί τους είναι εντός των ορίων 
κρατικής ενίσχυσης που θέτει η Κομισιόν.

Στον πιο μακρινό ορίζοντα βρίσκεται 
και το ενδεχόμενο άσκησης αγωγών για 
επιστροφή χρημάτων στα δημόσια ταμεία 
στις περιπτώσεις που θα τεκμηριωθούν 
παρατυπίες. Παράλληλα, υπάρχει ξεκάθαρη 
πρόθεση για παραπομπή της υπόθεσης 
στον Γενικό Εισαγγελέα, για να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο διάπραξης ποινικών και 
πειθαρχικών αδικημάτων από δημόσι-
ους λειτουργούς και αξιωματούχους και 
άλλα πρόσωπα. Τα τελευταία δέκα χρόνια 
ο φορολογούμενος πολίτης έχει επιβα-
ρυνθεί, βάσει εκτιμήσεων της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας, με ποσά που φτάνουν τα 20 
εκατομμύρια περίπου. Το φέσι δεν σταματά 
εδώ, καθώς τα συμβόλαια έχουν ισχύ για 
άλλα 10 χρόνια, με την επιβάρυνση στους 
ώμους των φορολογουμένων να δύναται 
να φτάσει συνολικά στα 40 εκατομμύρια.

Άφαντα έγγραφα
Για ν’ ανοίξει ο δρόμος για τα προανα-

φερθέντα, θα πρέπει να συγκεντρωθούν 
τα απαραίτητα στοιχεία. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση εργάζεται η Ελεγκτική Υπη-
ρεσία σε συνεργασία με το γραφείο του 
Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, ο οποίος 
έκανε λόγο για “καραμπινάτο σκάνδαλο” 
στη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, την 
Παρασκευή.

Τις έρευνες δυσχεραίνουν, σύμφωνα με 
αρμόδια πηγή, οι σοβαρές αδυναμίες και 
παραλείψεις στην τήρηση του αρχείου της 
Υπηρεσίας Ενέργειας, αφού διάφορα έγγρα-
φα δεν έχουν εντοπιστεί στους φακέλους.

Πολιτική και κομματική
διαπλοκή

Από την έκθεση της Ελεγκτικής Υπη-
ρεσίας, η οποία είχε δημοσιευτεί τον Σε-
πτέμβριο του 2016, διαπιστώνεται μία 

ασύγγνωστη διαπλοκή στις κρατικές 
επιδοτήσεις των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας. Πρώην υπουργός φέρεται να 
διαδραμάτισε ρόλο- στο υπό διερεύνηση 
σκάνδαλο των συμβολαίων για τις Ανα-
νεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα 
από τον Σεπτέμβριο του 2016, κατά το 
2008, ο τότε Υπουργός Ενέργειας (Αντώ-
νης Πασχαλίδης) φέρεται να αφαίρεσε 
πρόνοια, η οποία προέβλεπε μείωση της 
κρατικής επιχορήγησης κατά μισό σεντ ανά 
κιλοβατώρα. Οι μειώσεις θα επέρχονταν 
ανά τετραετία.

Στους υπηρεσιακούς φακέλους, σύμ-
φωνα με την έκθεση, δεν έχει εντοπιστεί 
έγγραφο που να αιτιολογεί ή να δικαιολο-
γεί την απάλειψη της πρόνοιας, η οποία, 
παρεμπιπτόντως, αποτελούσε εισήγηση 
της τεχνοκρατικής επιτροπής, που κάθε 
άλλο παρά “φάντασμα” ήταν.

 
Δεν υπάρχουν “φαντάσματα”

 Σε ό,τι αφορά την Επιτροπή “φάντασμα”, 
αυτή ήταν ουσιαστικά μια τεχνοκρατική ομά-
δα, που ενεργούσε κατά το 2008 και απαρτιζό-
ταν -σύμφωνα με έγκυρη πληροφόρηση- από 
αξιωματούχους της Υπηρεσίας Ενέργειας, 
της ΡΑΕΚ, της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
και του Γραφείου Προγραμματισμού.

Συστάθηκε με απόφαση υπουργικής 
Επιτροπής, η οποία απαρτιζόταν από τους 
τότε υπουργούς, Ενέργειας Αντώνη Πασχα-
λίδη, Εσωτερικών, Νεοκλή Συλικιώτη και 
Γεωργίας, Μιχάλη Πολυνείκη. Σε μετέπειτα 
στάδιο, εντάχθηκε και ο τότε Υπουργός 

Οικονομικών, Χαρίλαος Σταυράκης. 
Υπό διερεύνηση, όμως, βρίσκεται και 

μία δεύτερη απόφαση, η οποία λήφθηκε 
αφότου εγκρίθηκε η κρατική επιδότηση.

Σύμφωνα με την Ελεγκτική Υπηρεσία 
αφαιρέθηκε ακόμη μια πρόνοια, που απο-
τελούσε μάλιστα και ασφαλιστική δικλίδα, 
καθώς έθετε οροφή τις 1,750 κιλοβατώρες 
για κρατική επιδότηση, η οποία έδιδε τη 
δυνατότητα για αναθεώρηση της οροφής 
κάθε τέσσερα χρόνια. Η αφαίρεση της 
εν λόγω πρόνοιας, η οποία είχε εγκριθεί 
και από το Υπουργικό Συμβούλιο, είχε 
σταλεί και στην Κομισιόν προκειμένου να 
εξασφαλιστεί η έγκρισή της για κρατική 
επιδότηση των ΑΠΕ. Εκείνο που προξενεί 
αίσθηση είναι πως ουδείς ενημέρωσε την 
Κομισιόν για την αφαίρεσή της.

Στην υπό διερεύνηση λίστα των Αρχών 
εμπλέκονται τουλάχιστον δέκα εταιρείες, 
που λειτουργούσαν αιολικά πάρκα. Στελέχη 
αυτών των εταιρειών, κατά την επίμαχη 
περίοδο, κατείχαν θέσεις δημοτικών συμ-
βούλων και ήταν μέλη  πολιτικών κομμάτων. 

Ερωτηθείς για τους λόγους που πέρα-
σαν τρία χρόνια από την έκθεσή της για 
να παραπεμφθεί η υπόθεση στον Γενικό 
Εισαγγελέα, ο λειτουργός της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας, Μάριος Πετρίδης, ανέφερε 
πως τότε είχε κριθεί ότι δεν προέκυπτε 
θέμα ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών 
αδικημάτων και πως κανείς αρμόδιος 
φορείς δεν έθεσε τέτοιο θέμα. Επίσης, η 
Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής κάλεσε την 
Ελεγκτική Υπηρεσία να παρουσιάσει την 
έκθεσή της, την Παρασκευή, τρία χρόνια 
μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης.

Της Κυριακής
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Τέλος στο «φέσωμα»
των φορολογουμένων 

www.simerini.com

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΟΥΝ
ΑΘΕΜΙΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Μιλώντας στη «Σημερινή» 
ο πρώην Υπουργός Εμπορίου, 
Αντώνης Πασχαλίδης, απορρί-
πτει τις καταγγελίες εναντίον 
του και δηλώνει πως ο ίδιος 
ουδέποτε άλλαξε οποιαδήποτε 
πρόνοια, πριν ή μετά την έγκρι-
ση της πρότασης για τις ΑΠΕ 
από το υπουργικό Συμβούλιο 
και την Κομισιόν. «Αν έγινε 
οποιαδήποτε αλλαγή, αυτή ήταν 
από την τεχνοκρατική ομάδα», 
πρόσθεσε. Κληθείς να σχολιάσει 
τις αναφορές περί σκανδάλου, 
που ακούστηκαν από αρμόδι-
ους φορείς στη Βουλή, την Πα-
ρασκευή, ο πρώην Υπουργός 
ανέφερε πως όλες οι ενέργειες 
που έγιναν τότε ήταν «καθα-
ρές», με την έγκριση 
όλων των αρμο-
δίων και προς 
όφελος του το-
μέα των Ανανε-
ώσιμων Πηγών 
Ενέργειας και 
γενικότερα 
τ ο υ  κ ρ ά -
τους. 

Η απάντηση 
Πασχαλίδη



Λ
έγεται ότι, το Διεθνές Δίκαιο, 
περιλαμβανομένων και 
των δικαστηρίων του, εί-
ναι το καταφύγιο του αδυ-
νάτου. Και η απόφαση 
της Κυβέρνησης να πάρει 
το θέμα των τουρκικών 

προκλήσεων στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης και να υπερασπιστεί με τον τρόπο 
αυτό τα κυριαρχικά δικαιώματά μας είναι 
ενταγμένη σε αυτό το αξίωμα. Είναι, δε, 
ορθή εφόσον στηθεί μελετημένα. Επί τη 
βάσει στρατηγικής. Για να μη μετατραπεί 
σε πυροτέχνημα. 

Η αφορμή και η άμυνα   
Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει την Κυ-

πριακή Δημοκρατία και δεν θα δεχθεί 
συμμετοχή στο Διεθνές Δικαστήριο, οπότε 
εκ των προτέρων είναι πολύ πιθανό να 
μην έχουμε δίκη. Ακόμη και αν ισχυριστεί 
κάποιος ότι υπάρχει η οδός μιας μορφής 
μονομερούς προσφυγής για τη διατύπωση 
νομικής θέσης, η Άγκυρα δεν δεσμεύεται 
από την όποια απόφαση - γνωμοδότηση.  
Όμως, το γεγονός και μόνο ότι η Τουρκία 
δεν αποδέχεται να επιλυθούν τα ζητήματα 
στο Διεθνές Δικαστήριο είναι ένα νομικό 
και διπλωματικό συν για την Κυπριακή 
Δημοκρατία. Με την αρνητική της στάση, 
η Άγκυρα δείχνει ότι φοβάται τη διεθνή 
νομιμότητα και πως μπορεί πλέον να την 
επικαλείται όταν δεν αποδέχθηκε τη δικα-
στηριακή επίλυση της διαφοράς, από την 
οποία ενδέχεται - θα μπορούσε να ισχυριστεί 
κάποιος - να πάρει περισσότερα από αυτά 
τα οποία δικαιούται. Διότι, μπορεί μεν οι 
δικαστές του Διεθνούς Δικαστηρίου της 
Χάγης να διορίζονται από το Συμβούλιο 
Ασφαλείας και τη Γενική Συνέλευση του 
ΟΗΕ, όμως, είναι γνωστό τοις πάσι ότι το 
δικαστήριο έχει και πολιτικό χαρακτήρα 
και ακόμη και αν δικαιωθεί κάποιο κράτος, 
δύσκολα λαμβάνει το 100% των δικαιωμά-
των του. Προσοχή: Αυτή η κίνηση, δηλαδή 
της προσφυγής, ενδέχεται να εμφανιστεί 
από την Άγκυρα ως αφορμή για να μην  
επαναρχίσουν οι συνομιλίες, που, ούτως 
ή άλλως, είναι σκοτωμένες. Εκτιμούμε ότι 
η Τουρκία δεν θα δεχθεί να καθίσει να 
συζητήσει για «λύση» ενόσω εμείς θέλου-

με τη δικαστική οδό. Αλίμονο, όμως, τη 
ελλείψει αεροπορίας και ναυτικού να μη 
χρησιμοποιούμε τα νομικά μας όπλα για 
να υπερασπιστούμε το κράτος μας και τα 
δικαιώματά μας. Ακόμη είμαστε στα αρχικά 
στάδια της διαδικασίας της προσφυγής 
και του συνυποσχετικού. Δεν ξέρουμε 
καν ποια είναι τα αιτήματά μας. Σίγουρο 
είναι ότι  η Άγκυρα θέλει να κερδίζει εκτός 
δικαστηρίων. Με την ισχύ της! 

Στρατηγική με δυο άξονες 
Εάν λάβουμε υπόψη ότι, με την προσφυ-

γή στο Διεθνές Δικαστήριο η Τουρκία θα 
αντιδράσει και ενδεχομένως να μη  θελήσει 
να επανέλθει στις συνομιλίες, τότε θα πρέπει 
η κίνηση αυτή να είναι ενταγμένη σε μια 
συγκροτημένη εναλλακτική στρατηγική, η 
οποία θα στηρίζεται σε δυο βασικούς άξονες, 
όπως από αυτές τις στήλες πολλάκις τους 
έχουμε αναλύσει. Πρώτο: Τη διατήρηση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στη ζωή. Διότι, 
τα όποια δικαιώματά μας πηγάζουν από 
το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αυτή είναι η νομική μας βάση. Άρα, αυτή θα 
πρέπει να είναι η νομική βάση και της όποιας 
επανέναρξης των συνομιλιών. Δεν μπορεί 
να προσφεύγεις στο Διεθνές Δικαστήριο ως 
ενιαίο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και να μεταβαίνεις στις συνομιλίες για να 
διαλύσεις το κράτος και να αναγνωρίσεις το 
ψευδοκράτος ως ισότιμο συνιστών κράτος. 
Εάν κερδίσεις καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο 
δικαστήριο, θα αναιρέσεις τις αποφάσεις 

αποδεχόμενος ότι για να υπογραφεί ομο-
σπονδία θα πρέπει να επανακαθοριστούν οι 
ΑΟΖ μετά τη λύση όπως αξιώνει η Τουρκία; 
(Σημειώνουμε ότι ακόμη και αν δεν συνυ-
πογράψει η Άγκυρα το συνυποσχετικό, που 
είναι το λογικό, μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να 
συνιστά μια μορφή νίκης για την Κυπριακή 
Δημοκρατία εφόσον τεθεί με τον ορθό τρόπο 
στον  διπλωματικό τομέα).  

Δεύτερο: Την ασφαλή εκμετάλλευση 
του φυσικού αερίου. Μια θετική απόφαση 
του διεθνούς δικαστηρίου, εάν και όταν 
εκδοθεί, θα συνιστά μια σύσταση και ένα 
όπλο στα χέρια μας. Αυτό είναι δύσκολο, 
λόγω της αρνητικής στάσης της Άγκυρας. 
Δεν μας αναγνωρίζει. Όμως, ακόμη και 
αν θεωρηθεί θετική εξέλιξη αυτή η αρνη-
τική τουρκική στάση, υπό την έννοια ότι 
εκθέτουμε την Τουρκία, χωρίς συμμαχίες 
και αποτροπή, η Άγκυρα δεν πρόκειται να 
υποχωρήσει. Δεν φημίζεται για τον  σεβασμό 
της στο διεθνές δίκαιο. Θέλει να επιβάλλει 
το «δίκαιο» διά των τετελεσμένων που δη-
μιουργεί μέσω των όπλων της. Συνεπώς, 
η πιο απλή κίνηση θα είναι η υπογραφή 
συμμαχίας με την Ελλάδα στη βάση των 
εγγυητικών της δικαιωμάτων, όπως κα-
θορίζει για παράδειγμα το άρθρο 5 του 
ΝΑΤΟ. Ότι,  δηλαδή, επίθεση εναντίον της 
Ελλάδας σημαίνει επίθεση σε βάρος της 
Κύπρου και αντίστροφα. Ένα τέτοιο γεγο-
νός προϋποθέτει μια μίνι Πανεθνική και 
λήψη απόφασης και τρόπων για διεύρυνση 
μιας τέτοιας συμμαχίας με την Αίγυπτο 

και το Ισραήλ, καθώς και με άλλες χώρες 
της περιοχής, στη λογική του αμοιβαίου 
σεβασμού των κυριαρχικών δικαιωμά-
των όπως προβλέπει και η Χάρτα των Ην. 
Εθνών στα πρώτα της άρθρα. Οφείλουμε, 
όμως, να είμαστε ειλικρινείς: Κανείς δεν 
πρόκειται να σπεύσει να μας στηρίξει, εάν 
δεν επενδύσουμε στη δική μας άμυνα. Για 
παράδειγμα: Δεν είναι ανάγκη να περι-
μένουμε την Ελλάδα να στείλει πολεμικά 
αεροσκάφη. Εάν από τα 8 δις ευρώ που 
προσφέρει ο φορολογούμενος πολίτης για 
την άμυνα δαπανηθεί το 1 δις,  μπορούμε 
να έχουμε δικό μας σμήνος μαχητικών, 
που θα μπορεί να ενεργεί στο πλαίσιο 
συμμαχιών. Παράδειγμα: Σκεφτείτε σε μια 
τέτοια πολυμερή συμμαχία τη σημασία 
που θα έχει η συνεργασία και σύνδεση της 
αεράμυνας της Ελλάδας, του Ισραήλ, της 
Κύπρου ακόμη και της Αιγύπτου και σε 
ποια δύσκολη θέση θα βρεθεί η Τουρκία 
και το όραμα της «Γαλάζιας Πατρίδας».    

Η Άγκυρα δείχνει τον δρόμο…
Πρέπει να παραδεχθούμε ότι, η  συμμα-

χική σχέση στην πράξη και όχι στα λόγια 
με την Ελλάδα όπως και με άλλες χώρες 
επιβάλλεται από την ίδια την Τουρκία με την 
πολιτική της περί της «Γαλάζιας Πατρίδας», 
που είναι συναφής με την ενιαία απειλή που 
εκδηλώνει η Άγκυρα στο Αιγαίο ώς την Κύπρο 
μέσω  Κρήτης και Ρόδου. Ποια ήταν, λοιπόν, 
η ρεαλιστική πολιτική; Αυτή που εφαρμόστη-
κε, δηλαδή της διάλυσης του Δόγματος του 

Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, ή της συνέχισής 
του; Εάν Ελλάδα και Κύπρος συνέχιζαν το 
Δόγμα από το 1993 ως σήμερα, θα ήμασταν 
ως Ελληνισμός περιφερειακή δύναμη και η 
Τουρκία δεν θα μας συμπεριφερόταν όπως 
μας συμπεριφέρεται. Χωρίς σεβασμό. Διότι: 
Α) Το κόστος θα ήταν μεγαλύτερο από το 
όποιο όφελος θα ήταν δυνατό να προκύψει 
μέσω μιας κρίσης. Β) Και οι μεγάλες δυ-
νάμεις θα είχαν διαφορετική στάση έναντί 
μας. Τονίζονται αυτά καθότι, η Άγκυρα, η 
οποία γνωρίζει τις αποτρεπτικές αδυναμίες 
της Ελλάδας, θα συνεχίσει τις προκλήσεις 
και, αν το κρίνει σκόπιμο, θα φτάσει ακόμη 
και σε κρίση. Για να επέμβουν προφανώς οι 
ΗΠΑ να σώσουν τη νοτιοανατολική πτέρυ-
γα της Συμμαχίας. Και σε αυτό το σενάριο 
είτε θα δημιουργηθούν γκρίζες ζώνες είτε 
θα δοθούν στην Άγκυρα περισσότερα από 
εκείνα, τα οποία θα ήταν δυνατό να κερδίσει 
μέσω δικαστηρίου. Και θα συμβεί κάτι τέτοιο, 
διότι η Ελλάδα θα υποχωρήσει για να χάσει 
λιγότερα στις συνομιλίες ως αποτέλεσμα μιας 
ελεγχόμενης κρίσης, παρά να χάσει πολύ 
περισσότερα σε μια πολεμική σύρραξη! 
Οι Τούρκοι εργάζονται μεθοδικά και ορ-
θολογιστικά. Έχουν μετρήσει τις δυνάμεις 
και τις αδυναμίες και της Κύπρου και της 
Ελλάδας. Εάν δεν μας παρασύρουν σε μια 
κρίση, προσδοκούν ότι θα πάρουν πολλά 
από αυτά που διεκδικούν μέσω τετελεσμένων 
χωρίς κρίση. Διά της σκιάς της ισχύος τους, 
παράγουν «δίκαιο» μέσω  των δικών μας 
υποχωρήσεων στη λογική της αναθεωρητι-
κής τους στρατηγικής. Διότι, ακόμη και τώρα 
τα παθήματα δεν μας γίνονται μαθήματα.      

        
Ο EastMed και η ομοσπονδία 

Επειδή περί ασφαλούς εκμετάλλευσης 
του φυσικού αερίου ο λόγος, θα πρέπει να 
ληφθεί απόφαση σε στρατηγικό επίπεδο για 
την κατασκευή του EastMed. Γιατί τονίζεται 
αυτό; Διότι είναι κοροϊδία να υποστηρίζει 
κανείς και να είναι μάλιστα ρεαλιστής, ότι 
θα κατασκευαστεί ο EastMed και ταυτο-
χρόνως θα εξευρεθεί λύση ομοσπονδίας, 
όταν πλέον η Τουρκία θέτει δυο βασικές 
προϋποθέσεις για να δεχθεί μιας τέτοιας 
μορφής διευθέτηση:  Αγωγό προς τα δικά 
της παράλια αντί του EastMed μετά τη 
«λύση» και επανακαθορισμό των ΑΟΖ 
μετά τη «λύση». Δηλαδή θέλει να διαλύσει 
την Κυπριακή Δημοκρατία και να θέσει 
την Κύπρο ακόμη και μέσω της ενέργειας 
στο άρμα της. Ας είμαστε ειλικρινείς: Ο 
EastMed έχει πιθανότητες κατασκευής 
λόγω Ισραήλ. Επειδή δεν θέλει να εγκλω-
βιστεί στην Τουρκία και επειδή η Κύπρος 
είναι η μοναδική στρατηγική έξοδος του 
Ισραήλ και δεν θέλει την Κύπρο να πέσει 
μέσω της υπό συζήτηση  ομοσπονδιακής 
λύσης στα χέρια του γεωπολιτικού ελέγ-
χου της Άγκυρας. Εκτός και αν οι ΗΠΑ 
επινοήσουν μιαν άλλη φόρμουλα, που θα 
εξυπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ, 
χωρίς βεβαίως να δίνουν δεκάρα εάν θα  
ενταφιαστούν  τα δικά μας. Εμείς ακόμη 
διαδηλώνουμε «ΝΑΤΟ, CIA, Προδοσία» 
και δίνουμε την ευκαιρία στην Άγκυρα να 
παρουσιάζεται αυτή η καλή σύμμαχος και 
εμείς οι… εχθροί της Ιστορίας. Του κόσμου 
των αδεσμεύτων. Είναι άλλο πράγμα η 
εθνική αξιοπρέπεια και άλλο πράγμα η 
πολιτική  των συνδρόμων. 
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ΓΙΑΤΙ Η ΌΠΌΙΑ ΠΡΌΣΦΥΓΗ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΜΙΑ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΚΑΙ ΙΣΧΥΌΣ, ΌΙ 
ΚΙΝΔΥΝΌΙ ΤΌΥ ΠΥΡΌΤΕΧΝΗ-
ΜΑΤΌΣ ΚΑΙ Η ΑΡΝΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΌΥΡΚΙΑΣ ΝΑ ΥΠΌΓΡΑΨΕΙ 
ΣΥΝΥΠΌΣΧΕΤΙΚΌ

Γιατί η Τουρκία 
μπορεί να 

χρησιμοποιήσει την 
προσφυγή για να 

πλήξει τις συνομιλίες

Γιατί και πώς η 
Άγκυρα προτιμά 

να κερδίζει εκτός 
δικαστηρίων 

δημιουργώντας 
«δίκαιο»

Μίνι Πανεθνική και 
υπογραφή αμυντικού 

συμφώνου με την 
Ελλάδα    

08.12.2019

Υπό αυτές τις συνθήκες γίνεται 
αντιληπτό ότι ο EastMed είναι 
στρατηγικό εργαλείο αποτροπής 

και προϋποθέσεων λύσης, εφόσον κα-
τασκευαστεί προ της λύσης! Ο EastMed 
μπορεί να αποτελέσει ένα στρατηγικό 
τετελεσμένο, για τους εξής λόγους: 1. 
Οικοδομεί υποσύστημα  ασφάλειας 
στην περιφέρεια της Ευρασίας, που μπο-
ρεί να λειτουργήσει και ως φόρμουλα 
μερικού απεγκλωβισμού της Δύσης, 
δηλαδή των ΗΠΑ και των Ευρωπαίων, 
από την Άγκυρα. 2. Συνιστά εναλλα-
κτική ενεργειακή επιλογή μερικού 
απεγκλωβισμού των εταίρων από τη 
Ρωσία, εξέλιξη που ευνοούν και οι ΗΠΑ. 
3. Επενδύονται ισραηλινά, αμερικανικά 
και ευρωπαϊκά κεφάλαια, τα οποία δεν 
θα τολμήσει να απειλήσει η Τουρκία, 
οπότε δημιουργούνται συνθήκες απο-

τροπής. 4. Αλλάζει τα οικονομικά και 
στρατιωτικά ισοζύγια στη σχέση μας με 
τις ΗΠΑ και την ΕΕ με σημείο αναφο-
ράς την Τουρκία. Μειώνεται, δηλαδή 
ψαλιδίζεται, το ανισοζύγιο συμφερόντων 
που υπάρχει στις σχέσεις Άγκυρας – 
Βρυξελλών και Λευκωσίας – Βρυξελ-
λών, που τώρα κλίνει προς όφελος της 
Τουρκίας, παρότι εμείς είμαστε κράτος 
μέλος της ΕΕ. Ενισχύεται, δηλαδή, ο 
λόγος μας στον τρόπο λήψεως αποφά-
σεων. Δεν είναι ανόητοι οι Ισραηλινοί 
που θέλουν να πάρουν αγωγό στην 
ΕΕ, όπως ανόητοι δεν είναι οι Ρώσοι, 
αλλά και οι Αμερικανοί για διαφορε-
τικούς λόγους. Οι μεν Ρώσοι θέλουν 
τον βόρειο αγωγό 2 για να αυξήσουν 
την επιρροή τους στην Ευρώπη, οι δε 
Αμερικανοί δεν τον επιθυμούν για τον 
αντίθετο ακριβώς λόγο.             

Τα πλεονεκτήματα… Η προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο 
από την Κυβέρνηση είναι τμήμα 
αυτού που ονομάσαμε νέο κυπρι-

ακό πρόβλημα, με γεωπολιτικό χαρακτήρα 
και ως  θέματος εισβολής κατοχής. Αν δεν 
το βλέπουμε έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να 
εξελιχθεί σε απλό πυροτέχνημα. Η προσφυγή 
επιδιώκει να πιέσει νομικά και πολιτικά 
την Τουρκία να απέχει από προκλήσεις και 
από την εμπέδωση τετελεσμένων. Και να 
προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώ-
ματα. Εάν όμως οι κινήσεις αυτές δεν συ-
νοδευτούν από συμμαχίες και αποτρεπτική 
ισχύ, δεν θα είναι παραγωγικές και αποτε-
λεσματικές. Θα είναι ένα βήμα πιο μπροστά 
από τα ψηφίσματα του Σ. Ασφαλείας, αλλά 
εφόσον δεν συνδεθεί με το Κεφάλαιο 7 της 
Χάρτας του ΟΗΕ, στο πλαίσιο του οποίου 
μπορούν να επιβληθούν οικονομικές και 
άλλες κυρώσεις στην Τουρκία, θα έχει μεν 
το βήμα αυτό τη δική του σημασία, αλλά όχι 
τα πρακτικά αποτελέσματα που θα θέλαμε. 

Ταυτοχρόνως, δε, θα μπορούσε να ισχυριστεί 
κάποιος ότι η προσφυγή είναι ενταγμένη 
στην εξής πολιτική λογική: Ότι δηλαδή η 
διατήρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στη ζωή και η ασφαλής εκμετάλλευση του 
φυσικού αερίου είναι καλύτερη επιλογή 
απ’ όσα συζητιούνταν ώς σήμερα για τη 
διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την 
αναγνώριση του ψευδοκράτους ως ισότιμου 
συνιστώντος κράτους και τη μετατροπή της 
Κύπρου σε οιονεί επαρχία της Τουρκίας 
μέσα από την εκ περιτροπής Προεδρία 
και τον γεωστρατηγικό έλεγχό μας από τις 
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις. Χωρίς όμως 
αλλαγή ισοζυγίων δυνάμεων, συμμαχίες και 
ισχύ, η Τουρκία έχει αποδείξει ότι όχι απλώς 
μπορεί να ρίξει οποιεσδήποτε αποφάσεις 
ή περί προσφυγών κινήσεις που δεν την 
δεσμεύουν στον κάλαθο των αχρήστων, 
αλλά και να επιβάλει ακόμη και με τη σκιά 
και μόνο της ισχύος της νέα τετελεσμένα. 
Κλασικός Ρεαλισμός!    
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Κ
ομμάτι μιας ευρύτερης 
στρατηγικής προσέγγι-
σης των εξελίξεων είναι η 
σχεδόν “εν κρυπτώ”  από-
φαση που λήφθηκε (την 
αποκάλυψε αποκλειστικά 
η τηλεόραση του «Σίγμα») 

για μονομερή προσφυγή της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στο Διεθνές Δικαστήριο της 
Χάγης, για τις τουρκικές παραβιάσεις στην 
ΑΟΖ. Πέραν του προφανούς στόχου να 
σταματήσει η πολιτική των κανονιοφόρων, 
έχει και ως παράλληλο στόχο να αυξήσει 
την πίεση στην Τουρκία, ώστε να συγκατα-
νεύσει σε μια λύση του Κυπριακού, αν όχι 
δίκαιη, τουλάχιστον βιώσιμη και λειτουρ-
γική.  Όσο και αν στην πρώτη ανάγνωση 
δεν βλέπει κάποιος διασύνδεση των δύο 
ζητημάτων, στο Υπουργείο Εξωτερικών 
εκτιμούν πως η έκθεση διεθνώς της Τουρ-
κίας ως χώρας που δεν δέχεται να κριθεί 
στη βάση του διεθνούς δικαίου, το οποίο 
τόσο συχνά επικαλείται, θα ενισχύσει τη 
διαπραγματευτική θέση της Λευκωσίας 
και στο Κυπριακό. 

Κορύφωση τακτικής…
Με τους αναλυτές διεθνούς δικαίου και 

έγκριτους νομικούς να έχουν τις τελευταίες 
μέρες αναλάβει τη σκυτάλη για ανάλυ-
ση της απόφασης της Λευκωσίας και τις 
ερμηνείες να δίνουν και να παίρνουν, η 
σπάνια αυτή εξέλιξη, ως τέτοια που είναι, 
τάραξε τα λιμνάζοντα νερά. Έφερε δε στο 
προσκήνιο τον υπόγειο πόλεμο στον οποίο 
επιδίδονται Κύπρος και Τουρκία εδώ και 
πάρα πολλούς μήνες. Αποτελεί, άλλωστε, 
την κορύφωση μιας τακτικής που άρχισε 
πριν από περισσότερο από ένα χρόνο, με 
την πρόταση της Λευκωσίας προς την Άγκυ-
ρα για έναρξη συζητήσεων οριοθέτησης 
των θαλασσίων ζωνών τους. Επεκτάθηκε, 
πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας με 

την πρόταση - μέσω ρηματικής διακοίνω-
σης που δεν έγινε δεκτή - για από κοινού 
προσφυγή στη Χάγη και ολοκληρώνεται 
με τη μονομερή προσφυγή, που δείχνει 
όμως να είναι καταδικασμένη από τώρα. 

Παρά ταύτα, δεν είναι βήμα μετέωρο, 
ούτε και βήμα στο κενό, καθώς ουδείς 
μπορεί να αποκλείσει μια έκπληξη από 
την Τουρκία, όταν και εφόσον κληθεί από 
το ίδιο το δικαστήριο να εκφέρει άποψη 
επί της προσφυγής (εξηγούμε παρακάτω 
γιατί). Αλλά και γιατί τελική άρνησή της θα 
ενισχύσει όσο ποτέ άλλοτε τη φαρέτρα των 
επιχειρημάτων της Δημοκρατίας, τα οποία, 
ωστόσο, θα πρέπει να έχει την πολιτική 

βούληση και βάρος να χρησιμοποιήσει 
αμέσως μετά. 

Σε παράλληλη πορεία…
Τα θέματα των οριοθετήσεων στην ΑΟΖ 

και των συναφών τουρκικών επιθετικών 
ενεργειών έχουν απόλυτη σχέση - ως μια 
παράλληλη πορεία - και με το Κυπριακό. 
Γιατί εσχάτως τα τουρκικά επιχειρήματα 
για τον διαμοιρασμό του φυσικού πλού-
του, τα οποία ενστερνίζεται χωρίς κανένα 
πρόβλημα ο Ακιντζί, χρησιμοποιήθηκαν 
ως αιτία και προαπαιτούμενο για τον όποιο 
επερχόμενο διάλογο. Θα πρέπει, παράλ-
ληλα, στο κάδρο των αναλύσεων να έχει 

κάποιος και τις, τουλάχιστον αμφίσημες, 
αν όχι επικίνδυνες, μα, σίγουρα, άδικες, 
αναφορές του Γ.Γ. στις εκάστοτε εκθέσεις 
του για την Κύπρο περί των εντάσεων πέριξ 
της Κύπρου, λόγω υδρογονανθράκων. 

Ως εκ τούτου, εξηγούσε καλά ενημε-
ρωμένη διπλωματική πηγή στη “Σ”, η 
κατάληξη της προσπάθειας που περνά 
από τη Χάγη θα έχει αντανάκλαση και 
στα θέματα Κυπριακού. Πολλώ δε μάλ-
λον και στον τρόπο που τα Ηνωμένα Έθνη 
διαβάζουν τις εξελίξεις, γιατί το εν λόγω 
Δικαστήριο ανήκει στην ουσία στον διεθνή 
οργανισμό. “Δεν μπορεί μια χώρα να γράφει 
στα παλαιότερα των υποδημάτων της το 

κορυφαίο δικαστήριο διεθνούς δικαίου 
που ανήκει στον ΟΗΕ και ο επικεφαλής 
του Οργανισμού να κλείνει τα μάτια στις 
εκθέσεις του”, μας έλεγε χαρακτηριστικά 
πηγή με γνώση της νέας τακτικής προσέγ-
γισης των πραγμάτων από τη Λευκωσία. 

Και ένα στοίχημα… 
Παράλληλα με την προσπάθεια, που 

πιο πάνω αναλύθηκε, η Λευκωσία έχει 
ενώπιόν της ένα στοίχημα, το οποίο πρέ-
πει να κερδίσει. Και αυτό έχει να κάνει με 
διατήρηση του μομέντουμ που πήγε να 
δημιουργηθεί στο Βερολίνο, αποκρούοντας 
την προσπάθεια της Τουρκίας να κλιμα-
κώσει τις ενέργειές της για δημιουργία 
αρνητικών τετελεσμένων. Μια τέτοια προ-
σπάθεια προφανώς και θα αποτύγχανε, αν 
η τακτική συνέχιζε στους ίδιους ρυθμούς 
με επίκληση των ευρωπαϊκών κυρώσεων 
που ήδη οι Βρυξέλλες έχουν ξεδοντιάσει 
επικίνδυνα. 

Με την ενέργεια να κτυπήσει η Δημο-
κρατία την πόρτα της Χάγης, έστω και αν 
η αποτελεσματικότητα, τελικά, ελέγχεται, 
δείχνει ότι κάποιοι εντός της εξουσίας έχουν 
ακόμη σφυγμό και μπορούν να δουν λίγο 
έξω από το κουτί που έκλεισαν εαυτόν 
εδώ και πολλά χρόνια. 

Αυτό, ως μια πρώτη ένδειξη, αφήνει 
περιθώρια αισιοδοξίας ότι τα πράγματα 
αλλάζουν και η παγίωση της βουλιμικής 
θεώρησης των πραγμάτων από την Τουρκία 
δεν περνά εντελώς απαρατήρητη. Σε κάθε 
περίπτωση όμως και με γνώση των όσων 
γράφουμε, θα πρέπει η Λευκωσία να έχει 
σε ό,τι ανάλογα βήματα κάνει, συνοδοιπόρο 
την Ελλάδα, που τις τελευταίες μέρες δείχνει 
να τα έχει χαμένα και να ξυπνά απότομα 
από έναν λήθαργο που ήταν επικίνδυνος. 
Και όσο περνά ο χρόνος, με την Ελλάδα να 
προσεγγίζει φοβισμένα τις εξελίξεις, άλλη 
τόση ζημιά στα εθνικά δίκαια γίνεται. 

Της Κυριακής
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Η 
προσπάθεια της Άγκυ-
ρας να ματαιώσει κάθε 
προοπτική κατασκευ-
ής του αγωγού φυσι-
κού αερίου East Med 
αλλά και ο τεράστιος 
υποθαλάσσιος πλού-

τος της περιοχής φαίνεται να κρύβονται 
πίσω από τη «συμφωνία οριοθέτησης» 
μεταξύ Τουρκίας-Λιβύης. Μέσα από τον 
τουρκικό Τύπο η προπαγάνδα της Άγκυ-
ρας κατηγορεί την Ελλάδα εδώ και καιρό 
ότι διαδραματίζει έναν αποσταθεροποι-
ητικό ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο,  
προσπαθώντας να καταλάβει περίπου 
39.000 τετραγωνικά μέτρα θαλάσσιων 
υδάτων που ανήκουν δήθεν στη Λιβύη. 
Η Τουρκία με τις παράλογες αξιώσεις 
λέει πως η Αθήνα θέλει να διευκολύνει 
το έργο του Ισραήλ για αγωγούς φυσικού 
αερίου που υποστηρίζεται από την Αθήνα, 
το Κάιρο, το Τελ Αβίβ και την  Κυπριακή 
Δημοκρατία, ενώ παραγκωνίζονται εντελώς 
η Λιβύη και η Τουρκία.

Η Άγκυρα  ισχυρίζεται ότι τα κυριαρχικά 
δικαιώματα τις Λιβύης στη θάλασσα θίγο-
νται  από τον πόλεμο και δεν μπορούν να 
παραβιαστούν από το Ισραήλ, την Αίγυπτο, 
την Ελλάδα και άλλους περιφερειακούς 
παράγοντες  χάριν του αγωγού φυσικού 
αερίου East Med. «Η συμφωνία μεταξύ της 
διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της 
Λιβύης και της Άγκυρας είναι σύμφωνη 
με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της Θάλασσας», δήλωσε ο 
εκπρόσωπος του τουρκικού Υπουργείου 
Εξωτερικών στο TRT,  World Χαμί Άκσοϊ, 
προσθέτοντας πως «η  πρόσφατη συμφω-
νία, που υπεγράφη με τη Λιβύη, δείχνει 
με πασιφανή τρόπο ότι οι δυο χώρες δεν 
θα επιτρέψουν τετελεσμένα». 

Αντίθετοι προς την ιδέα κατασκευής 
του αγωγού του East Med δεν είναι μόνο 
οι Τούρκοι  και ενδεχομένως οι Ρώσοι. 
Προς την αντίθετη κατεύθυνση κινείται 
και η δήλωση του Αβέρωφ Νεοφύτου στο 
LSE αυτήν την εβδομάδα, που επανέφερε 
την ιδέα κατασκευής αγωγού  φυσικού 
αερίου μέσω Τουρκίας, σε περίπτωση 
λύσης, κάτι με το οποίο συμφωνεί δια-
χρονικά και το ΑΚΕΛ, το οποίο θεωρεί 

απομακρυσμένη την προοπτική East Med.   

Κατηγορίες κατά Ισραήλ 
Προχωρώντας ένα βήμα πάρα πέρα 

το ΤRΤ  αναφέρει πως το Ισραήλ έχει 
οικοδομήσει την επιρροή του σε ορισμένες 
περιοχές της Λιβύης μέσω  του Στρατηγού 
Χαλίφα Χαφτάρ, οι δυνάμεις τους οποίου 
κατέχουν τη Βεγγάζη και ασκεί επιρροή 
στο γειτονικό Τοπρούκ - τις πόλεις που 
στέκονται κατά μήκος της ακτής της Με-
σογείου κοντά στην  Κρήτη. Το κρατικό 
TRT  ισχυρίζεται ότι το 2017 ο Χαφτάρ 
συμφώνησε να υπογράψει συμφωνίες για 
ενέργεια και όπλα με το Τελ Αβίβ εάν 
το Ισραήλ υποστήριζε τις στρατιωτικές 
του επιχειρήσεις στη χώρα με την οποία 
βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση. 

Έρχονται γεωτρήσεις;
Λίγες ώρες πριν από τη συνάντηση 

της Τετάρτης του Πρωθυπουργού της 
Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη με τον 
Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυ-
φής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο, η Άγκυρα,  
μέσω του Υπουργού Ενέργειας Φατίχ 
Ντονμέζ,  έστελνε το μήνυμα ότι σε συ-
νάρτηση με το πρόσφατο μνημόνιο που 
υπέγραψε με την  Κυβέρνησης Εθνικής 
Συμφωνίας της Λιβύης (GNA)  σχεδιάζει 

νέες γεωτρήσεις και έρευνες σε περιοχές 
της «θαλάσσιας δικαιοδοσίας της». Την 
επόμενη μέρα δόθηκε από την Τουρκία 
στη δημοσιότητα η περιβόητη 5σέλιδη 
συμφωνία οριοθέτησης αλλά και χάρτες 
με όλες τις συντεταγμένες  της γραμμής 
μήκους 18.6 ναυτικών μιλίων, όπου υπήρξε 
συμφωνία με την GNA. Σε γεωστρατηγικό 
επίπεδο με την εν λόγω  συμφωνία, η 
Άγκυρα και η Λιβύη εργάζονται τώρα 
για τον έλεγχο μεταξύ της νοτιοδυτικής 
ακτής της Τουρκίας Fethiye-Marmaris-Kas 
και της ακτής Derna-Tobruk-Bordia της 
Λιβύης. Και τα δύο μέρη επιδιώκουν την 
ενίσχυση της «ασφάλειας και της στρατι-
ωτικής συνεργασίας». 

Σημείο κλειδί συμφωνίας
Από το κείμενο, ωστόσο, έχει ιδιαίτερη 

σημασία αναφορά που εστιάζει στο θέμα 
πιθανής ανακάλυψης  φυσικών πηγών 
ενέργειας «στη μεταξύ των δύο χωρών 
ζώνη θαλάσσιας δικαιοδοσίας». Όπως 
αναφέρει η συμφωνία, «εάν στο σημείο 
που ξεκινάει η ΑΟΖ  της μιας πλευράς 
βρεθούν φυσικές πηγές ενέργειας που 
συνεχίζονται εντός της ΑΟΖ της άλλης, 
σε αυτήν την περίπτωση οι πλευρές μπο-
ρούν να συνεργαστούν, προκειμένου να 
υπάρξει εκμετάλλευση αυτών των πηγών». 
Σε περίπτωση επίσης που κάποιο από 

τα δύο συμβαλλόμενα κράτη ξεκινήσει 
συνομιλίες με άλλη χώρα για οριοθέτη-
ση υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ, υποχρεούται 
να ενημερώσει την άλλη πλευρά (δηλ. η 
Τουρκία τη Λιβύη ή η Λιβύη την Τουρ-
κία) πριν από την τελική συμφωνία με το 
τρίτο κράτος». Από τις πιο πάνω αναφορές  
μπορεί εύκολα κάποιος να συμπεράνει 
ότι  μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής της 
Λιβύης και του πελάγους νοτίως της Κρήτης 
κάτι μεγάλο θα κρύβεται κάτω από την 
ελληνική υφαλοκρηπίδα, προκειμένου η 
Άγκυρα να καίγεται τόσο πολύ να επιβάλει 
τετελεσμένα.

Αποθέματα  μεταξύ
Κρήτης-Λιβύης 

Υπενθυμίζεται ότι νοτίως της Κρήτης 
παραχωρήθηκαν πριν από μερικούς μή-
νες άδειες έρευνας και εκμετάλλευσης 
στην κοινοπραξία Εxxon Mobil, Total και 
ΕΛΠΕ, των οποίων οι συμβάσεις έχουν 
χαθεί  μέσα στον λαβύρινθο της ελληνικής 
γραφειοκρατίας.

Όπως αναφέρει σε ανάλυσή του ο Δρ 
Ηλίας Κονοφάγος, Μέλος της Ακαδημίας 
Ενέργειας Αθηνών, η ιταλική ΕΝΙ αγόρασε 
τα 42,5% των δικαιωμάτων έρευνας και 
εκμετάλλευσης της αγγλικής εταιρείας BP, 
η οποία κατέχει μία ερευνητική περιο-
χή (περιοχή 3) νοτιοδυτικά της Κρήτης 

μεγέθους 54.000 km2. Οι ερευνητικές 
δραστηριότητες μέσα στην περιοχή αυτή, 
η οποία βρίσκεται μέσα στην ΑΟΖ της 
Λιβύης, είχαν παγώσει από το 2014 
λόγω του εμφυλίου πολέμου. Παρά τα 
ατακτοποίητα όρια των ΑΟΖ Ελλάδος, 
Λιβύης, Ιταλίας και Μάλτας, η περιοχή 
αυτή ίσως κρύβει τεράστιους θησαυρούς 
παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε πρό-
σφατη ανάλυσή του, μεταξύ Λιβύης και 
Ελλάδος και σύμφωνα με τη Spectrum 
εμφανίζεται να έχει μήκος 100 km (δηλ. 
10 φορές μεγαλύτερος από το Zohr) κα-
λύπτοντας έτσι μία επιφάνεια 6.000 km2 
(100km x 60km). Είναι φανερό ότι εάν 
και εφόσον επιβεβαιωθεί με γεώτρηση 
ότι αυτός ο στόχος περιέχει τελικά υδρο-
γονάνθρακες, τότε το κοίτασμα αυτό θα 
είναι παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αν το μεγα-
λύτερο κοίτασμα φυσικού αερίου στον 
κόσμο είναι το South-Pars του Κατάρ-
Ιράν με 1.235 Tcf και με επιφάνεια 7.500 
km2, τότε διαπιστώνουμε ότι νοτιοδυτικά 
της Κρήτης θα μπορούσε να βρίσκεται 
το δεύτερο μεγαλύτερο κοίτασμα στον 
κόσμο βιογενούς φυσικού αερίου.

Ικανοποιημένοι οι Τ/κ 
Με θετικό μάτι βλέπουν τη συμφωνία 

και πολιτικές ομάδες των Τουρκοκυ-
πρίων. «Η συμφωνία ενίσχυσε τα χέρια 
της Τουρκίας στην περιοχή κατά της 
Ελλάδας, της ελληνικής Κύπρου και τα 
σχέδιά τους για την περαιτέρω απομό-
νωση της Τουρκίας και των Τουρκοκυ-
πρίων. Η συμφωνία αυτή θα παράσχει 
την άμεση επιρροή της Τουρκίας στην 
ενεργειακή γεωπολιτική της ανατολικής 
Μεσογείου», δήλωσε ο Σερντάν Ντεν-
κτάς στη «Χουριέτ». Την ίδια ώρα σε 
ομιλία του σε σεμινάριο σε παράνομο 
πανεπιστήμιο ο «υπουργός εξωτερικών» 
Κουντρέτ Οζερσάι έστειλε μήνυμα τονί-
ζοντας πως «οι όροι, προϋποθέσεις του 
Προέδρου Νίκου Αναστασιάδη σχετικά 
με το θέμα του φυσικού αερίου σε σχέση 
με το Κυπριακό και την επανέναρξη 
των διαπραγματεύσεων δεν μπορούν 
να γίνουν αποδεκτοί».

Της Κυριακής
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Τ
ο 2015, ο Οργανισμός 
των Ηνωμένων Εθνών 
(ΟΗΕ) καθιέρωσε την 9η 
Δεκεμβρίου ως ετήσια 
Διεθνή Ημέρα Μνήμης 
και Αξιοπρέπειας των 
Θυμάτων Εγκλημάτων 

Γενοκτονίας και της Αποτροπής του 
Εγκλήματος αυτού. Αυτή είναι μια Ημέρα 
με ζωτική σημασία για την Ανατολική 
Μεσόγειο, μια αιματοβαμμένη περιοχή, 
όπου η γενοκτονία έχει εκτελεστεί, π.χ., 
από την Οθωμανική Τουρκία και από 
τη Γερμανία. 

Η Σύμβαση Κατά
της Γενοκτονίας

Το 1943, για να ονομάσει «ένα έγκλημα 
χωρίς όνομα», ο πρωτοπόρος δικηγόρος 
Ραφαήλ Λέμκιν εφηύρε την αγγλική λέξη 
«genocide» («γενοκτονία»), με βάση την 
ελληνική λέξη «γένος». Περαιτέρω, επη-
ρεασμένος από τη θλιβερή μοίρα των ιθα-
γενών Αμερικάνων, Αρμενίων, Ελλήνων, 
Εβραίων και άλλων θυμάτων της μαζικής 
δολοφονίας, παρατήρησε ότι η γενοκτονία 
έχει δύο φάσεις – την καταστροφή μιας 
καταπιεσμένης ομάδας και την επιβολή 
του εθνικού προτύπου του καταπιεστή. 

Συνεπώς, ο Λέμκιν, ο οποίος ήταν 
Πολωνός και Αμερικανός, καθώς και 
Εβραίος, αγωνίστηκε υπέρ της υιοθέ-
τησης της Σύμβασης για την Πρόληψη 
και Καταστολή του Εγκλήματος της Γε-
νοκτονίας. Επιτέλους, υιοθετήθηκε στις 
9 Δεκεμβρίου 1948. Στις 12 Ιανουαρίου 
1951, η Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ.

Στην εισαγωγή της Σύμβασης, τα Συμ-
βαλλόμενα Μέρη, όπως η Τουρκία και η 
Γερμανία, αναγνωρίζουν ότι «εις όλας τας 
εποχάς της ιστορίας της η ανθρωπότης 
υπέστη σημαντικάς απωλείας εκ της γενο-
κτονίας». Στο Άρθρο Ι, τα Συμβαλλόμενα 
Μέρη επιβεβαιώνουν «ότι η γενοκτονία, 
συντελουμένη είτε εν καιρώ ειρήνης είτε 
εν καιρώ πολέμου, τυγχάνει έγκλημα δι-
εθνούς δικαίου και αναλαμβάνουν την 
υποχρέωσιν να προλαμβάνουν και να 
τιμωρούν αυτό». 

Tο Άρθρο ΙΙ προσθέτει τα εξής: «Εις την 
παρούσαν Σύμβασιν ως γενοκτονία νοείται 
οιαδήποτε εκ των κατωτέρω πράξεων, 
ενεργουμένη με την πρόθεσιν ολικής ή 
μερικής καταστροφής ομάδος, εθνικής, 
εθνολογικής, φυλετικής ή θρησκευτικής, 
ως τοιαύτης: α) Φόνος των μελών της ομά-
δος. β) Σοβαρά βλάβη της σωματικής ή 

διανοητικής ακεραιότητος των μελών της 
ομάδος. γ) Εκ προθέσεως υποβολή της 
ομάδος εις συνθήκας διαβιώσεως δυνα-
μένας να επιφέρωσιν την πλήρη ή την 
μερικήν σωματικήν καταστροφήν αυτής. 
δ) Μέτρα αποβλέποντα εις την παρεμπό-
δισιν των γεννήσεων εις τους κόλπους 
ορισμένης ομάδος. ε) Αναγκαστική με-
ταφορά παίδων μιας ομάδος εις ετέραν 
ομάδα». (Πηγή: ΟΗΕ στο: www.refworld.
org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.
pdf?reldoc=y&docid=4cb2fb692).

Ένα ερώτημα
Παρά τη Σύμβαση κατά της Γενοκτονίας, 

οι μαζικές δολοφονίες δεν σταμάτησαν στην 
Ανατολική Μεσόγειο. Για παράδειγμα, το 
1963/64 και το 1974, φαίνεται ότι έγιναν 
μαζικές δολοφονίες εις βάρος των πολιτών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΚΔ). Μά-
λιστα, διάφοροι πολίτες δολοφονήθηκαν, 
μάλλον, λόγω της ελληνικής ή τουρκικής 
καταγωγής τους ή λόγω της χριστιανικής ή 
μουσουλμανικής πίστης τους. Επομένως, 
δημιουργείται ένα ερώτημα. Πέρασαν αυτές 
οι δολοφονίες το όριο που διαχωρίζει τη 
μη γενοκτονική εγκληματικότητα από τη 
γενοκτονική εγκληματικότητα;

Κατ’ αρχάς, εν όψει σχετικών διεθνών 
δικαστικών αποφάσεων, όπως αυτών για 
τη γενοκτονία των περίπου 8.000 Βόσνιων 
μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας το 1995, είναι πολύ δύσκολο 
να διαπιστωθεί η ύπαρξη οποιασδήποτε 
γενοκτονίας. Γι’ αυτό, θα απαντήσω το ερώ-
τημα με τον ακόλουθο τρόπο:

Από τη μια, είναι αμφισβητήσιμο εάν 
η γενοκτονία έχει επιβληθεί στο σύνολο 

της ΚΔ. Από την άλλην, οι δολοφονίες και 
άλλες εγκληματικές πράξεις στην Επαρχία 
Κερύνειας, κατά των Ελλήνων, έφθασαν 
σε ένα επίπεδο μεγέθους, έντασης και 
συνέπειας που, θα έλεγα, πέρασαν το όριο 
από τη μη γενοκτονική εγκληματικότητα 
στη γενοκτονική εγκληματικότητα. Παρέχω 
παρακάτω δείγματα των αποδεικτικών 
στοιχείων.

Πρώτον, σε μια ερευνητική έκθεση που 
υιοθετήθηκε το 1976, αλλά καλύφθηκε 
μέχρι το 1979, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τα Ανθρώπινα Δικαιώματα συμπέρανε ότι 
κοντά στην Ελιά στην Επαρχία Κερύνειας 
στις 21 Ιουλίου 1974, μια μέρα μετά την 
έναρξη της πρώτης τουρκικής εισβολής, 
δώδεκα αρσενικοί Έλληνες πολίτες της ΚΔ 
σκοτώθηκαν από Τούρκους στρατιώτες 
που διοικούνταν από έναν αξιωματικό 
και ενήργησαν σύμφωνα με την εντολή 
του. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι αυ-
τοί οι «αδικαιολόγητοι» σκοτωμοί ήταν 
«κόντρα» στο ανθρώπινο δικαίωμα στη 
ζωή, και «καταλογίζονταν στην Τουρκία». 
(Πηγή: «Applications Nos. 6780/74 and 
6950/75: Cyprus Against Turkey: Report 
of the Commission, Volume I», Council 
of Europe, 1979, paragraphs 350-356).

Δεύτερον, σε επιστολή της 6ης Δεκεμ-
βρίου 1974 προς τον τότε Γενικό Γραμματέα 
του ΟΗΕ, ο Πρέσβης Ζήνωνας Ρωσσίδης, 
τότε μόνιμος εκπρόσωπος της ΚΔ στον 
ΟΗΕ, έγραψε για τα «γενοκτονικά χαρα-
κτηριστικά» («genocidal features») της 
τουρκικής κατοχής και ανέφερε κάμποσες 
υποτιθέμενες δολοφονίες, πράξεις βιασμού 
κ.λπ., ειδικά σε περιοχές της Επαρχίας 
Κερύνειας, π.χ., Γλυκιώτισσα, Φτέρυχα, 

Πέντε Μίλι, Καραβά και Τριμίθι.    
Σύμφωνα με τον Πρέσβη Ρωσσίδη, σε 

επιστολές της 5ης Σεπτεμβρίου και 6ης 
Δεκεμβρίου 1974, ακραίο παράδειγμα 
ήταν το υποτιθέμενο μακελειό στο στάδιο 
της Κερύνειας στις 23 Αυγούστου 1974, μια 
εβδομάδα μετά την κατάπαυση του πυρός 
της 16ης Αυγούστου 1974: «Από 200 
στρατιώτες και πολίτες, 30 μεταφέρθηκαν 
στο τουρκοκυπριακό τμήμα της Λευκωσίας 
και στη συνέχεια απελευθερώθηκαν. Όλοι 
οι υπόλοιποι [170] πυροβολήθηκαν». Ως 
αποτέλεσμα, «μόνον 30» από τους 200 
«αποφύγανε τον θάνατο». (Πηγές: Έγγραφα 
του ΟΗΕ S/11492 και S/11569).

Τρίτον, στα τέλη Αύγουστου του 2009, 
η «Αφρίκα», η τολμηρή εφημερίδα στα 
κατεχόμενα, κατέγραψε την τρομακτική 
μαρτυρία ενός «αυτόπτη». Ισχυρίστηκε 
ότι «περί τα τέλη Αυγούστου του 1974», 
στην ακτή του Μάρε Μόντε στην Επαρχία 
Κερύνειας, τουρκικά στρατεύματα μαχαί-
ρωσαν και, έτσι, εκτέλεσαν τη «σφαγή» των 
«320 περίπου Ελληνοκυπρίων αιχμαλώ-
των». (Δείτε: www.sigmalive.com/archive/
simerini/news/social/187552).

Τέταρτον, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
μια βίαιη μεταφορά αποτελεί έγκλημα, 
σε αντίθεση με την Τέταρτη Σύμβαση της 
Γενεύης του 1949 και, επίσης, μπορεί 
να αποτελέσει ένδειξη της γενοκτονίας, 
υπάρχουν στοιχεία που υποδεικνύουν 
ότι η Τουρκία οργάνωσε τέτοια μεταφορά 
με στόχο την εθνοκάθαρση της Επαρχίας 
Κερύνειας, της μόνης από τις έξι επαρχίες 
της ΚΔ που, από το 1974, έχει καταλη-
φθεί εντελώς από την Τουρκία και έχει ντε 
φάκτο αποελληνοποιηθεί, τουρκοποιηθεί 

και ισλαμοποιηθεί. Παράδειγμα είναι το 
αποχαρακτηρισμένο τηλεγράφημα που 
στάλθηκε στις 5 Αυγούστου 1974 από τον 
Stephen Olver, τον Βρετανό τότε Ύπατο 
Αρμοστή στη Λευκωσία, προς τον Βρετα-
νό τότε Υπουργό Εξωτερικών. Ο κ. Olver 
αποκάλυψε: 

«Η μεταφορά [«transfer»] του ελ-
ληνοκυπριακού πληθυσμού από την 
περιοχή Κερύνειας προχωρεί σταθερά. 
Αυτό αναμφίβολα θεωρείται τουρκική 
πολιτική και λέγεται στους ανθρώπους 
ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να επιστρέψουν. 
Είναι τραγικό, και πρέπει ενδεικτικά να 
κάνουμε ό,τι μπορούμε να αμφισβητή-
σουμε αυτές τις αναγκαστικές εξώσεις 
[«forced evictions»]». (Πηγή: Έγγραφο 
FCO 9/1920, National Archives of the 
UK. Ευχαριστώ την κ. Φ. Αργυρού που 
με βοήθησε να το εντοπίσω).

Γι’ αυτούς και για άλλους λόγους, που 
δεν θα αναλύσω εδώ, υποθέτω ότι (ι) στην 
Επαρχία Κερύνειας (και αλλού) η Τουρ-
κία είναι υπεύθυνη για εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας, εγκλήματα πολέμου 
και, ίσως, γενοκτονία, (ιι) τέτοια εγκλήματα 
διαπράχθηκαν κατά των ιθαγενών Ελλή-
νων Κερυνειωτών (και άλλων πολιτών 
της ΚΔ) με εγκληματική πρόθεση, μαζί 
με απάνθρωπα, διακριτικά και ρατσιστικά 
κίνητρα, και (ιιι) η Τουρκία είναι υπεύ-
θυνη για σοβαρές παραβιάσεις διαφό-
ρων συμβάσεων, όπως την Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
την Τέταρτη Σύμβαση της Γενεύης, και, 
ίσως, την Σύμβαση κατά της Γενοκτονίας.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΗΕ έχει αγνοήσει 
τις εγκληματικές διαστάσεις του «κυπρι-
ακού προβλήματος». Μάλιστα, το όνομα 
«Κερύνεια» και οι λέξεις «έγκλημα» και 
«γενοκτονία» λείπουν από τα ψηφίσματα 
του ΟΗΕ για την Κύπρο κατά την κρίσιμη 
εικοσαετία από το 1963 μέχρι το 1983. 

Μια αντιπαράθεση
Αυτή η ιστορία αποδεικνύει ότι τα διεθνή 

εγκλήματα μπορούν να διαπραχθούν στην 
Ευρώπη, αλλά να παραμένουν ατιμώρη-
τα. Γι’ αυτό, υποθέτω ότι η μακρόχρονη 
ατιμωρησία στην ΚΔ αποτελεί παράγοντα 
της γενοκτονικής εγκληματικότητας στην 
πρώην Γιουγκοσλαβία κατά τη δεκαετία 
του 1990. 

Κλείνοντας, λοιπόν, να επισημάνω 
μιαν αντιπαράθεση: Το 1993, σύμφω-
να με το Ψήφισμα 827 του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, ο ΟΗΕ έκανε αυτό που δεν 
έκανε σε σχέση με την ΚΔ – ίδρυσε στη 
Χάγη το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για 
την πρώην Γιουγκοσλαβία. Οι αποφάσεις 
αυτού του Δικαστηρίου έχουν επιβεβαι-
ώσει ότι, λίγο μετά το 1974, τα χειρότερα 
εγκλήματα διαπράχθηκαν εκεί.

Για παράδειγμα, το 2017, στην απόφαση  
της υπόθεσης Prosecutor v Ratko Mladic, 
το Δικαστήριο έκρινε τον κατηγορούμενο 
ένοχο για γενοκτονία, δίωξη, εξόντωση, 
δολοφονία και την απάνθρωπη πράξη 
της βίαιης μεταφοράς στην περιοχή της 
Σρεμπρένιτσα το 1995. (Δείτε: www.icty.
org/en/case/mladic).  

Δεν ήταν αυτά τα ίδια εγκλήματα που 
διαπράχθηκαν στην Επαρχία Κερύνειας 
το 1974; Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα 
κατά της Γενοκτονίας, καλώ τον ΟΗΕ να 
απαντήσει και, επίσης, να εξηγήσει πότε 
θα παράσχει τη διεθνή ποινική δικαιο-
σύνη στην ΚΔ.

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

του είναι προσωπικές
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ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ

Η Επαρχία Κερύνειας ως 
υποπτευόμενη σκηνή γενοκτονίας

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

ΠΑΡΑ ΤΗ ΣΎΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ 
ΓΕΝΟΚΤΟΝΊΑΣ, ΟΊ ΜΑΖΊΚΕΣ 
ΔΟΛΟΦΟΝΊΕΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗ-
ΣΑΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΊΚΗ ΜΕ-
ΣΟΓΕΊΟ. ΓΊΑ ΠΑΡΑΔΕΊΓΜΑ, ΤΟ 
1963/64 ΚΑΊ ΤΟ 1974, ΦΑΊ-
ΝΕΤΑΊ ΟΤΊ ΕΓΊΝΑΝ ΜΑΖΊΚΕΣ 
ΔΟΛΟΦΟΝΊΕΣ ΕΊΣ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ 
ΠΟΛΊΤΩΝ ΤΗΣ ΚΎΠΡΊΑΚΗΣ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΊΑΣ (ΚΔ)

Ο ΟΗΕ έχει αγνοήσει 
τις εγκληματικές 
διαστάσεις του 

«κυπριακού 
προβλήματος». 

Μάλιστα, το όνομα 
«Κερύνεια» και οι 
λέξεις «έγκλημα» 
και «γενοκτονία» 
λείπουν από τα 
ψηφίσματα του 

ΟΗΕ για την Κύπρο 
κατά την κρίσιμη 
εικοσαετία από το 

1963 μέχρι το 1983



Λ
ίγες μόνον ώρες πέρα-
σαν από την συνάντηση 
Μητσοτάκη-Ερντογάν 
στο Λονδίνο, την κατ’ ευ-
φημισμόν «κρισιμότερη 
συνάντηση της τελευταίας 
20ετίας ανάμεσα στους 

ηγέτες των δύο χωρών», και η Τουρκική 
Εθνοσυνέλευση, με πάσα επισημότητα, 
επικύρωσε το Μνημόνιο Κατανόησης 
Τουρκίας – Λιβύης για τις θαλάσσιες ζώνες.

Κίνηση η οποία επιβεβαιώνει, αφενός, 
ότι η τουρκική επεκτατική πολιτική εξυφαί-
νεται με απαρέγκλιτη μακρόπνοη μεθοδι-
κότητα και, αφετέρου, ότι η Τουρκία δεν 
ορρωδεί μπροστά σε τίποτα, προκειμένου 
να την υλοποιήσει. Κι ότι κινείται, πλέον, 
με ρυθμούς… express, για τη δημιουργία 
νέων τετελεσμένων – όπερ νέων πολιτικών 
πραγματικοτήτων – στην Ανατολική Με-
σόγειο, που, προφανώς, επιβουλεύονται 
τα ελληνικά δίκαια και συμφέροντα. Ιδία 
όταν απέναντί της έχει μόνο σπασμωδι-
κές, ρητορικού χαρακτήρα αντιδράσεις, οι 
οποίες, επί του «πεδίου», αποδεικνύονται 
δραματικά ανήμπορες να προτάξουν μια 
στοιχειωδώς υπολογίσιμη αποτροπή. 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, 
ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανέφερε ότι 
«δυσκολίες στις σχέσεις με την Τουρκία 
υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν», 
εκφράζοντας την εκτίμηση ότι, «εφόσον 
και οι δύο πλευρές δείξουν καλή διάθεση, 
αυτές τελικά μπορούν να ξεπεραστούν».

Το ερώτημα, ωστόσο, είναι πότε, πού και 
με ποιον τρόπο η Άγκυρα επέδειξε καλή 
θέληση για υπέρβαση των «δυσκολιών» 
και των «προβλημάτων» αυτών, τα οποία 
η ίδια μεθοδικά δημιουργεί, και γιατί θα 
επιδείξει τώρα ή στο εγγύς μέλλον (καλή 
θέληση), τη στιγμή που κλιμακώνει επι-
κίνδυνα τις προκλήσεις. 

Άλλωστε, η τουρκική στάση, τόσον 
εντός, όσο και εκτός της συνάντησης, 
σύμφωνα με όσα επακολούθησαν από 
πλευράς Άγκυρας, κατέστησαν την εκτί-
μηση/ευχή του Έλληνα Πρωθυπουργού 
αμέσως  ανυπόστατη και άκυρη. 

Παραμένει, δε, το γεγονός ότι ουδέποτε 
υπήρξε ένας ουσιαστικός αναστοχασμός 
από ελληνικής πλευράς για τη «φύση» και 
την προέλευση όλων αυτών των «δυσκο-
λιών», που αποτελούν τον εύσχημο τρόπο 
να τίθενται στο τραπέζι οι παράνομες και 
εκτός διεθνούς δικαίου διεκδικήσεις της 

Άγκυρας εις βάρος της Ελλάδας, απόρροια 
μιας εδραία συγκροτημένης αναθεωρητικής 
πολιτικής, που συνιστά, πλέον, υπαρκτή 
και αναντίλεκτη εθνική απειλή, το εύρος 
και την ταχύτητα εκδίπλωσης της οποίας 
Αθήνα και Λευκωσία αδυνατούν να πα-
ρακολουθήσουν. 

Είναι προφανές ότι η Τουρκία έχει ανα-
γάγει τις διεκδικήσεις της σε «διαφορές», 
από τη διευθέτηση των οποίων η ίδια έχει 
πολλά να κερδίσει και η Ελλάδα πολλά 
να χάσει, αφού αυτό που, επί της ουσίας, 
διακυβεύεται είναι αυτή καθ’ εαυτή η ελ-
ληνική εθνική κυριαρχία. Αυτό σημαίνει 
το περιβόητο «kazan-kazan» που εκστό-
μισε ο Τούρκος Πρόεδρος στην τουρκική 
Εθνοσυνέλευση, δηλαδή μια κατάσταση 
“win-win”, που, στην πραγματικότητα, συ-
νεπάγεται ότι κανένας δεν θα πάρει τίποτα 
στο Αιγαίο, εάν δεν πάρει και η Τουρκία.  
Αυτό είναι το νόημα που διαλαμβάνει το 
ούτω καλούμενο partage του Αιγαίου 
Πελάγους, ο διαμοιρασμός, δηλαδή, του 
Αιγαίου, υπό μια μορφή συνεκμετάλλευ-
σης, την ιδέα της οποίας διάφοροι κύκλοι, 
τόσο στο εξωτερικό, όσο και στο εσωτερικό, 
συνεχίζουν να προωθούν.  

Προστάτης του Αιγαίου και 
της Ανατολικής Μεσογείου

Από την πλευρά του, ο Ρ. Τ. Ερντογάν, 
στην πρώτη του δημόσια τοποθέτηση μετά 
τη συνάντηση, εμφανίστηκε διαπρύσιος υπε-
ρασπιστής των τουρκικών συμφερόντων 
στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο, τονίζο-
ντας, σε ομιλία του ενώπιον Τούρκων του 
Λονδίνου, ότι «σήμερα υπάρχει μια ισχυρή 
Τουρκία που προστατεύει τα δικαιώματα και 
τα συμφέροντά της στο Αιγαίο, στην Ανατο-
λική Μεσόγειο και στη Μαύρη Θάλασσα».  

Όπως αναμενόταν, την ανακοίνωση της 
«συμφωνίας» ανάμεσα στις δύο χώρες ακο-
λούθησε η έκδοση NAVTEX εκ μέρους της 
Άγκυρας για διεξαγωγή σεισμικών ερευ-
νών και γεωτρήσεων νοτίως της Κρήτης, 
γεγονός που σήμανε… δεύτερο συναγερμό 
στην Αθήνα, η οποία σπεύδει να προλά-

Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥ-
ΣΗ, ΜΕ ΠΆΣΆ ΕΠΙΣΗΜΟΤΗΤΆ, 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
ΚΆΤΆΝΟΗΣΗΣ ΤΟΥΡΚΙΆΣ – 
ΛΙΒΥΗΣ ΓΙΆ ΤΙΣ ΘΆΛΆΣΣΙΕΣ 
ΖΩΝΕΣ. ΚΙΝΗΣΗ Η ΟΠΟΙΆ 
ΕΠΙΒΕΒΆΙΩΝΕΙ, ΆΦΕΝΟΣ, ΟΤΙ 
Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΠΕΚΤΆΤΙΚΗ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΥΦΆΙΝΕΤΆΙ ΜΕ 
ΆΠΆΡΕΓΚΛΙΤΗ ΜΆΚΡΟΠΝΟΗ 
ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΆ ΚΆΙ, ΆΦΕ-
ΤΕΡΟΥ, ΟΤΙ Η ΤΟΥΡΚΙΆ ΔΕΝ 
ΟΡΡΩΔΕΙ ΜΠΡΟΣΤΆ ΣΕ ΤΙΠΟ-
ΤΆ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΆ ΤΗΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ. 
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Με αναβάθμιση Τριμερών 
απαντούν Αθήνα-Λευκωσία

ΜΙΧΑΛΗΣ 
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simerini.com 

βει νέα «τετελεσμένα» επί του εδάφους, με 
την αποστολή στην περιοχή μονάδων του 
ελληνικού πολεμικού ναυτικού.

Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυ-
νας της Ελλάδας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, 
σε μια δήλωση που δηλοί την κρισιμό-
τητα των περιστάσεων, άφησε «ανοικτά 
όλα τα ενδεχόμενα με την Τουρκία», μη 
αποκλειομένων και εξελίξεων που «δεν 
θα είναι ένα απλό θερμό επεισόδιο στο 
Αιγαίο μεταξύ των δύο χωρών».  

Το μνημόνιο και οι χάρτες 
Την περασμένη Πέμπτη, δε, αφέθηκαν 

να διαρρεύσουν, μάλλον από τουρκικές 
πηγές, τόσο το κείμενο της «συμφωνίας», 
όσο και χάρτες που συνοδεύουν το υπο-
γραφέν μνημόνιο, οι οποίοι, ούτε λίγο, 
ούτε πολύ, εξαφανίζουν από προσώπου… 
θαλάσσης τη Ρόδο, την Κρήτη, την Κάσο 
και την Κάρπαθο.       

Σε δημόσια παρέμβασή του στον ΣΚΑΪ, 
ο βουλευτής της ΝΔ και αναπληρωτής κα-
θηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής 
Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, Άγ-
γελος Συρίγος, επισήμανε ότι, με βάση το 
υπογραφέν μνημόνιο, παραβιάζεται σαφώς 
η ελληνική ΑΟΖ, καθώς αυτό περιλαμβάνει 
18 συντεταγμένες εκ μέρους της Τουρκίας και 
18 εκ μέρους της Λιβύης, όπως επίσης και 
αναλυτικούς χάρτες, επί τη βάσει των οποίων 
καθορίζεται η ΑΟΖ μεταξύ των δύο χώρων.

Διπλωματικές πηγές στην Αθήνα σχολί-
αζαν ότι «το περιεχόμενο του κειμένου είναι 

αντίθετο με τις πρόνοιες του διεθνούς δικαίου 
της θάλασσας», ωστόσο, όπως επισήμανε 
ο κ. Συρίγος, το γεγονός ότι οι δύο χώρες 
θα το καταθέσουν στα Ηνωμένα Έθνη για 
τις Διεθνείς Συμφωνίες, το καθιστά «μια 
ισχυρή συμφωνία», την οποία, από τούδε 
και στο εξής θα βρίσκουμε μπροστά μας 
και στην οποία «θα σκοντάφτουμε», παρότι 
είναι παντελώς «αντίθετη στο διεθνές δίκαιο 
και την κοινή λογική, διότι δεν υπάρχουν 
αντικριστές ακτές μεταξύ Λιβύης - Τουρκίας. 
Στην μέση είναι η Ελλάδα». 

Όσον αφορά τους χάρτες, ο Ά. Συρίγος 
σημείωσε ότι «η συμφωνία αγνοεί την ύπαρ-
ξη της Καρπάθου, της Κάσου, της Κρήτης 
και της Ρόδου», προσθέτοντας πως «αυτή 
η κίνηση επηρεάζει την Ελλάδα, όχι την 
Κύπρο, ενώ, παράλληλα, προσφέρει στην 
Τουρκία την στοιχειώδη νομιμοποίηση».

Ελληνική αντίδραση
Η Αθήνα, τελούσα εν υπνώσει όλο το 

προηγούμενο διάστημα και υπό το κράτος 
των τουρκικών επιθετικών κινήσεων, επι-
χειρεί να αντιδράσει στα υπό διαμόρφωση 
δεδομένα, κατανοώντας ότι, πλέον, διάλογος, 
πέραν της «επιβεβλημένης», πλην άγο-
νης, συζήτησης για Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης, με τον Ρ. Τ. Ερντογάν δεν 
μπορεί να υπάρξει.

Η ελληνική αντίδραση, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, αλλά και με βάση τα όσα δηλώνουν 
κυβερνητικοί αξιωματούχοι, προσανατολίζεται 
προς τρεις κατευθύνσεις: Α) Να καταστήσει 

τη συμφωνία Τουρκίας – Λιβύης ανενεργή. 
Β) Να ενισχύσει και να αναβαθμίσει τις τρι-
μερείς και πολυμερείς συνεργασίες με τα 
ενδιαφερόμενα κράτη της περιοχής, αλλά 
και με άλλες χώρες, με σημαντικά συμφέ-
ροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη 
Μέση Ανατολή, όπως η Γαλλία. Γ) Να ενι-
σχύσει, πέραν των όποιων διπλωματικών 
πρωτοβουλιών επιβάλλονται, την αμυντική 
της αποτροπή, αφού είναι προφανές πως 
στόχος της στρατηγικής της Άγκυρας είναι 
η, διά της χρήσεως της στρατιωτικής ισχύος, 
αποκόμιση πολιτικών οφελών. 

Γίνεται, επιπλέον, συνείδηση στην 
ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγε-
σία ότι ένα ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο 
στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο 
δεν θα είναι προϊόν «ατυχήματος», αλλά 
οργανωμένης τουρκικής ενέργειας, που 
θα προκαλέσει αναπόφευκτη συμπλοκή.  

Εάν, δε, οι Τούρκοι επιχειρήσουν να 
αμφισβητήσουν ευθέως την ελληνική 
κυριαρχία διενεργώντας έρευνες είτε 
στο Καστελλόριζο, είτε στην Κρήτη εντός 
της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τότε, δια-
μηνύεται, η ελληνική απάντηση θα είναι 
άμεση και αποφασιστική.  

Απέλαση Λίβυου Πρέσβη
Ως προς το πρώτο μέτρο αντίδρασης, 

ήδη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριά-
κος Μητσοτάκης, ενημερώνοντας την 
εθνική αντιπροσωπεία από του βήματος 
της Βουλής, χαρακτήρισε ως ανιστόρητο 
και αγεωγράφητο το κείμενο που συνυ-
πέγραψαν ο Ρ. Τ. Ερντογάν με την κυβέρ-
νηση Αλ Σαράτζ, ενώ τόνισε ότι η Ελλάδα 
έχει στρατηγική για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης και θα καταστήσει άκυρη την 
παράνομη συμφωνία. 

Χαρακτήρισε επιθετική τη στάση της 
Τουρκίας, «η οποία, μετά τις παράνομες 
ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, απλώ-
νεται και σε άλλες περιοχές της Μεσο-
γείου», με «αιχμή ένα άκυρο κείμενο 
που βάφτισε συμφωνία με τη Λιβύη».  
Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα προχώρησε την 
περασμένη Παρασκευή σε απέλαση του 
Λίβυου Πρέσβη από τη χώρα (απέλαση 
η οποία δεν συνιστά και διακοπή διπλω-
ματικών σχέσεων με την Τρίπολη), ενώ 
προσκάλεσε να επισκεφθούν την Ελλάδα 
τον αναπληρωτή πρωθυπουργό, καθώς και 
τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Λιβύης 
(πρόσκεινται στον στρατάρχη Χαφτάρ που 
μάχεται την κυβέρνηση Φαγέζ αλ Σαράτζ, 
συμμάχου της Άγκυρας), οι οποίοι αντι-
τίθενται στην υπογραφή του μνημονίου 
κατανόησης, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί 
κατάφωρη παραβίαση της ασφάλειας, αλλά 
και της κυριαρχίας της Λιβύης.  

Ακόμα ισχυρότερη τη θέση της Αθήνας 
καθιστά το γεγονός ότι, ήδη, το μνημόνιο 
Τουρκίας-Λιβύης καταδίκασαν τόσο η 
Ουάσιγκτον και το Παρίσι, όσο και η Αί-
γυπτος και το Ισραήλ, που εμπλέκονται, 
είτε άμεσα, είτε έμμεσα, στους ενεργειακούς 
σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου, 
επί τη βάσει των τριμερών συνεργασιών. 

Η Τουρκία κινείται, 
πλέον, με ρυθμούς… 

express, για τη 
δημιουργία νέων 

τετελεσμένων – όπερ, 
νέων πολιτικών 

πραγματικοτήτων 
– στην Ανατολική 
Μεσόγειο, που, 

προφανώς, 
επιβουλεύονται τα 
ελληνικά δίκαια 
και συμφέροντα. 

Ελλάδα και 
Κύπρος αντιδρούν 

με αναβάθμιση 
των τριμερών 

συνεργασιών, αλλά 
και επιχειρώντας την 
ενεργότερη εμπλοκή 
και άλλων ισχυρών 

χωρών σε αυτές
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Όσον αφορά το δεύτερο σκέλος 
της ελληνικής αντίδρασης, ήδη, 
Αθήνα και Λευκωσία, βρίσκονται 

σε έντονες παρασκηνιακές διαβουλεύσεις 
με τις συνεργαζόμενες χώρες της περιο-
χής, αλλά και με άλλες δυνάμεις, όπως 
η Γαλλία, σε μια προσπάθεια, αφενός, 
περαιτέρω ενίσχυσης και αναβάθμισης της 
μεταξύ τους συνεργασίας, και, αφετέρου, 
εξεύρεσης κοινών τρόπων αντίδρασης 
στην τουρκική επιθετικότητα. 

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με ασφα-
λείς πληροφορίες της «Σ», υπήρξαν 
και θα υπάρξουν επαφές ανάμεσα στα 
υπουργεία και στους υπουργούς άμυ-
νας των συνεργαζόμενων χωρών, ενώ 
θα εντατικοποιηθούν, τόσο ποσοτικά όσο 
και ποιοτικά, οι μεταξύ τους στρατιω-
τικές ασκήσεις, όπως προβλέπουν και 
οι συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας.

Όπως εγκύρως πληροφορούμαστε, «η 

συνεργασία της Κύπρου με την Ελλάδα, 
την Αίγυπτο και το Ισραήλ παραμένει στο 
διαμορφωθέν πλαίσιο, ωστόσο, επιβεβαι-
ώνονται και αναβαθμίζονται διαρκώς το 
μομέντουμ και οι άξονες αυτής, κάτι που 
καθίσταται ορατό και επί του πρακτέου». 

Αν και στρατηγική επιλογή των 
συνεργαζόμενων χωρών είναι η μη 
στρατιωτικοποίηση της αντιπαράθε-
σης με την Τουρκία στην Ανατολική 
Μεσόγειο, ωστόσο, ο παράγοντας «απο-
τροπή» αποτιμάται, πλέον, ως ιδιαίτερα 
σημαντικός, αφού η Άγκυρα επιχειρεί 
να επιβάλει τα έκνομα τετελεσμένα της 
διά της στρατιωτικής ισχύος.  

Ήδη, φωνές στην Αθήνα ζητούν την 
εμβάθυνση της συνεργασίας με Αίγυπτο 
και Ισραήλ με την εμπλοκή και του πα-
ράγοντα ασφάλεια, καθώς και την ανα-
προσαρμογή της εξωτερικής πολιτικής 
με βάση τη συνέργεια διπλωματίας και 

άμυνας, η οποία (άμυνα), διαχρονικά, και 
ιδία τα τελευταία χρόνια, έχει υποβαθμιστεί 
δραματικά ως τελεστής εθνικής ισχύος.    

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, 
σύντομα θα «γίνει ορατή» η ουσιαστική 
αναβάθμιση των τριμερών συνεργασιών 
με την ενεργότερη ανάμειξη μεγάλων 
χωρών όπως οι ΗΠΑ (στον άξονα Κύ-
προς-Ελλάδα-Ισραήλ) και η Γαλλία (στον 
άξονα Κύπρος-Ελλάδα-Αίγυπτος). 

Ταυτόχρονα, η Αθήνα επείγει να προχω-
ρήσει ταχέως και με συντονισμένα βήματα 
στη σαφή οριοθέτηση και κατοχύρωση 
των θαλασσίων ζωνών στην Ανατολική 
Μεσόγειο, ως απάντηση στις τουρκικές 
μεθοδεύσεις. Ο καθορισμός ΑΟΖ με την 
Αίγυπτο, έστω και μετά την δωδεκάτη, 
καθίσταται επιβεβλημένος, από τη στιγμή, 
μάλιστα, που η Ελλάδα μπορεί να επικα-
λείται το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της 
θάλασσας γι’ αυτή την ενέργεια.   

Αναφορικά με το τρίτο μέτρο, οι Ελλη-
νικές Ένοπλες Δυνάμεις προετοιμάζονται, 
πλέον, όχι απλώς για την αντιμετώπιση 
ενός «ατυχήματος» ή ενός μικρής έντασης 
θερμού επεισοδίου στο Αιγαίο, αλλά και για 
το ενδεχόμενο ευρύτερης σύρραξης, αφού 
εκτίμηση της στρατιωτικής ηγεσίας είναι ότι η 
αποθράσυνση της Άγκυρας δεν έχει όρια και 
η Ελλάδα θα πρέπει να προτάξει, με σθένος 
και αποφασιστικότητα, έναντι της τουρκικής 
επιθετικότητας, τις δικές της κόκκινες γραμμές. 

Εν όψει, λοιπόν, του ενδεχομένου 
διεξαγωγής σεισμικών ερευνών από 
τους Τούρκους εντός της ελληνικής 
υφαλοκρηπίδας, το ελληνικό υπουργείο 
Άμυνας θωρακίζει με όλα τα διαθέσιμα 
μέσα την Κρήτη και το Λιβυκό Πέλαγος, 
ενώ, την ίδια ώρα, συνεχίζονται, με τους 
ελάχιστους, έστω, διαθέσιμους πόρους, 
οι αναβαθμίσεις και των τριών κλάδων, 
προς αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής.

Αναβαθμίζονται οι Τριμερείς



Σ
τα επτά και πλέον χρόνια 
της διακυβέρνησης Ανα-
στασιάδη - Συναγερμού 
γίναμε μάρτυρες μιας πο-
λιτικής του ύψους και του 
βάθους. Λήφθηκαν και 
καλές και πολύ κακές 

αποφάσεις. Τίποτε δεν μπορεί να μη-
δενίζεται ή να αναθεματίζεται. Ωστόσο, 
η πλάστιγγα έγερνε και εξακολουθεί να 
γέρνει ευνοϊκά προς τους επιχειρηματίες 
και τις εύπορες ομάδες του πληθυσμού, με 
την πλειοψηφία να βρίσκεται στα «αμπά-
ρια» και να συνωστίζεται για τον άρτον 
τον επιούσιον. Μειώθηκε η ανεργία, λένε. 
Ασφαλώς και μειώθηκε, όταν μια μεγάλη 
μερίδα νέων επιστημόνων μετοίκησαν στο 
εξωτερικό για κάτι καλύτερο  από τα 500-
600 ευρώ που προσφέρει η κυπριακή 
αγορά εργασίας. Υπάρχει και μια μεγάλη 
μερίδα, που αριθμεί μερικές χιλιάδες. Οι 
λεγόμενοι «άστεγοι» εργαζόμενοι, στην 
πλειοψηφία τους επιστήμονες ή κάτοχοι 
πανεπιστημιακών πτυχίων ή ανώτερων 
σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 

οποίοι ασφυκτιούν στο περιθώριο του 
αορίστου χρόνου, των μονίμως εκτάκτων 
ή αυτών που «πουλούν» υπηρεσίες στο 
κράτος έναντι πινακίου φακής (σ.σ. οι απα-
σχολούμενοι στα επιμορφωτικά κέντρα, 
στα ΚΙΕ και στα ολοήμερα σχολεία). Οι 
τελευταίοι αναγκάζονται από το κράτος 
«πρόνοιας» να καταβάλλουν εισφορές 
κοινωνικών ασφαλίσεων ακόμα και τα 
καλοκαίρια που δεν εργάζονται και δεν 
έχουν άλλο εισόδημα. Έτσι υποχρεώνονται 
να κάνουν παντός είδους κουτσοδούλια στο 
απέραντο χάος της «αδήλωτης εργασίας».

 
Οι φτωχοί συνταξιούχοι και το 
σκληρό ροκ της αντιπολίτευσης 

Το ΑΚΕΛ τα τελευταία χρόνια κατηγορεί 
την Κυβέρνηση και την καλεί να βελτιώσει 
το σχέδιο ενίσχυσης των χαμηλοσυντα-
ξιούχων, ώστε να μην υπάρχουν φτωχοί 
συνταξιούχοι. Με  μπροστάρη την ΕΚΥΣΥ, 
ΑΚΕΛ και ΠΕΟ  χαρακτηρίζουν σκληρό 
και ισοπεδωτικό μέτρο τη μείωση των 
συντάξεων για όσους θέλουν να συντα-
ξιοδοτηθούν πριν από τα 65 τους χρόνια.

Το κομματικό Αλτσχάιμερ ξανακτυπά, 
δυστυχώς. Αν σήμερα μοιρολογούν για τους 
φτωχούς συνταξιούχους, οι πολίτες θυμού-
νται πολύ καλά πως τον Νιόβρη του 2012, 
η τότε Υπουργός Εργασίας και εν δυνάμει 
Γ.Γ. της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, 
κατέθετε το νομοσχέδιο της Τρόικας για 
μείωση των συντάξεων κατά 12% με κλι-
μάκωση σε όσους υποχρεωτικά θα έβγαιναν 
με σύνταξη στα 63 χρόνια τους. Τότε και τα 
χρόνια που ακολούθησαν σημειώθηκε το 
μεγαλύτερο κύμα απολύσεων στον ιδιωτικό 
τομέα, περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων 
/ εταιρειών που ελέγχονται από το ΑΚΕΛ. 
Σύμφωνα με την ΕΚΥΣΥ, την ΠΕΟ και το 
ΑΚΕΛ, «η μείωση κατά 12%  για όσους 
συνταξιοδοτηθούν στα 63 τους χρόνια 
είναι ένα σκληρό και ισοπεδωτικό μέτρο 

και ζητούν τη διόρθωσή του. Όπως δήλωνε 
πρόσφατα ο Γ.Γ. της ΕΚΥΣΥ, Κ. Σκαρπάρης, 
στην Κύπρο υπάρχουν πέραν των 40.000 
συνταξιούχων που έχουν εισοδήματα κάτω 
από το όριο της φτώχιας. Παρέθεσε, επίσης, 
παραδείγματα εργαζομένων που εργάστηκαν 
και πλήρωσαν εισφορές για 47 χρόνια και 
τιμωρούνται με το πέναλτι του 12%.

«Κάποιων από αυτούς έχει πληγεί ση-
μαντικά το βιοτικό επίπεδο τα τελευταία 
χρόνια, με μείωση των απολαβών τους, ή 
ακόμη έμειναν άνεργοι, με αποτέλεσμα να 
ζητήσουν να πληρωθούν τη σύνταξή τους 
στο 63ο έτος και, με βάση τη νομοθεσία, 
τιμωρούνται με πέναλτι 12%», πρόσθεσε.

Λόγια και φούμαρα. Αποσιωπούν ποιοι 
και πότε κατέθεταν τα αντιλαϊκά νομοσχέ-
δια που επέβαλλαν οι τροϊκανοί, ενώ στη 
Βουλή, με χέρια ψηλά, τα ψήφιζαν ΑΚΕΛ 
– ΔΗΣΥ - ΔΗΚΟ σε αγαστή συνεργασία. 

Η Κυβέρνηση λέει πως μελετά τη 
βελτίωση αυτού του μέτρου, αλλά… Τι 
θα γίνει με τις εκατοντάδες αυτών που 
τιμωρήθηκαν με τη  μείωση του 12%; Δεν 
θα προσφύγουν στη δικαιοσύνη ζητώντας 
ισότιμη μεταχείριση; Τι λένε επ’ αυτού οι 
μεγάλοι «προστάτες» των εργαζομένων 
και των φτωχών συνταξιούχων;

Οι πένθιμες πλερέζες
και η απύθμενη υποκρισία

Εκεί που νυχθημερόν ακούγαμε για τους 
Μαλαισιανούς, Καμποτζιανούς και ων ουκ 
έστι αριθμός χρυσοφόρους κατόχους κυ-
πριακών διαβατηρίων, οι οποίοι στις χώρες 
τους καταζητούνται για απάτες και ξέπλυμα 
βρόμικου χρήματος πολλών εκατομμυρίων, 
μπήκε στη ζωή μας από το «παράθυρο» της  
επικαιρότητας και το κατασκοπευτικό βαν 
με πρώην ή και νυν Ισραηλινούς πράκτορες 
να αλωνίζουν. Ποταμός επικρίσεων και 
αλληλοκατηγοριών. Κανένας, όμως, δεν 
μιλά για τους Αμερικανούς, Άγγλους και 

άλλους κατασκόπους που για δεκαετίες 
κάνουν  πολιτικό «μπανιστήρι» ανενόχλητοι 
μπροστά στα μάτια μας.

Μια κατ’ ιδίαν συνάντηση του Προέδρου 
Αναστασιάδη με τον Άντρο Κυπριανού 
ήταν αρκετή για να ριχτούν τίτλοι τέλους 
σε αυτό το απέραντο τσίρκο συμπολίτευ-
σης-αντιπολίτευσης. Ας πάμε όμως και 
σε άλλα που δείχνουν πως ο πολιτικός 
ξεπεσμός έχει και τα όριά του.

Κανένας δεν περίμενε πως το πόρισμα 
της Επιτρόπου Διοικήσεως, Μαρίας Στυ-
λιανού - Λοττίδη, για τον τραγικό θάνατο 
του 14χρονου Στυλιανού, θα προκαλούσε 
τέτοιας έκτασης αντιδράσεις και αφορισμούς. 
Με πρώτη την ηγεσία του ΑΚΕΛ να σέρνει 
τον χορό μιας ισοπεδωτικής κριτικής και 
να κατηγορεί την Επίτροπο, η οποία μέχρι 
σήμερα απέδειξε την ακεραιότητά της και 
τον σεβασμό στην ανεξαρτησία του θεσμού 
του οποίου ηγείται, ότι, τάχατες, συνέγραψε 
με την Υπουργό Εργασίας το πόρισμα. Με 
ήθος απάντησε  η Υπουργός Εργασίας, 
Ζέτα Αιμιλιανίδου, η οποία, ειρήσθω εν 
παρόδω, θεωρείται μία πολύ καλή τεχνο-
κράτης και ένα από τα πιο ικανά μέλη του 
Υπουργικού της παρούσας κυβέρνησης.

  Από την άλλην, οι εργαζόμενοι στις 
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας,  ενθαρ-
ρυμένοι από τις αντιδράσεις, κατέβηκαν 
σε 24ωρη στάση εργασίας, ως να είναι 
οι «ιερές αγελάδες» που δεν επιδέχονται 
κριτική. Μπέρδεψαν τον φόρτο εργασίας 
με την εγκληματική αμέλεια συναδέλφων 
τους να προλάβουν το κακό. Ούτε καν συ-
νειδητοποιούν πως αφέθηκε ένας έφηβος 
να κλοτσήσει την πόρτα της ζωής, επειδή 
αυτοί που όφειλαν να τον προστατεύσουν 
δεν του πρόσφεραν καμιά διέξοδο. Η αυ-
θαιρεσία στο απόγειό της. Απεργούν και 
διαδηλώνουν όσοι έχουν ασφαλές εργασι-
ακό καθεστώς με εγγυημένα ωφελήματα 
και παρακολουθούν άναυδοι οι πολλοί 

την ασυδοσία των λίγων.

Χέρι, χέρι και σε κόντρα
Είναι άξιον απορίας, γιατί απορούν 

σήμερα όλοι αυτοί που έσπευσαν να 
επικρίνουν τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, Αβ. 
Νεοφύτου, ο οποίος σε ομιλία του στο  Λον-
δίνο υποστήριξε τη  δημιουργία  αγωγού 
φυσικού αερίου προς την  Τουρκία μετά τη 
λύση του Κυπριακού. Δεν είναι η πρώτη 
φορά που εκφράστηκε από τον ηγέτη του 
ΔΗΣΥ μια τέτοια απαράδεκτη τοποθέτηση. 
Χέρι, χέρι με τον Άντρο Κυπριανού, δεν 
υιοθετούν μόνον αυτήν τη θέση, αλλά και 
την προπαγανδίζουν σε διάφορα φόρα ή 
συναντήσεις με ξένους διπλωμάτες.

Υπενθυμίζεται πως  ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ, 
τον Νιόβρη του 2018, συναντήθηκε για 
δεύτερη φορά (η πρώτη ήταν τον Γενά-
ρη του 2016) με τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μ. 
Τσαβούσογλου. Μίλησε, μάλιστα, στο 
συνέδριο του Ιδρύματος Οικονομικών 
και Πολιτικών Ερευνών της Τουρκίας, 
το περιβόητο TEPAV, γνωστό για τις 
απαράδεκτες θέσεις του στο Κυπριακό, 
καθώς και υπέρμαχο υποστηρικτή των  
ιμπεριαλιστικών βλέψεων της Άγκυρας 
σε Κύπρο, Κυπριακή ΑΟΖ , στη Συρία, 
σε χώρες των Βαλκανίων και όπου εκτός 
Τουρκίας υπάρχει πλούτος για πλιάτσικο.  

Δυστυχώς, τόσον ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, 
όσο και ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ δεν καταφέρνουν 
να καλύψουν την μετριότητά τους, αλλά 
και την πολιτική αφέλεια να πιστεύουν 
πως με υποχωρήσεις θα κατευναστεί η 
Τουρκία. Ο ένας στα κρυφά και ο άλλος 
φανερά επιχειρούν να διευκολύνουν την 
διαπραγματευτική θέση της Τουρκίας. 
Αναζητούν επιχειρήματα εναντίον όχι 
της Τουρκίας, αλλά του Προέδρου και 
όσων αμφισβητούν τις προθέσεις της. 

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ, αντί να ακολουθή-
σει τη γραμμή του ΚΚΕ τουλάχιστον στα 

εθνικά θέματα, αναδεικνύεται κατώτερη 
των περιστάσεων και βρίσκεται αντιμέτω-
πη ακόμα και με οπαδούς του κόμματος.

   
Ο πολιτικός αμοραλισμός

Τι άλλαξε, άραγε, μέσα σε ένα χρόνο 
και ο Γ.Γ. του ΑΚΕΛ δεν θέλει να «ξεκολ-
λήσει» από την καρέκλα του;

Μετά τις εκλογές του 2018 είχε δηλώσει 
σε συνεντεύξεις του πως δεν θα διεκδικήσει 
επανεκλογή, διαφημίζοντας τη συνέπειά (!) 
του σε καταστατικές αρχές. Δήλωνε συγκε-
κριμένα: «Εγώ είμαι συνεπής με το τι λένε 
οι καταστατικές πρόνοιες του ΑΚΕΛ. Στα 
65 χρόνια πρέπει να αποχωρούμε από τον 
επαγγελματικό μηχανισμό. Ως εκ τούτου, 
εγώ θέλω να τηρήσω αυτά που προνοού-
νται από το καταστατικό μας. Όσο πιο ψηλά 
είναι κάποιος, τόσο περισσότερο πρέπει 
να είναι παράδειγμα προς μίμηση και όχι 
προς αποφυγήν. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε 
οι πρώτοι που θα τηρούμε αυτά που λέει 
το καταστατικό του κόμματος. Δεν τίθεται 
ζήτημα, λοιπόν, να διεκδικήσω εκ νέου», 
ανέφερε τότε χαρακτηριστικά στην εφ. «Κ». 

Στη δημοσιογραφική διάσκεψη, ωστόσο, 
που προβλήθηκε αρχές της εβδομάδας 
και από την τηλεόραση του ΡΙΚ δήλω-
σε πως υπάρχει δυνατότητα, βάσει του 
καταστατικού, «να ανανεώσει τη θητεία 
του γι’ ακόμη δύο χρόνια».

Θα αποφασίσει, λέει, το συνέδριο τον 
Ιούνη του 2020. Στο συνέδριο, προφα-
νώς, που θα εκλέξει τη νέα Κ.Ε., θα είναι ο 
μόνος υποψήφιος για το αξίωμα. Δεν θα 
τολμήσει κανένας να τον αμφισβητήσει, 
γιατί οι διαγκωνιζόμενοι ξέρουν πολύ καλά 
πως θα τους κοπεί το νήμα της διαδοχής 
από το πρώτο κιόλας βήμα. Κατά τα άλλα, 
ο πολιτικός αμοραλισμός, ο ξεπεσμός, η 
πολιτική αναλγησία, τα παραδείγματα 
προς αποφυγήν και η ασυνέπεια σε αρ-
χές αφορούν τους άλλους και όχι εμάς.  

ΜΙΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΠΟΥ ΒΑ-
ΔΙΖΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΙΛΑ ΚΑΙ ΜΙΑ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ  ΠΟΥ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ 
ΣΤΟΝ ΒΑΛΤΟ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΑΝΥΠΟΛΗΨΙΑΣ
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Και ο  ξεπεσμός έχει τα όριά του

www.simerini.com

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com
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Π
Η πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 56% 
δεν αισθάνονται ασφαλείς όσον αφορά 
την προστασία των προσωπικών τους 
δεδομένων, σύμφωνα με τα αποτελέσμα-
τα δημοσκόπησης που διενήργησε το 
IMR του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
για λογαριασμό της «Σημερινής» της 

Κυριακής. Την ίδια στιγμή συνολικά το 47% των πολιτών 
δηλώνουν ότι το διαδίκτυο  τούς δημιουργεί φόβο σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων τους, ενώ η πλειοψηφία των 
πολιτών σε ποσοστό 53% απάντησαν ότι αισθάνονται λίγο ή 
και καθόλου φόβο.  Ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των 
ερωτηθέντων σε σχέση με τους νόμους που προστατεύουν 
την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Η μεγάλη 
πλειοψηφία σε ποσοστό 61% αναφέρουν ότι γνωρίζουν σε 
μικρό βαθμό ή και καθόλου τους νόμους. Ταυτόχρονα οι 
πολίτες θεωρούν ότι η ενημέρωση σχετικά με την προστασία 
των προσωπικών τους δεδομένων θα έπρεπε να γίνει κυρίως 
από τα ΜΜΕ, την Αστυνομία και το Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 
Το θέμα με το κατασκοπευτικό βαν φαίνεται πως απασχόλησε 

τους πολίτες αφού η μεγάλη πλειοψηφία σε ποσοστό 66% 
δηλώνουν ότι παρακολούθησαν τις πρόσφατες εξελίξεις 
σχετικά με το εφοδιασμένο βαν με υπερσύγχρονα μηχα-
νήματα παρακολούθησης. Η κοινή γνώμη όμως φαίνεται 
διχασμένη σε ερώτημα αν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας, 
αφού το βαν ανήκει σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, 
με έδρα τη Λάρνακα. Συγκεκριμένα, ένα 54% πιστεύουν 
ότι τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας και το υπόλοιπο 46% 
ότι δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Η μεγάλη πλειοψηφία (67%) 
πιστεύουν  ωστόσο ότι το βαν αυτό βρίσκεται στην Κύπρο 
για λόγους εγχώριας κατασκοπίας.
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: «Ση-
μερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: 4-5 Δεκεμβρίου 2019. 
Κάλυψη: Παγκύπρια - αστικές και αγροτικές περιοχές. Χα-
ρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες άνω των 18. 
Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή δείγματος: Τυχαία 
στρωματοποιημένη δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: 
Τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερω-
τηματολογίου.

ΤΗΣ ΣΚΕΥΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ

Η ΜΕΓΆΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΆ 
ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 67% 
ΠΙΣΤΕΎΟΎΝ ΟΤΙ ΤΟ ΒΆΝ 
ΒΡΙΣΚΕΤΆΙ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ 
ΓΙΆ ΛΟΓΟΎΣ ΕΓΧΏΡΙΆΣ 
ΚΆΤΆΣΚΟΠΙΆΣ

Δεν αισθάνονται ασφαλείς οι πολίτες
για τα προσωπικά τους δεδομένα

ΠΟΣΟΣΤΟ 53% ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ ΟΤΙ ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ΛΙΓΟ Η ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ ΦΟΒΟ

ΠΌΣΌ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΑΊΣΘΑΝΕΣΤΕ ΣΕ Ό,ΤΊ ΑΦΌΡΑ ΤΗΝ 
ΠΡΌΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΌΣΩΠΊΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ;

22%
ΠΌΛΎ

25%
ΑΡΚΕΤΑ

30%
ΛΊΓΌ

23%
ΚΑΘΌΛΌΎ

ΑΠΌ ΠΌΊΌΎΣ ΦΌΡΕΊΣ ΘΕΩΡΕΊΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΊΝΕΤΑΊ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΠΡΌΣΩΠΊΚΩΝ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ;

Το θέμα με το κατασκοπευτικό βαν φαίνεται 
πως απασχόλησε τους πολίτες αφού η μεγάλη 
πλειοψηφία σε ποσοστό 66% δηλώνουν ότι 
παρακολούθησαν τις πρόσφατες εξελίξεις σχε-
τικά με το εφοδιασμένο βαν με υπερσύχρονα 
μηχανήματα παρακολούθησης. Η κοινή γνώ-
μη όμως φαίνεται διχασμένη σε ερώτημα αν 
τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας, αφού το βαν 
ανήκει σε εταιρεία ισραηλινών συμφερόντων, 
με έδρα τη Λάρνακα. Συγκεκριμένα, ένα 54% 
πιστεύουν ότι τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας 
και το υπόλοιπο 46% ότι δεν τίθεται τέτοιο 
θέμα. Η μεγάλη πλειοψηφία (67%) πιστεύ-
ουν,  ωστόσο, ότι το βαν αυτό βρίσκεται στην 
Κύπρο για λόγους εγχώριας κατασκοπίας.46 %

ΟΧΙ
33 %
ΟΧΙ

54 %
ΝΑΙ

67 %
ΝΑΙ

 ΌΠΩΣ ΔΗΜΌΣΊΕΎΘΗΚΕ ΣΤΑ 
ΜΜΕ, ΤΌ ΕΝ ΛΌΓΩ ΒΑΝ ΦΑΊ-
ΝΕΤΑΊ ΝΑ ΑΝΗΚΕΊ ΣΕ ΕΤΑΊΡΕΊΑ 
ΊΣΡΑΗΛΊΝΩΝ ΣΎΜΦΕΡΌΝΤΩΝ, 
ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ. ΘΕ-
ΩΡΕΊΤΕ ΌΤΊ ΤΊΘΕΤΑΊ ΘΕΜΑ 
ΕΘΝΊΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ Η ΌΧΊ;

ΠΊΣΤΕΎΕΤΕ ΠΩΣ ΤΌ 
ΒΑΝ ΑΎΤΌ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ 
ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΌ ΓΊΑ ΛΌ-
ΓΌΎΣ ΕΓΧΩΡΊΑΣ ΚΑΤΑ-
ΣΚΌΠΊΑΣ; 

ΠΌΛΎ

17 % 

ΑΡΚΕΤΑ
ΛΊΓΌ27 % 36 % 

ΚΑΘΌΛΌΎ

20 % 

ΣΕ ΠΌΊΌ ΒΑΘΜΌ Ό ΠΑΓΚΌΣΜΊΌΣ ΊΣΤΌΣ ΣΑΣ ΔΗΜΊ-
ΌΎΡΓΕΊ ΦΌΒΌ ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΌΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ 
ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;

Η πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 56% δηλώνουν ότι 
αισθάνονται λίγο ή και καθόλου ασφαλείς όσον αφορά την 
προστασία των προσωπικών τους δεδομένων.
Την ίδια στιγμή συνολικά το 47% των πολιτών δηλώνουν 
ότι ο παγκόσμιος ιστός τούς δημιουργεί πολύ ή αρκετά με-
γάλο φόβο σχετικά με την προστασία των δεδομένων τους, 
ενώ η πλειοψηφία των πολιτών σε ποσοστό 53% απάντησαν 
ότι αισθάνονται λίγο ή και καθόλου φόβο. 

ΠΌΊΕΣ ΕΊΝΑΊ ΌΊ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΕΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΊΕΣ ΠΌΎ ΣΑΣ ΔΗΜΊΌΎΡΓΌΎΝΤΑΊ, ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΔΗΜΌΣΊΌΠΌΊΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΌΣΩΠΊΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ;

45 %
ΔΊΑΡΡΌΗ 

ΠΡΌΣΩΠΊΚΩΝ 
ΣΤΌΊΧΕΊΩΝ

23 %
ΎΠΌΚΛΌΠΗ 

ΌΊΚΌΝΌ-
ΜΊΚΩΝ/ 

ΤΡΑΠΕΖΊΚΩΝ 
ΣΤΌΊΧΕΊΩΝ

9 %
ΦΌΒΌΣ ΌΤΊ 
ΜΠΌΡΕΊ ΝΑ 
ΧΡΗΣΊΜΌ-
ΠΌΊΗΘΌΎΝ 

ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΊΌ 
ΕΚΦΌΒΊΣΜΌΎ 
ΑΠΌ ΑΛΛΌΎΣ

8 %
ΦΌΒΌΣ ΌΤΊ 
ΜΠΌΡΕΊ ΝΑ 
ΤΑ ΌΊΚΕΊ-
ΌΠΌΊΗΘΕΊ 
ΕΝΑ ΤΡΊΤΌ 

ΑΤΌΜΌ

27 %
ΠΡΌΣΒΌΛΗ 
ΤΗΣ ΊΔΊΩ-

ΤΊΚΗΣ ΜΌΎ 
ΖΩΗΣ

5 %
ΦΌΒΌΣ ΌΤΊ 
ΜΠΌΡΕΊ ΝΑ 
ΕΚΤΕΘΌΎΝ 
ΣΤΌΊΧΕΊΑ 

ΠΌΎ ΕΧΌΎΝ 
ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΊΑ 
ΜΌΎ

Ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σε σχέση με τους νόμους που προ-
στατεύουν από την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. Η μεγάλη πλειοψηφία σε 
ποσοστό 61% αναφέρει ότι γνωρίζει σε μικρό βαθμό ή και καθόλου τους νόμους. Ταυτόχρο-
να οι πολίτες θεωρούν ότι η ενημέρωση σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους 
δεδομένων θα έπρεπε να γίνει κυρίως από τα ΜΜΕ, την Αστυνομία και το Γραφείο Επιτρόπου 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

ΣΥΝΗΘΊΖΩ ΝΑ ΔΗΜΟΣΊΕΥΩ ΠΡΟΣΩΠΊΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΊΧΕΊΑ ΣΤΟ ΔΊΑΔΊΚΤΥΟ

ΑΊΣΘΑΝΟΜΑΊ ΟΤΊ ΟΡΊΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΊΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΊΧΕΊΑ ΜΠΟΡΟΥΝ 
ΝΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ  ΔΗΜΟΣΊΑ ΣΤΟ ΔΊΑΔΊΚΤΥΟ

ΑΊΣΘΑΝΟΜΑΊ ΟΤΊ ΟΊ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΊΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΔΊΑΔΊΚΤΥΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΊ  

ΣΕ
ΜΕΓΑΛΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΕ ΜΕΓΑΛΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΕ ΑΡΚΕΤΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΕ ΑΡΚΕΤΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΕ ΑΡΚΕΤΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΕ ΜΊΚΡΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΕ ΜΊΚΡΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΕ ΜΊΚΡΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΚΑΘΌΛΌΎ

ΚΑΘΌΛΌΎ

ΚΑΘΌΛΌΎ

3%

18%

42%

4%

21%

17%

31%

29%

10%

62%

32%

31%

ΣΕ ΠΌΊΌ ΒΑΘΜΌ ΊΣΧΎΌΎΝ ΓΊΑ ΕΣΑΣ ΤΑ ΑΚΌΛΌΎΘΑ:

ΣΕ ΠΌΊΌ ΒΑΘΜΌ, ΘΑ ΛΕΓΑΤΕ ΠΩΣ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΤΌΎΣ ΝΌΜΌΎΣ ΠΌΎ ΣΑΣ ΠΡΌΣΤΑ-
ΤΕΎΌΎΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΌΣΩΠΊΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ;

13% 26% 37% 24%

ΣΕ ΜΕΓΑΛΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΕ ΑΡΚΕΤΌ 
ΒΑΘΜΌ 

ΣΕ ΜΊΚΡΌ
 ΒΑΘΜΌ                        

ΚΑΘΌΛΌΎ 

ΕΤΑΊΡΕΊΕΣ ΤΗΛΕΠΊΚΌΊΝΩΝΊΩΝ 

32%

23%

19%

12%

9%

7%

6%

ΑΣΤΎΝΌΜΊΑ 23%

ΜΜΕ  32%

ΓΡΑΦΕΊΌ ΕΠΊΤΡΌΠΌΎ ΠΡΌΣΤΑΣΊΑΣ 
ΔΕΔΌΜΕΝΩΝ ΠΡΌΣΩΠΊΚΌΎ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΚΎΒΕΡΝΗΣΗ

5%

4%

ΕΠΊΣΗΜΕΣ ΊΣΤΌΣΕΛΊΔΕΣ ΤΗΣ ΚΎΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΚΠΑΊΔΕΎΤΊΚΌ ΣΎΣΤΗΜΑ

ΎΠΌΎΡΓΕΊΌ ΕΣΩΤΕΡΊΚΩΝ

37
%

29
%

25
%

9
%

ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΌ 
ΒΑΘΜΌ

ΣΕ ΑΡ-
ΚΕΤΌ 

ΒΑΘΜΌ 

ΣΕ ΜΊΚΡΌ 
ΒΑΘΜΌ  

ΚΑΘΌΛΌΎ   

ΣΕ ΠΌΊΌ ΒΑΘΜΌ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΌΛΌΎΘΗΣΕΊ ΤΊΣ ΠΡΌ-
ΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΊΞΕΊΣ ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΌ ΕΦΌΔΊΑΣΜΕΝΌ 
ΒΑΝ ΜΕ ΎΠΕΡΣΎΧΡΌΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΚΌΛΌΎ-
ΘΗΣΗΣ ΠΌΎ ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ;
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Ο Θάνος Ντόκος και
«η συνεκμετάλλευση του Αιγαίου» 

Τ
α γεγονότα άρχισαν και 
πάλι να τρέχουν το ένα 
μετά το άλλο και κάποια 
να περνούν απαρατήρητα 
ή με ελάχιστες αναφορές 
και επικρίσεις και να πα-
ραμερίζονται, εφόσον έρ-

χονται νεότερα, και η ιστορία πάει λέγοντας. 
Προτού ανακοινωθεί, λοιπόν, η συμφωνία 
Τουρκίας/Λιβύης για οριοθέτηση ΑΟΖ 
μεταξύ τους,  συνέβη και κάτι άλλο.

Καθώς (η Τουρκία) απαιτεί και διεκδικεί 
το μισό ελληνικό Αιγαίο, πλημμυρίζει με 
χιλιάδες «εποίκους» την Ελλάδα [επέκτει-
νε το ίδιο σχέδιό της και εις βάρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας - καταφθάνουν 
από όλες τις πλευρές «αποστολές» (λαθρο-
μεταναστών) στο νησί μέσω κατεχομένων 
και θαλάσσης], καθώς, παράλληλα, κατα-
βροχθίζει και εκατομμύρια ευρώ από την 
ναρκωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση,  παραβιάζει 
καθημερινά το ελληνικό και κυπριακό FIR, 
χρησιμοποιώντας, μάλιστα, (πρόσφατα) 
και πακιστανικά αεροπλάνα, καταπατεί 
και εισβάλλει στην ΑΟΖ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, την οποία δεν αναγνωρίζει, 
αλλά την θεωρεί “defunct” τουρκικό έγ-
γραφο που κατατέθηκε στην ΕΕ από την 
Τουρκία, χωρίς η Ελλάδα και η Κυπριακή 
Δημοκρατία, που είναι ισότιμα μέλη, να 
απαιτήσουν την απόσυρσή του, μας ήλθε ο 
κ. Θάνος Ντόκος να προτείνει σε συνέντευξή 
του «Συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο» με 
την Τουρκία»!  Σχετικό, το πρωτοσέλιδο 
της ιστορικής εφημερίδας «ΕΣΤΙΑ» των 
Αθηνών στις 25 Νοεμβρίου 2019.  

Ποιος είναι ο κύριος αυτός; Σύμ-
βουλος Εθνικής Ασφαλείας του Έλληνα 
Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη 
(από το «γνωστό» ΕΛΙΑΜΕΠ προερχό-
μενος). Μήπως υποκαθιστά τον Υπουργό 
Εξωτερικών της Ελλάδας Νίκο Δένδια; O 
κ. Ντόκος είναι ένα τυπικό μέλος της ελ-
λαδικής ακαδημαϊκής και πολιτικής ελίτ, 
που εκπαιδεύτηκε και έκανε καριέρα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην 
Αμερική, στο ΝΑΤΟ και… στην Τουρκία.  

[Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε 
την 7λεπτη συμμετοχή του στο 14ο Συ-

νέδριο του Economist στην Κύπρο το 
2018. Προσέξτε πώς αναφέρεται στην 
Ανατολική Μεσόγειο με αιχμές στην 
Κύπρο, αλλά δίχως να αναφέρεται στην 
κατοχή, παραβίαση ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων, εγκλήματα πολέμου κ.λπ. 
Επίσης, προσέξτε πώς ΑΠΟΦΕΥΓΕΙ να 
ονομάσει την Τουρκία παρά μόνον ως 
«κάποια χώρα» (“a certain country”) που 
κάνει «διπλωματία των κανονιοφόρων» 
(“gunboat diplomacy”). Τυπική τακτική 
αρκετών ακαδημαϊκών που μασούν τα 
λόγια τους… https://www.youtube.com/
watch?v=I4J4_OYojgY] 

Πρέπει, όμως, να υπενθυμίσουμε και 
τι συνέβη πριν από 4 χρόνια: 

Προηγήθηκε ο Γιώργος
Παπανδρέου το 2015! 

Να θυμίσω ότι τη συνεκμετάλλευση 
του Αιγαίου (μοιρασιά νησιών, φυσικών 
πόρων) απαιτεί η Τουρκία προ πολλού. 
Όμως, το 2015, σε σεμινάριο στην Άγκυ-
ρα, ο Γιώργος Παπανδρέου ομολόγησε 
ότι «Εγώ πρότεινα στον Ερντογάν την 
εκμετάλλευση της Ενέργειας!». (Βλέπε 
άρθρο της γράφουσας στην «Ελευθερία», 
Λονδίνο 26.3.2015, www.eleftheria.co.uk 
«Δύο σεμινάρια σε Άγκυρα και Φόρεϊν Όφις 
και η διπλωματία των βόθρων!» και www.
olympia.gr με φωτογραφίες).

«Η Τουρκία δεν
είναι επεκτατική χώρα»

«Ο κ. Θάνος Ντόκος χαρακτηρίζει ‘κα-
λοδεχούμενη’ την πρόσφατη τοποθέτηση 
του Τούρκου πρεσβευτή στην Αθήνα, σε 
συνέντευξή του σε κυριακάτικη εφημερίδα, 
ότι ‘η Τουρκία δεν είναι αναθεωρητική 
και επεκτατική χώρα’. Και ζητάει από τις 
δύο χώρες ‘να δουν πιο ζεστά το ζήτημα 
των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης’ 
για την αποφυγή θερμού επεισοδίου στο 
Αιγαίο». (iEpikaira,  23.11.2019, «ΤΡΑΓΙΚΗ 
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ: Στην πρώτη συνέντευξή 
του μιλά για λύσεις καζάν-καζάν ο Ανα-
πληρωτής Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας 
Θάνος Ντόκος!»).

Και στην Κύπρο ποια χώρα εισέβαλε με 

δύο εισβολές το 1974, κ. Ντόκο, ποια χώρα, 
έκτοτε, για 45 χρόνια, κρατά υπό κατοχή 
τη μισή μας Κύπρο, κύριε Ντόκο, μήπως 
η Βενεζουέλα; Ποια χώρα έχει ξεριζώσει 
και εκτοπίσει σχεδόν 200.000 Έλληνες της 
Κύπρου από τις περιουσίες τους και έχει 
δολοφονήσει χιλιάδες πολίτες, βίασε εκα-
τοντάδες γυναίκες όλων των ηλικιών στο 
αιματηρό της πέρασμα, αφήνοντας ερείπια 
και πτώματα; Ποια χώρα έχει συλήσει και 
καταστρέψει πέραν των 500 χριστιανικών 
εκκλησιών, κοιμητηρίων και ιερών χώρων 
στα κατεχόμενα; Δεν είναι επεκτατισμός 
αυτός της Τουρκίας, κύριε Ντόκο, δεν είναι 
αρπαγή/επεκτατισμός βάσει του σχεδίου 
Δρος Νιχάτ Ερίμ από τον Νοέμβριο του 
1956 για «επανάκτηση της Κύπρου»; Ποια 
χώρα έχει αμαυρώσει τον κατεχόμενο Πε-
νταδάκτυλο με το σοβινιστικό σύνθημα «Ne 
mutlu Türküm diyene» - «Τι ευτυχία το να 
μπορεί να λέει κάποιος ότι είναι Τούρκος»! 

Ορθώς επεσήμανε ο ακαδημαϊκός 
Αχιλλέας Αιμιλιανίδης, σε ομιλία του που 
έγινε στο πλαίσιο εκδήλωσης του Δημο-
κρατικού Κόμματος για την ίδρυση του 
ψευδοκράτους (2019), όταν είπε ότι:  «O 
μεγαλύτερος κίνδυνος για την αναγνώ-
ριση του ψευδοκράτους προέρχεται από 
εμάς τους ίδιους».  Αυτό ισχύει, δυστυ-
χώς, τόσο για την κατάσταση στην Κύπρο 
(αναγνώριση του ψευδοκράτους), όσο και 
για όλες τις παραβιάσεις και παράνομες 
διεκδικήσεις της κατοχικής Τουρκίας εις 
βάρος της Ελλάδας. 

«Η αναγνώριση
θα έλθει με τη λύση»

Εδώ πρέπει να προσθέσω ότι αυτό 
ακριβώς ήταν και είναι που έχουν υπόψη 
τους και οι κηδεμόνες Βρετανοί. Γι’ αυτό 
και δεν αναγνώρισαν μέχρι σήμερα το 
ψευδοκράτος. Όπως οι ίδιοι έγραψαν και 
μας αποκάλυψαν με την αποδέσμευση 
των επισήμων εγγράφων τους του Υπ. 
Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας (κοινώς 
γνωστό ως Φόρεϊν Όφις), «η αναγνώρι-
ση θα έλθει με τη λύση»!!! Γιατί, λοιπόν, 
οι άνθρωποι να φανούν… παράνομοι, 
εφόσον ευελπιστούν ότι εμείς οι ίδιοι 

θα αναγνωρίσουμε και θα αθωώσουμε 
την Τουρκία για τα εγκλήματά της, για τα 
οποία και οι ίδιοι φέρουν την πρώτη και 
μεγαλύτερη ευθύνη; 

Έτσι, διπλοπρόσωπα είναι που έγραψαν 
και τα ψηφίσματα 540/1983 και 550/1984, 
πάντοτε αποφεύγοντας, εν τω μεταξύ (κακής 
αρχής γενομένης από το ψήφισμα του 
Σ.Α. 353 της 20ής Ιουλίου 1974, ελέω 
Μακαρίου), να αναφέρουν την ΤΟΥΡΚΙΑ 
ως τη χώρα που εισέβαλε και κρατά υπό 
παράνομη κατοχή με χιλιάδες κατοχικά 
στρατεύματά της το κατεχόμενο μέρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Έκτοτε, το έχουν 
ήδη εποικίσει και με εκατοντάδες χιλιάδες 
κουβαλητούς εποίκους της Ανατολίας, για 
να αντικαταστήσουν το κενό που άφησαν οι 
Έλληνες της Κύπρου, τους οποίους βάσει 
του σχεδίου Δρος Νιχάτ Ερίμ ξερίζωσαν… 

Μέχρι σήμερα, ΟΥΔΕΜΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ 
ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ) τόλμησε να απαιτήσει 
από τους Βρετανούς (τους “penholders”) 
που γράφουν τα περί Κύπρου ψηφίσματα 
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να 
ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣ 
AN INVADER AND OCCUPIER, όπως 
έχει, και όχι μόνο…

«Ο εκφυλισμός της κατοχής 
και η αυτοενοχοποίηση των 
κυπριακών κυβερνήσεων» 

Σε συσχετισμό με τα ψηφίσματα, θα ήθε-
λα να αναφερθώ και στο κατά τα άλλα πολύ 
κατατοπιστικό άρθρο του κ. Άντη Λοΐζου 
στη «Σημερινή», 27 Νοεμβρίου 2019, με 
τον πιο άνω τίτλο και συγκεκριμένα στην 
αναφορά του ότι: «Είναι αξιοπερίεργο…  
μνημείο ανικανότητας όλων σχεδόν των 
πολιτικών και κρατικών αξιωματούχων 
της ΚΔ, πώς έφθασε σήμερα η ΚΔ να έχει 
εξουδετερώσει, αφ’ εαυτής, όλα τα υπέρ 
της ψηφίσματα του ΣΑ και της Ολομέλειας 
του ΟΗΕ… και να συζητά για μια λύση 
που στερείται των βασικών χαρακτηρι-
στικών ενός στοιχειώδους δημοκρατικού 
κράτους, με αποδοχή και νομιμοποίηση 
εγκλημάτων πολέμου, με ισότητα του 18% 

με το 82%, αποδοχή των τετελεσμένων 
της εισβολής…».

Δυστυχώς, η αλήθεια είναι ακριβώς 
το αντίθετο. Η μνημειώδης ανικανότητα 
όλων στεγάζεται στο γεγονός ότι οι ίδιοι 
κατάντησαν την  ΚΔ να υλοποιεί, ευλα-
βικά, την υλοποίηση όλων εκείνων των 
ψηφισμάτων που νομιμοποιούν τα εγκλή-
ματα πολέμου εις βάρος της ΚΔ και των 
Ελλήνων της νήσου, με εξίσωση του 18% 
με το 82%, με αποδοχή των τετελεσμένων 
των δυο εισβολών κ.λπ., κ.λπ. 

Με το διζωνικό ψήφισμα  Σ.Α. 649/90 
επί Γιώργου Βασιλείου, που δέχθηκε την  
βρετανο-τουρκική ρατσιστική Δι-κοινοτι-
κή Δι-ζωνική Ομοσπονδία, με αποκορύ-
φωμα αξιώσεων το ψήφισμα 750/92. Το 
οποίο καθαρά παραπέμπει στην έκθεση 
S/23780 του Γ.Γ. Μπούτρος Μπούτρος 
Γκάλι, στην οποία εξηγείται ακριβώς τι 
εννοούν με τη ΔΔΟ και την εξίσωση του 
18% με το 82%, με ξεχωριστές πλειοψηφίες 
στην κάθε ομόσπονδη περιοχή. (Βλέπε 
βιβλίο  Φανούλας Αργυρού «Διζωνική 
v Δημοκρατία», σελ. 361-362). 

Και παρ’ όλον ότι οι βρετανικές ΣΥ-
ΝΟΜΟΣΠΟΝΔΕΣ «Ιδέες Γκάλι» (ο μ.  
Γλ. Κληρίδης -ελέω εκλογών-  έφερε τότε 
και 4 συνταγματολόγους για τη γνωμά-
τευση) δεν έγιναν δεκτές, εντούτοις το 
έγγραφο Γκάλι συνέχισε ανεμπόδιστο, 
από την κυπριακή ηγεσία, αφενός, και 
τους Βρετανούς «pen holders» στον ΟΗΕ, 
αφετέρου. Το 750/92 ετοιμάστηκε από τον 
Sir David Hannay, ο οποίος ανέλαβε τον 
ίδιο χρόνο αντιπρόσωπος του Ηνωμένου 
Βασιλείου στον ΟΗΕ, αντικαθιστώντας τον 
Sir Crispin Tickell, για να μας φέρει στη 
συνέχεια το επίσης απορριφθέν το 2004  
«Σχέδιο (του) Ανάν»… 

Ο Sir Crispin Tickell ήταν ο αξιωματούχος 
που ετοίμασε το έγγραφο για  ανασύσταση 
της ΚΔ σε «ΔΥΟ ΣΥΝΙΣΤΩΝΤΑ ΚΡΑΤΗ» 
στις 3 Ιανουαρίου 1964 και το σχέδιο «Το 
Μέλλον της Κύπρου» τον ίδιο χρόνο, προ-
σβλέποντας -10 χρόνια μπροστά - στην προ-
ετοιμασία της τουρκικής εισβολής… (σελ. 
97/98 «Διζωνική v Δημοκρατία»). 

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

Η ΜΝΗΜΕΙΏΔΗΣ ΑΝΙΚΑ-
ΝΌΤΗΤΑ ΌΛΏΝ ΣΤΕΓΑ-

ΖΕΤΑΙ ΣΤΌ ΓΕΓΌΝΌΣ ΌΤΙ 
ΌΙ ΙΔΙΌΙ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ 
ΤΗΝ ΚΔ ΝΑ ΥΛΌΠΌΙΕΙ, 

ΕΥΛΑΒΙΚΑ, ΤΗΝ ΥΛΌΠΌΙ-
ΗΣΗ ΌΛΏΝ ΕΚΕΙΝΏΝ ΤΏΝ 

ΨΗΦΙΣΜΑΤΏΝ ΠΌΥ ΝΌ-
ΜΙΜΌΠΌΙΌΥΝ ΤΑ ΕΓΚΛΗ-

ΜΑΤΑ ΠΌΛΕΜΌΥ ΕΙΣ 
ΒΑΡΌΣ ΤΗΣ ΚΔ ΚΑΙ ΤΏΝ 

ΕΛΛΗΝΏΝ ΤΗΣ ΝΗΣΌΥ, ΜΕ 
ΕΞΙΣΏΣΗ ΤΌΥ 18% ΜΕ ΤΌ 
82%, ΜΕ ΑΠΌΔΌΧΗ ΤΏΝ 

ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΏΝ ΤΏΝ ΔΥΌ 
ΕΙΣΒΌΛΏΝ Κ.ΛΠ., Κ.ΛΠ. 
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«Α
υτό που έχου-
με στην Κύ-
προ σήμερα 
δεν μπορεί 
να ονομάζε-
ται σύστημα 
Τοπικής Αυ-

τοδιοίκησης», ήταν η πρώτη φράση του 
απερχόμενου Υπουργού Εσωτερικών Κων-
σταντίνου Πετρίδη κατά την παρουσίαση 
της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης την περασμένη Δευτέρα και πιο 
συγκεκριμένα τα σενάρια συνενώσεων. Για 
τον Κωνσταντίνο Πετρίδη και συνεπώς για 
την Κυβέρνηση, οι Τοπικές Αρχές πρέπει 
να έχουν το εύρος των αρμοδιοτήτων που 
να τις καθιστούν αυτοδιοικούμενες. Να 
μπορούν να προσφέρουν στους δημότες 
αρκετές και ποιοτικές υπηρεσίες, να έχουν 
επαρκείς πόρους και προσωπικό να το 
πράξουν, με τρόπο μάλιστα που να μην 
είναι υπερβολικά κοστοβόρος, αλλά και 
να μπορούν να το πράττουν χωρίς να χρει-
άζεται να περάσουν από αχρείαστες και 
χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες 
και εγκρίσεις από διάφορα Υπουργεία ή 
υπηρεσίες του Κεντρικού Κράτους. Καμιά 
από τις τρεις αυτές προϋποθέσεις, που 
καθορίζουν τη σύγχρονη έννοια μιας το-
πικής Αρχής, σύμφωνα πάντα και με τη 
Χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, δεν ισχύει σή-
μερα. Χαρακτήρισε, μάλιστα, το σημερινό 
μοντέλο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ως «ετε-
ροδιοίκηση», όπου οι «τοπικοί άρχοντες 
λειτουργούν ως μεσάζοντες των τοπικών 
κοινωνιών στην κεντρική κυβέρνηση, η 
οποία και η ίδια αντιμετωπίζει προβλή-
ματα δυσλειτουργίας λόγω ακριβώς της 
μη ύπαρξης ενός σοβαρού συστήματος 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης», σύμφωνα με 
όσα ανέφερε.

Το νέο νομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση 
της τοπικής αυτοδιοίκησης προνοεί αύξηση 
αρμοδιοτήτων, όπως η ενιαία αρχή ανάπτυ-
ξης σε κάθε Δήμο, οικονομική αυτοτέλεια, 
ασφαλιστικές δικλίδες που θα αποτρέπουν 
την αυθαιρεσία και συνενώσεις. Τα κριτήρια 
των συνενώσεων στα οποία στηρίχθηκε η 
Κυβέρνηση ήταν πληθυσμιακά, ούτως ώστε 
να υπάρχει πληθυσμιακό μέγεθος ικανό 
να συμβάλει στην οικονομική αυτοτέλεια 
(αριθμός δημοτών, κατοίκων, πυκνότητα 
και κατανομή οικιών), κοινωνικά, οικονο-
μικά (απασχόληση, δομή απασχόλησης, 
εισόδημα, οικονομική βιωσιμότητα), γεω-
γραφικά (όσον το δυνατόν πιο γεωγραφικά 
συμπαγείς) και αναπτυξιακά.

Ο πρωταγωνιστής
της μελέτης

Κύριος και βασικός πρωταγωνιστής 
στην εκπόνηση της μελέτης ήταν ο 
καθηγητής Δρ Χαράλαμπος Κου-
ταλάκης, ο οποίος εξειδικεύεται 
στα ζητήματα της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης. 
Ο ίδιος έχει εμπειρία πάνω 
από 20 χρόνια ως καθηγητής 
πανεπιστημίου στην Αθήνα και 
το Βερολίνο, αλλά και ως σύμβουλος 
διεθνών και εθνικών οργανισμών όπως 
το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, το Γερμανικό Κοινοβούλιο, 
το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Διεθνούς 
Οικονομικής Συνεργασίας, ο Οργανισμός 
Αναπτυξιακής Βοήθειας των ΗΠΑ (USAID) 
και της Γερμανίας (GIZ) πάνω σε θέματα 
τοπικής ανάπτυξης. 

Μάλιστα, στο παρελθόν είχε εργαστεί 
πάνω σε ζητήματα συνενώσεων Δήμων 
σε Γερμανία, Ουκρανία, Σλοβακία, Σλο-
βενία και Ελλάδα, όπου ήταν μέλος της 
επιστημονικής και νομοπαρασκευαστι-

κής επιτροπής για την επεξεργασίας 
του σχεδίου «Καλλικράτης», ενώ έχει 
ιδιαίτερη εμπειρία στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία ως μέλος της επιστημονικής 
ομάδας που συνέταξε την πρώτη μελέτη 
για τις συμπλεγματοποιήσεις του Ελλη-
νικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης για λογαριασμό της 
Ένωσης Δήμων Κύπρου και διετέλεσε 
σύμβουλος της Κυπριακής Ακαδημίας 
Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και ιδιω-
τικών συμβουλευτικών υπηρεσιών με 
σημαντικά έργα αναδιοργάνωσης δήμων 
και κοινοτήτων στην Κύπρο. 

Πώς εκπονήθηκε η μελέτη
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη «Σημε-

ρινή» ο Δρ Χαράλαμπος Κουταλάκης, το 
σημαντικό της μελέτης είναι ότι οι υφι-
στάμενες τοπικές Αρχές δεν  σβήνονται 

από τον χάρτη, όπως πολλοί τοπικοί 
άρχοντες φοβούνται, αλλά ως 

μορφή ενός Ομοσπονδιακού 
Μοντέλου, παραμένουν ως 
δημοτικά διαμερίσματα με 

δική τους εκπροσώπηση και 
διατήρηση αντιδημάρχου αλλά 

και δικού τους  προϋπολογισμού.
Κύριο σκεπτικό των συνενώσεων 

είναι ότι οι υφιστάμενοι Δήμοι της Κύ-
πρου είναι πολύ μικροί, κάτι το οποίο 
είναι ιδιαιτέρως προβληματικό. Σκοπός 
είναι η δημιουργία οικονομίας κλίμακας 
με βασικότερο μετρήσιμο συστατικό 
την πληθυσμιακή πυκνότητα, κάτι που 
προσδίδει την αποτελεσματικότητα στο 
νέο μοντέλο. Το βασικότερο κριτήριο εί-
ναι το πληθυσμιακό γιατί χρειάζεται οι 
νέοι δήμοι να έχουν πληθυσμιακή μάζα, 
ώστε να αποδίδεται καλύτερη απόδοση 
στην παροχή υπηρεσιών. Επίσης ση-
μαντικό κριτήριο είναι το γεωγραφικό, 

ώστε οι ενότητες που συνενώνονται να 
μην έχουν μεγάλα γεωγραφικά εμπόδια 
μεταξύ τους, όπως ο διαχωρισμός τους 
από φυσικά εμπόδια με παράδειγμα την 
Αλυκή Λάρνακας. Επίσης, σημαντικά είναι 
τα κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως τα 
Πάνω και Κάτω Πολεμίδια, τα οποία σε 
περίπτωση συνένωσής τους με τη Λεμεσό 
θα είχαν σημαντικές κοινωνικοοικονο-
μικές διαφορές, κάτι που θα δυσκόλευε 
την πολιτική στόχευση. Όπως ο κ. Κουτα-
λάκης ανέφερε, για να γίνει κατανοητή η 
προσπάθεια που έχει καταβληθεί, το κάθε 
σενάριο εξετάστηκε διεξοδικά.

Παράδειγμα η περίπτωση της επαρχίας 
Αμμοχώστου, στην οποία εκτός από το 
μοντέλο το οποίο παρουσιάστηκε, εξε-
τάστηκε και το σενάριο ολόκληρης της 
επαρχίας Αμμοχώστου σε έναν Δήμο 
(τέσσερεις Δήμοι και πέντε Κοινότητες). 
Αυτό,  όμως, θα δημιουργούσε χάσμα 
ανάμεσα στις προτεραιότητες των δύο 
«φυσικά διαχωρισμένων» περιοχών, της 
αγροτικής και της τουριστικής. Από την 
άλλη, το παράδειγμα του Στροβόλου και 
της Λευκωσίας προέκυψε από το ότι οι δύο 
Δήμοι ήταν συνενωμένοι οικιστικά και 
αναπτυξιακά, κάτι που οδήγησε και στην 
απόφαση για συνένωση της Δερύνειας 
με το Παραλίμνι, τα οποία έχουν ενιαία 
ανάπτυξη, ενώ, από την άλλη, δημιουργείται 
ένα σχήμα με δύο Δήμους με προχωρη-
μένη τουριστική αναπτυξιακή πολιτική 
(Παραλίμνι, Αγία Νάπα), με έναν Δήμο 
με αναπτυξιακή πολιτική (Σωτήρα) και τη 
Δερύνεια, η οποία θα έχει τεράστια προ-
οπτική από τη συγκεκριμένη συνένωση.

Όσον αφορά την Αραδίππου, ανέφερε 
ότι έχουν μελετηθεί όλα τα πιθανά σενάρια. 
Όμως, το ίδιο κριτήριο με το οποίο προτά-
θηκε η συνένωση της Λευκωσίας με τον 
Στρόβολο, χρησιμοποιήθηκε και για τη 

συνένωση της Λάρνακας με την Αραδίππου. 
Από την άλλη, οι προοπτικές που διανοί-
γονται στη  νοτιοανατολική Πάφο με τον 
Δήμο Πάφου (Πάφος, Γεροσκήπου, Αχέλια, 
Τίµη, Κόνια) και τον Δήμο Δυτικής Πάφου 
(Πέγεια, Έµπα, Λέµπα, Κισσόνεργα και 
Χλώρακας), διανοίγει τεράστιες προοπτικές 
ανάπτυξης για τους δύο Δήμους με ένα 
μεγάλο τουριστικό μέτωπο.

Τόνισε ότι είχε μιαν άριστη συνεργα-
σία με τους τεχνοκράτες του Υπουργείου 
Εσωτερικών, ενώ επεσήμανε ότι η συμ-
μετοχή του Κωνσταντίνου Πετρίδη ήταν 
συνεχής και ενδελεχής. Από την άλλη δεν 
παρέλειψε να επισημάνει ότι πρόκειται 
για μία μεγάλη ευκαιρία που ανοίγεται 
για τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

ΠΏΣ ΕΚΠΟΝΉΘΉΚΕ
Ή ΜΕΛΕΤΉ ΣΎΜΦΏΝΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΛΕΤΉΤΉ
ΔΡΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ

ΚΟΎΤΑΛΑΚΉ 
«Οι υφιστάμενες 

τοπικές Αρχές δεν 
σβήνονται από τον 
χάρτη, όπως πολλοί 

τοπικοί άρχοντες 
φοβούνται, αλλά 
ως μορφή ενός 
Ομοσπονδιακού 

Μοντέλου, παραμένουν 
ως δημοτικά 

διαμερίσματα με δική 
τους εκπροσώπηση 

και διατήρηση 
αντιδημάρχου»

Δήμοι: Πώς λήφθηκε η απόφαση 
για τα σενάρια συνενώσεων
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Ω
ς την καλύτερη 
λύση για τον Στρό-
βολο χαρακτηρίζει 
ο Δήμαρχος Στρο-
βόλου, Ανδρέας Πα-
παχαραλάμπους, τη 
συνένωση της πόλης 

του με τον Δήμο Λευκωσίας, στο πλαίσιο 
της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης. Σε συνέντευξή του στη «Σημερινή», 
ο κ.  Παπαχαραλάμπους αναλύει τη θέση 
του και εξηγεί γιατί τάσσεται υπέρ της νέας 
πρότασης του Υπουργείου Εσωτερικών. Πε-
ραιτέρω, μιλά για τον στρατηγικό σχεδιασμό 
του Δήμου Στροβόλου και καταγράφει τις 
προτεραιότητες που τέθηκαν για το 2020. 
Ανάμεσα στις προτεραιότητες του Δήμου 
είναι φυσικά ο επανασχεδιασμός της Λε-
ωφόρου Τσερίου, ο οποίος αναμένεται να 
μπει στην τελική ευθεία με το νέο έτος. 

Δήμαρχε, έχετε εκφράσει δημόσια 
τη θέση σας για τη μεταρρύθμιση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι γνωστό, 
λοιπόν, ότι βλέπετε με θετικό μάτι τις 
αλλαγές που προωθούνται. Εύλογα μας 
γεννάται το ερώτημα, γιατί συμφωνείτε 
με τη σύζευξη του Στροβόλου με τον  
Δήμο Λευκωσίας; 

Είναι η κατάλληλη λύση για την πόλη 
μας. Το νέο νομοσχέδιο μετατρέπει τους 
Δήμους μας σε πραγματικές τοπικές 
«κυβερνήσεις», με τη λιγότερη δυνατή 
εξάρτηση από το κράτος. Το ζητούμενο 
είναι να υπάρχουν οι συνέργειες και οι 
οικονομίες κλίμακος που θα μας επιτρέ-
πουν να δίνουμε στους δημότες τις καλύτε-
ρες δυνατές υπηρεσίες με το χαμηλότερο 
δυνατό κόστος και στην περίπτωση της 
συνένωσης του Δήμου Στροβόλου με τον 
Δήμο Λευκωσίας, αυτό, σύμφωνα με τη 
μελέτη που υπάρχει, επιτυγχάνεται προς 
όφελος όλων. Είναι μία σύζευξη που έμεινε 
μακριά από κομματικά και τοπικιστικά 
συμφέροντα, που ευτυχώς στην πόλη μας 
δεν υπάρχουν, καθώς προωθήθηκε το 
καλό των δημοτών μας. 

Γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, χαι-
ρετίζω την απόφαση για τη δημιουργία 
ενός νέου, μητροπολιτικού Δήμου, που 
θα προκύψει από τη συνένωση των Δή-
μων Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, 
Έγκωμης και Αγίου Δομετίου. Με δεδο-
μένες τις αναπτυξιακές, κοινωνικές και 

δημογραφικές εξελίξεις, ο Στρόβολος είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της πρωτεύουσας. 

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα οφέλη 
που θα προκύψουν για τον Στρόβο-
λο μετά τη σύζευξή του με τον Δήμο 
Λευκωσίας; 

Πολλά είναι τα οφέλη τα οποία θα 
προκύψουν όχι μόνο για τον Στρόβολο, 
αλλά για το σύνολο της πόλης μας. 

Μεταξύ άλλων, η νέα πυκνοκατοι-
κημένη πρωτεύουσα θα μπορεί να έχει 
έναν ενιαίο πολεοδομικό σχεδιασμό. 
Θα είναι πλέον εφικτή η άντληση πε-
ρισσότερων ευρωπαϊκών κονδυλίων για 
υλοποίηση έργων, στα οποία κατά την 
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 
ο Δήμος Στροβόλου δεν ήταν επιλέξιμος. 
Επιπρόσθετα, η δημιουργία του νέου 
μητροπολιτικού Δήμου αναμένεται να 
έχει ως επακόλουθο την εξοικονόμηση 
πέραν των 15 εκατομμυρίων, τα οποία 
θα έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερες και 
φθηνότερες υπηρεσίες στους δημότες.

Και ποια τα αρνητικά που θα προ-
κύψουν, αφού ο Στρόβολος ουσιαστικά 
θα χάσει την αυτονομία του; 

Κατ’ αρχάς, εδώ θα πρέπει να καθη-
συχάσουμε τις όποιες ανησυχίες εύλογα 
μπορεί να υπάρχουν. Ο κάθε δημότης θα 
εξακολουθεί να απευθύνεται στο δημοτικό 
του διαμέρισμα, είτε είναι ο Στρόβολος, 
είτε η Αγλαντζιά, είτε η Έγκωμη, είτε ο 
Άγιος Δομέτιος. Επιπλέον, οι δημότες θα 

διατηρήσουν το δικαίωμα να εκλέγουν 
τους δικούς τους αντιπροσώπους στον 
νέο μητροπολιτικό Δήμο. 

Η αυτονομία δεν χάνεται, αλλά αντι-
θέτως προστίθενται νέες υπηρεσίες, νέες 
αρμοδιότητες και πολύ περισσότεροι πόροι 
για να αντιμετωπιστούν τα όποια προβλή-
ματα προκύψουν από τη μεταρρύθμιση. 

Θα εισηγηθείτε αλλαγές στην πρό-
ταση του Υπουργείου Εσωτερικών; Και 
αν ναι, ποιες είναι αυτές;

Η πρόταση του Υπουργείου Εσω-
τερικών είναι πολύ ικανοποιητική και 
ισορροπημένη. Ίσως να υπάρχουν μικρές 
αλλαγές που μπορεί να βοηθήσουν στην 
πιο εύρυθμη λειτουργία των νέων Δήμων, 
όπως για παράδειγμα στην κοινωνική 
πολιτική οι αρμοδιότητες θα μπορούσαν 
να είναι ακόμη πιο διευρυμένες για τους 
Δήμους, καθώς γνωρίζουν καλύτερα από 
κάθε άλλο, τα καθημερινά προβλήματα 
των δημοτών, με το κεντρικό κράτος να 
διατηρεί τον εποπτικό του ρόλο. 

Στο μεταξύ, μέχρι να προχωρήσει η 
μεταρρύθμιση, συνεχίζετε κανονικά το 
έργο σας. Τι περιλαμβάνει ο στρατηγι-
κός σχεδιασμός του Δήμου Στροβόλου 
για το 2020;

Οι σχεδιασμοί μας συνεχίζονται κανονι-
κά για το 2020, με στόχο να βελτιώσουμε 
την καθημερινότητα του δημότη σε όλα τα 
επίπεδα. Πρώτα απ’ όλα, προχωρούμε με 
τα πολεοδομικά έργα, που αφορούν την 

«Η καλύτερη λύση για την πόλη μας»
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΖΕΥΞΗ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ - ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

ΔΉΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΟΒΟΛΟΥ: «Ή 
ΔΉΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΈΟΥ ΜΉ-

ΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΔΉΜΟΥ ΑΝΑ-
ΜΈΝΈΤΑΙ ΝΑ ΈΧΈΙ ΩΣ ΈΠΑΚΟ-
ΛΟΥΘΟ ΤΉΝ ΈΞΟΙΚΟΝΟΜΉΣΉ 
ΠΈΡΑΝ ΤΩΝ 15 ΈΚΑΤΟΜΜΥ-
ΡΙΩΝ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΈΧΟΥΝ 

ΩΣ ΑΠΟΤΈΛΈΣΜΑ ΚΑΛΥΤΈΡΈΣ 
ΚΑΙ ΦΘΉΝΟΤΈΡΈΣ ΥΠΉΡΈΣΙΈΣ 

ΣΤΟΥΣ ΔΉΜΟΤΈΣ» 

«Το νέο νομοσχέ-
διο μετατρέπει τους 

Δήμους μας σε 
πραγματικές τοπικές 

“κυβερνήσεις”, με 
τη λιγότερη δυνα-

τή εξάρτηση από το 
κράτος» 

«Ή αυτονομία δεν 
χάνεται, αλλά αντι-

θέτως προστίθενται 
νέες υπηρεσίες, νέες 

αρμοδιότητες και 
πολύ περισσότεροι 

πόροι,  για να αντιμε-
τωπιστούν τα όποια 
προβλήματα προκύ-
ψουν από τη μεταρ-

ρύθμιση»  

οδό Τσερίου, την οδό Αλεξανδρουπόλεως, 
που περιλαμβάνει και τη δρομολόγηση 
του έργου που αφορά την κατασκευή της 
γέφυρας παρά το Δημαρχείο Στροβόλου. 

Επίσης, περιλαμβάνεται και η εκτεταμέ-
νη αναβάθμιση ενός μοναδικού πνεύμονα 
πρασίνου στον Στρόβολο, που δεν είναι 
άλλος από το Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 
συμπεριλαμβανομένου και του Δημοτι-
κού Αθλητικού Κέντρου. Αναβάθμισης 
θα τύχει και η πρότυπος Λαϊκή Αγορά, 
η οποία λειτουργεί με  μεγάλη επιτυχία 
εδώ και ένα χρόνο περίπου. 

Έχουμε εκπονήσει και έναν στρατηγικό 
σχεδιασμό στον Τομέα της Καθαριότητας, 
όπου δίνουμε καθημερινή μάχη με το 
προσωπικό του Δήμου μας, ευελπιστώντας 
να λύσουμε τα προβλήματα που παρου-
σιάζει η μετάβαση από τη γραμμική, στην 
κυκλική οικονομία.

Επιπλέον, ως ο πρώτος Πράσινος Δήμος 
της Κύπρου εργαζόμαστε συστηματικά 
για την προστασία του περιβάλλοντος και 
επενδύουμε σε σχετικές ενέργειες που 
έχουν θετικές επιπτώσεις, τόσο βραχυπρό-
θεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, στη ζωή 
των δημοτών μας. Τέλος, στηρίζουμε τους 
συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη 
αυτές τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων 
με την ενίσχυση του θεσμού του Κοινω-
νικού Παντοπωλείου και την ανάληψη 
ακόμη περισσότερων δράσεων για τις 
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. 

Τέλος, να αναφέρουμε και τις μεγά-
λες και συντονισμένες προσπάθειες που 

γίνονται για τη στήριξη των εθελοντι-
κών πρωτοβουλιών και δράσεων στον 
Δήμο μας. Αποδεδειγμένα, τις τελευταί-
ες δεκαετίες, η εθελοντική δράση των 
πολυάριθμων φορέων στον Δήμο μας 
είχε ευεργετικά οφέλη για το κοινωνικό 
σύνολο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο 
Στρόβολος πέτυχε να είναι ανάμεσα στους 
δύο υποψηφίους Δήμους για τον τίτλο 
της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Εθελο-
ντισμού για το έτος 2021. 

Τελικά πότε και πώς θα προχωρήσε-
τε με τον νέο σχεδιασμό της Λεωφόρου 
Τσερίου; 

Εμείς ως Δήμος έχουμε προχωρήσει 
και ολοκληρώσει την κυκλοφοριακή με-
λέτη που παρουσιάζει την ιδανική λύση 
για τους πολίτες, για την κυκλοφορία και 
για το περιβάλλον, με ήπια χρήση και με 
βάση τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, 
χωρίς να παραγνωρίζονται οι ανάγκες 
του εμπορικού κόσμου και του απλού 
δημότη. Αυτήν τη στιγμή έχει ενημερω-
θεί το Τμήμα Οδικών Μεταφορών του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών 
& Έργων και έχει παραδοθεί η μελέτη από 
τη δική μας πλευρά. Επομένως, ως Δήμος 
έχουμε προχωρήσει το θέμα και πλέον 
περιμένουμε να μπει στην τελική ευθεία 
για να επιλυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι δημότες 
Στροβόλου, αλλά όλοι όσοι περνούν με 
τα οχήματά τους και όλοι οι πεζοί που 
διασχίζουν τον δρόμο καθημερινά. 

Ο ερχομός του φετινού χειμώνα 
επέφερε ιστορικές αλλαγές στη 
δομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Οι περισσότερες, βέβαια, αλλαγές επήλ-
θαν στην επαρχία Αμμοχώστου και πιο 
συγκεκριμένα στην Αγία Νάπα, η οποία 
μέσα σε 48 ώρες “έχασε” Δήμαρχο και 
ταυτότητα. Το πρώτο “πλήγμα” για τον Δήμο 
της Αγίας Νάπας ήταν η υπουργοποίηση 
του Γιάννη Καρούσου, σύμφωνα με την 
απόφαση του Προέδρου της Δημοκρα-
τίας, για να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο 
του Υπουργείου Μεταφορών. Πρόκειται 

αναμφίβολα για ιστορική απόφαση στη 
χώρα μας υπουργοποίησης δημάρχου. 
Μάλιστα, η απόφαση αυτή του Προέδρου 
της Δημοκρατίας αποτέλεσε τροφή για 
συζητήσεις γύρω από το σκεπτικό της, 
καθώς ο Γιάννης Καρούσος εξέφραζε 
εντονότατα την αντίδρασή του για το 
οποιοδήποτε σενάριο ενοποίησης με τον 
γειτονικό Δήμο του Παραλιμνίου, ενώ 
είχε ήδη προχωρήσει σε συνεργασία με 
Σωτήρα και Λιοπέτρι σε ομόφωνη από-
φαση των δημοτικών συμβουλίων για τη 
μεταξύ τους ενοποίηση. Παρ’ όλα αυτά, 
δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το 
έργο του απερχόμενου Δημάρχου Αγίας 
Νάπας το οποίο έχει παραχθεί στην Αγία 
Νάπα, αφού μέσα σε μόλις επτά χρόνια 
δημαρχίας του ο τουριστικός Δήμος έχει 
καταφέρει να αυξήσει κατακόρυφα τα 
έσοδά του, να δημιουργήσει σημαντικά 
διεθνή σημεία αναφοράς (βλ. Υπαίθριο 
Πάρκο Γλυπτικής), αλλά και να επιφέρει 

σημαντικές καινοτομίες που αλλάζουν τη 
ζωή του δημότη και του επισκέπτη.

Στις 12 Ιανουαρίου, όπως όλα δείχνουν, 
η Αγία Νάπα θα έχει νέο Δήμαρχο. Το 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον, παρ’ όλα αυτά, 
παρουσιάζει ο τρόπος και το κλίμα μέσα 
στο οποίο θα διεξαχθεί η προεκλογική πε-
ρίοδος. Το σύνθημα το οποίο αναμφίβολα 
θα κυριαρχεί στην προεκλογική περίοδο 
δεν θα είναι άλλο από τη συνένωση της 
Αγίας Νάπας με το Παραλίμνι. Το σενάριο 
αυτό μοιάζει εφιαλτικό για τους δημότες 
της Αγίας Νάπας, καθώς παρά την, σχεδόν, 
όμοια τουριστική και οικονομική ευρωστία, 
εντούτοις η Αγία Νάπα στην απογραφή 
του 2011 διέθετε 3.212 κατοίκους και 
2.838 εγγεγραμμένους εκλογείς στις Ευ-
ρωεκλογές του 2019, ενώ το Παραλίμνι 
14.963 κατοίκους και 8.745 ψηφοφόρους. 
Βέβαια, οι τοπικές Αρχές, που δεν βλέπουν 
με καλό μάτι τις προτεινόμενες συνενώσεις, 
μπαίνουν τώρα σε αγώνα δρόμου, ούτως 

ώστε να περισώσουν ό,τι μπορούν και να 
πείσουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, τα 
οποία εξέφρασαν χλιαρές αντιδράσεις για 
το προτεινόμενο νομοσχέδιο.

Στη Σπέχαρ ο Καραγιάννης
Στη βόρεια πλευρά της ελεύθερης Αμ-

μοχώστου, ο Δήμαρχος Δερύνειας, Άντρος 
Καραγιάννης,  προβάλλει τους δικούς του 
λόγους για τη μη ικανοποίησή του από την 
προτεινόμενη συνένωση υπό το όνομα Δήμος 
Αγίας Νάπας - Πρωταρά. Όπως αναφέρει, 
ο ακριτικός και ημικατεχόμενος Δήμος Δε-
ρύνειας αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα 
από τη γειτνίασή του με το συρματόπλεγμα, 
υπάρχουν προβλήματα με τον κατοχικό 
στρατό, προβλήματα στα Στροβίλια με τους 
Βρετανούς και άλλα προβλήματα εντός της 
νεκρής ζώνης με τα Ηνωμένα Έθνη. Για τα 
προβλήματα αυτά ζήτησε την ευαισθησία 
του Υπουργού Εσωτερικών. Αυτό το οποίο 
πρότεινε είναι ο Δήμος Δερύνειας, ως ακρι-

τικός και ημικατεχόμενος Δήμος, να μείνει 
ανεξάρτητος και στο μέλλον να συνενωθεί 
με την Αμμόχωστο σε περίπτωση επιστρο-
φής της πόλης ή συνένωσης με Δήμους ή 
Κοινότητες με τους οποίους συνεργάζεται 
μέσα από τα Συμπλέγματα Υπηρεσιών. 
Μάλιστα, όπως ανέφερε, απέστειλε από 
τον περασμένο Σεπτέμβριο επιστολή στην 
Ειδική Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα 
του ΟΗΕ, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, με την οποία 
της εξηγεί τους λόγους για τους οποίους 
η Δερύνεια θα πρέπει να διατηρήσει την 
αυτοτέλειά της ως ακριτική περιοχή και 
να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της για 
την επαναπροσέγγιση Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων.

Αναπτυξιακή δυναμική
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην πα-

ρουσίασή του ο απερχόμενος Υπουργός 
Εσωτερικών, το Σενάριο της δημιουργίας 
δύο Δήμων (με τη συνένωση Παραλιμνίου, 

Αγίας Νάπας, Σωτήρας και Δερύνειας 
από τη μια και των κοινοτήτων Αυγόρου, 
Αχερίτου, Άχνας, Λιοπετριού και Φρενά-
ρους από την άλλη), είναι αυτό που θα 
επιφέρει όχι μόνο έναν ισχυρό και βιώσιμο, 
ομοιογενή δήμο, αλλά θα δημιουργήσει 
και μια πολύ ισχυρή αναπτυξιακή δυνα-
μική, ιδιαίτερα τουριστική, στο σύνολο 
της περιοχής. Θα συμβάλει, ανέφερε ο 
Κωνσταντίνος Πετρίδης και στην άμβλυνση 
των οικονομικών ανισοτήτων μεταξύ των 
τουριστικά αναπτυγμένων Δήμων της Αγίας 
Νάπας και του Παραλιμνίου, σε σχέση 
με τη Σωτήρα και τη Δερύνεια, η οποία 
οικιστικά είναι ενωμένη με το Παραλίμνι. 
Σε αυτές τις περιοχές, ανέφερε, θα δοθεί 
μια νέα προοπτική ανάπτυξης λόγω και 
της περιορισμένης γεωγραφικής έκτασης 
του Παραλιμνίου και της Αγίας Νάπας, 
που με τα υφιστάμενά τους όρια έχουν 
μια πολύ πιο περιορισμένη δυναμική 
βιώσιμης ανάπτυξης. 

Μέχρι και στα Η.Ε. η αντίδραση για τις συνενώσεις

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@ 
sigmatv.com



Σ
υμπληρώνονται σήμερα 
οκτώ χρόνια ακριβώς 
από την ημέρα που ένα 
σημείο της πεγειώτικης 
ακτογραμμής έμελλε να 
αλλάξει ριζικά από μια 
θαλασσοταραχή, δημι-

ουργώντας στο πέρασμα του χρόνου ένα 
καινούργιο και απρόσμενο, αλλά συνάμα 
εντυπωσιακό έως ειδυλλιακό σημείο ανα-
φοράς. Ένα νέο αξιοθέατο, που στα αμέ-
σως επόμενα χρόνια θα γινόταν διάσημο, 
χιλιοφωτογραφημένο και viral στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης και όχι μόνο. 

Ήταν 2011, σαν σήμερα, όταν το εμπορικό 
πλοίο EDRO III εξέπεμψε σήμα κινδύνου 
λόγω μιας θαλασσοταραχής, ανοικτά της 
Πάφου, προσαράζοντας στην Πέγεια, και 
συγκεκριμένα σε μια βραχώδη ακτή κοντά 
στην περιοχή Θαλασσινές Σπηλιές. Μια πε-
ριοχή που οι επισκέπτες ονόμαζαν «Όνειρο», 
λόγω κάποιας  έπαυλης που υπήρχε και 
ενός καφεστιατορίου που την ακολούθησε. 

Πλέον καθημερινά εκατοντάδες κόσμου 
επισκέπτονται το σημείο για να βγάλουν 
μιαν αναμνηστική φωτογραφία με το 
μαγευτικό ηλιοβασίλεμα και το πλοίο 
να δεσπόζει στο κάδρο.

Ο τίτλος λέει πως «πέθανε» το EDRO III 
οκτώ χρόνια πριν, τα εισαγωγικά στο ρήμα, 
όμως, έρχονται για να υπογραμμίσουν ότι 
το πλοίο, αν και έπαψε να ταξιδεύει, στην 
πραγματικότητα μετά την καθήλωσή του 
απέκτησε μια καινούργια ζωή. Αναγεννή-
θηκε και πλέον κοσμεί πολλές φωτογραφίες 
με αναμνήσεις και ιστορίες έρωτα. 

Το ιστορικό και η 
νύχτα του ναυαγίου 

Το «EDRO IIΙ» ήταν αλβανικής πλοιο-
κτησίας και έφερε σημαία Σιέρα Λεόνε. Στο 
σκάφος, το οποίο είναι μήκους 84 μέτρων 
και πλάτους 14, τη στιγμή του ναυαγίου 
του επέβαιναν 9 μέλη πλήρωμα από τον 
Λίβανο, την Αίγυπτο και την Αλβανία.

Το πλοίο είχε μεταφέρει από την Ελ-
λάδα γυψοσανίδες στην Λεμεσό και το 
προηγούμενο βράδυ του ναυαγίου είχε 
αποπλεύσει από τη Λεμεσό με προορι-
σμό τη Ρόδο.

Ενώ το σκάφος βρισκόταν κοντά στο 
νησάκι Γερόνησος στον Άγιο Γεώργιο 
Πέγειας, λόγω των ισχυρών ανέμων και 
της θαλασσοταραχής καθώς και βλάβης 
που υπέστη, παρασύρθηκε από τα κύματα 
και ακινητοποιήθηκε περίπου 30 μέτρα 
από τη  βραχώδη ακτή.

Όπως ανέφερε στις Αρχές του Τμήματος 
Εμπορικής Ναυτιλίας και της Αστυνομίας 
μετά το συμβάν ο πλοίαρχος, λόγω της 
σφοδρής θαλασσοταραχής και των ανέμων 
που αντιμετώπισαν ανοικτά της Πάφου, το 
πλοίο άλλαξε ελαφρά ρότα και κτύπησε 
σε βράχο, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει 
βλάβη και να μην είναι πλήρως ελεγχό-
μενο ως προς την πορεία του.

Θα το ρυμουλκούσαν 
έλεγαν αρχικά...

Η αρχική σκέψη ήταν ότι το πλοίο θα 
επέστρεφε στη θάλασσα. Ότι το ατύχημα 
ήταν ένα μικρό πρόβλημα, που με τη σω-
στή οργάνωση θα μπορούσε ξεπεραστεί. 
Τουλάχιστον έτσι πίστευε η ιδιοκτήτρια 
εταιρεία. Οι διαφορές όμως που είχαν 
προκύψει ανάμεσα στους πλοιοκτήτες και 
τους εργολάβους που είχαν εργαστεί στην 
περιοχή για την απομάκρυνση όλων των 
επικίνδυνων υλικών από το σκάφος πριν 
από τη μετακίνησή του, όπως τότε είχε 

αναφέρει ο Ανώτερος Επιθεωρητής Πλοί-
ων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας 
Γιάννης Ευστρατίου, ήταν αρκετές για να 
μείνει το πλοίο εκεί για πάντα.

Ο κ. Ευστρατίου άφησε να νοηθεί ότι 
οι διαφορές ήταν οικονομικής φύσεως, 
ξεκαθάρισε ωστόσο ότι ήταν ζήτημα που 
αφορούσε  περισσότερο τις δύο εταιρείες. 
Ο κ. Ευστρατίου σημείωσε ότι χρειάζονταν 
κατάλληλες καιρικές συνθήκες, δηλαδή, 
φουσκοθαλασσιά, προκειμένου να επι-
χειρηθεί αποκόλληση του σκάφους από 
τα βράχια όπου έχει σφηνωθεί. 

Το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας, δή-
λωσε τότε ο κ. Ευστρατίου, ανησυχούσε 
για τις εξελίξεις και τις επόμενες μέρες θα 
γίνονταν προσπάθειες να γεφυρωθούν οι 
διαφορές και να συνεχισθεί όπως προ-
γραμματίστηκε η επιχείρηση. Τελικά αυτή 
δεν έγινε ποτέ.

Ούτε καν για παλιοσίδερα 
Οι εργολάβοι που είχαν αναλάβει τη 

δουλειά στο σκάφος έκλεισαν τα ρήγματα 
προκειμένου αυτό να μπορέσει να ρυ-
μουλκηθεί στα Μικρασιατικά παράλια, 
όπως είχαν αποφασίσει η Ασφάλεια και 
οι πλοιοκτήτες, για να πωληθεί ως πα-
λιοσίδερα για ανακύκλωση. Η διαφορά, 
ωστόσο, όπως αναφέραμε και νωρίτερα, 
ήταν τόσο μεγάλη, που όχι απλώς καθυ-
στέρησε την επιχείρηση απομάκρυνσης 
του σκάφους από την παραλία της Πέγειας, 
αλλά την ματαίωσε.

Καθαρίστηκε το πλοίο
Το κράτος από την πρώτη στιγμή 

-όπως οφείλει σε τέτοιες περιπτώσεις- 
είχε υποχρέωση να μεριμνήσει και να 
προβεί στις κατάλληλες ενέργειες, ώστε 
να αποκλειστεί η πιθανότητα ρύπανσης 
της περιοχής, πράγμα που και έγινε. Από 
το σκάφος έχουν αφαιρεθεί τα πετρελαιο-
ειδή κατάλοιπα, οι μπαταρίες, οι μπογιές 
και οτιδήποτε ρυπογόνο υπήρχε σε αυτό. 
Υπολογίζεται ότι είχαν αφαιρεθεί περί-
που 50 τόνοι πετρελαίου. Στο πλοίο είχαν 
επίσης εισέλθει πολλοί τόνοι νερού, που 
έχουν αντληθεί. Η συγκεκριμένη περιο-
χή ήταν και παραμένει πολύ ευαίσθητη 
και ενταγμένη στο σύστημα προστασίας 
ΝΑΤΟΥΡΑ 2000.

Σύμφωνα με τις καταγραφές του 
Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και 
Διάσωσης (ΚΣΕΔ): 

• Από 05:43 μέχρι 06:10, παρά 
τις συνεχείς κλήσεις μέσω ασυρ-
μάτου, δεν υπήρξε ανταπόκριση. 
Επιπλέον, σε επικοινωνία με το 
Κύπρος Ράδιο και το VTS Λιμένος 
Λεμεσού, εγνώσθη ότι δεν έγινε 
ακρόαση MAYDAY.

• 06:10  Ακρόαση,  εκ νέου, 
από το ΚΣΕΔ κλήσης κινδύνου 
MAYDAY από τον ασύρματο. Στην 
άμεση απάντηση του ΚΣΕΔ υπήρ-
ξε ανταπόκριση, αυτήν τη φορά, 
από το εμπορικό πλοίο EDRO III 
C/S 9LD2213, υπό σημαία SIERRA 
LEONE. Το πλοίο ανέφερε ότι είχε 
προσαράξει 15 χιλιόμετρα βορει-
οδυτικά της Πάφου, στην περιοχή 
«Θαλασσινές Σπηλιές» Πέγειας ( 
34ο 52’ 3’Ν 032ο 20’ 3Ε ), καθώς 
και ότι οι καιρικές συνθήκες που 
επικρατούσαν ήταν ιδιαίτερα δυ-
σμενείς.

•  Α κ ο λ ο ύ θ ω ς  ε κ δ ό θ η κ ε 
MAYDAY RELAY και ενημερώ-
θηκε η Διοίκηση της Λιμενικής 
& Ναυτικής Αστυνομίας, η οποία 
ανέφερε ότι, λόγω των καιρικών 
συνθηκών, τυχόν αποστολή περι-
πολικού πλοίου στην περιοχή θα 
έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τόσο την 
ασφάλεια του πληρώματος όσο και 
του σκάφους. 

Ανάλυση συμβάντος λεπτό προς 
λεπτό: 

06:15 Πραγματοποιήθηκε από 
το ΚΣΕΔ τηλεφωνική κλήση στη  
Μονάδα Αεροπορικών Επιχειρή-
σεων (ΜΑΕΠ), προκειμένου να 
διερευνηθεί εάν υπήρχε διαθέ-
σιμο πλήρωμα για το ελικόπτερο 
AW139. Ακολούθησε σχετική ενη-
μέρωση και στο Κέντρο Επιχειρή-
σεων (JOC) των βρετανικών βάσεων 

Ακρωτηρίου, όπου εγνώσθη ότι 
εάν απαιτηθεί συνδρομή ο χρόνος 
ετοιμότητας του ελικοπτέρου για 
απογείωση ήταν των 30’.

06:16 Διαβιβάσθηκε οδηγία από 
το ΚΣΕΔ στη Διοίκηση της Λιμενι-
κής & Ναυτικής Αστυνομίας για την 
αποστολή περιπολικού οχήματος 
στην ακτή προσάραξης.

06:20 Μετά από τηλεφωνική 
επικοινωνία του ΚΣΕΔ με τον καπε-
τάνιο του εμπορικού πλοίου EDRO 
III εγνώσθη ότι το πλήρωμα αποτε-
λείται από 9 άτομα, καθώς και ότι 
ο κίνδυνος για την ασφάλειά τους 
ήταν πολύ σοβαρός.

06:25 Ενημέρωση του ΚΣΕΔ από 
την ΜΑΕΠ ότι δεν υπήρχε διαθέ-
σιμο πλήρωμα για το ελικόπτερο.

06:30 Το ΚΣΕΔ ενημερώθηκε 
από τον καπετάνιο του πλοίου ότι 
το πλήρωμα ήθελε να αποβιβαστεί 
με τη βάρκα στην ξηρά. Μετά από 
επικοινωνία με τους αστυνομικούς 
που βρίσκονταν στην περιοχή ο 
καπετάνιος ενημερώθηκε από το 
ΚΣΕΔ ότι μια τέτοια προσπάθεια 
θα έθετε σε κίνδυνο τα μέλη του 
πληρώματος ένεκα των κακών και-
ρικών συνθηκών. Ως εκ τούτου, το 
ΚΣΕΔ ζήτησε από τον καπετάνιο να 
αναμένει περαιτέρω οδηγίες. 

06:40 Διαβιβάσθηκε η εντολή 
του ελικοπτέρου των Βρετανικών 
Βάσεων τόσο γραπτώς 
όσο και προφορι-
κά, μετά από οδη-
γίες του Διοικητού 
ΚΣΕΔ.

07:15 Το ελικόπτε-
ρο των Βρετανικών 
Βάσεων απογειώθη-
κε. Παράλληλα ενημε-
ρώθηκαν και οι υπό-
λοιπες εμπλεκόμενες 
Υπηρεσίες στο ναυτι-

κό ατύχημα (Γ.Ν. Πάφου - Τμήμα 
Εμπορικής Ναυτιλίας).

07:52 Το ΚΣΕΔ ενημερώθη-
κε από τους αστυνομικούς που 
ήταν στην περιοχή, ότι 7 μέλη του 
πληρώματος μεταφέρθηκαν από 
το Ε/Π των Βρετανικών Βάσεων 
στην ξηρά (και στη συνέχεια στο 
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου), ενώ 
ο καπετάνιος και ο Α’ Μηχανικός, 
οι οποίοι αρνήθηκαν να αποβιβα-
στούν, παρέμειναν στο πλοίο με 
σκοπό τη λήψη οδηγιών από την 
πλοιοκτήτρια εταιρεία.

08:00 Με το τέλος της επιχεί-
ρησης ενημερώθηκαν όλοι οι  
εμπλεκόμενοι, ως επίσης το ΤΕΝ, 
για περαιτέρω διερεύνηση του ατυ-
χήματος και το Τμήμα Αλιείας και 
Θαλάσσιων Ερευνών για να λάβει 
τα δέοντα μέτρα προς αποφυγήν 
θαλάσσιας ρύπανσης από τα καύ-
σιμα ή άλλα επικίνδυνα υλικά που 
πιθανόν να βρίσκονται στο πλοίο, 
προτού διοχετευθούν στη θάλασσα.

Το χρονικό του ναυαγίου 

Της Κυριακής
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Σαν σήμερα «πέθανε» το EDRO III
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ΕΞΕΤΆΣΕΙΣ ΤΕΤΡΆΜΉΝΟΥ 
ΣΤΟΝ ΆΠΟΉΧΟ ΤΩΝ ΆΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΆΤΩΝ PISA - Ή ΆΡΧΉ 
ΓΙΝΕΤΆΙ ΆΥΡΙΟ, ΔΕΥΤΕΡΆ, ΜΕ 
ΤΆ ΝΕΆ ΕΛΛΉΝΙΚΆ 
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Ό
λα έτοιμα για να τε-
θεί σε εφαρμογή το 
εξεταστικό κομμάτι 
του νέου συστήμα-
τος αξιολόγησης 
των μαθητών, που 
είναι σε ισχύ από 

τον περασμένο Σεπτέμβριο. Στη μάχη 
ρίχνονται οι μαθητές της Α τάξης Λυκείου 
και Τεχνικών Σχολών αύριο Δευτέρα, 9 
Δεκεμβρίου, κάνοντας αρχή με τα Νέα 
Ελληνικά. Στον απόηχο των αποτελεσμάτων 
της PISA, Υπουργείο και αρμόδιοι φορείς 
συσκέπτονται μανιωδώς θέτοντας νέους 
στόχους, που θα βελτιώσουν τα μαθησι-
ακά αποτελέσματα. Για εθνική υπόθεση 
κάνει λόγο ο Διευθυντής Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης, Κυπριανός Λούης, ο οποίος 
τόνισε γι’ ακόμη μια φορά την αναγκαιό-
τητα της αλλαγής και της εξέλιξης, ώστε 
να πετύχουμε το ζητούμενο. 

Αυξημένος βαθμός ετοιμότητας
Από τις 9 μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου οι 

μαθητές καλούνται να εξεταστούν στα 4 
βασικά μαθήματα. Για την υλοποίηση του 
νέου συστήματος αξιολόγησης, και συγκε-
κριμένα για το εξεταστικό μέρος, μίλησε 
στη «Σ» ο Διευθυντής Μέσης Γενικής 
Εκπαίδευσης,  Κυπριανός Λούης, ο οποίος 
δήλωσε την ετοιμότητα του Υπουργείου, 
των σχολικών μονάδων και των υπόλοιπων 
φορέων για τις εξετάσεις. «Δουλέψαμε σε 
τέσσερα μεγάλα επίπεδα. Το ένα ήταν το 
οργανωτικό, που ήταν οι προετοιμασίες από 
τον Σεπτέμβριο μέχρι και τον Δεκέμβριο, 
στο πλαίσιο της καθοδήγησης των σχολι-
κών μονάδων. Στο πλαίσιο αυτό υπήρξαν 
και ενημερωτικού τύπου συναντήσεις με 
τους Διευθυντές των σχολικών μονάδων, 
όπου δόθηκαν αναγκαίες οδηγίες, σχετικά 
με την οργάνωση, την επιτήρηση, αλλά 
και τις διευκολύνσεις παιδιών που χρει-
άζονται. Το δεύτερο επίπεδο ήταν η δια-
μόρφωση και η λειτουργία του κεντρικού 
θεματοθετικού κέντρου, όπου κτίστηκε 
η δομή με το ανθρώπινο δυναμικό που 
απαιτείται, με τον τεχνολογικό εξοπλισμό 
και τη διαδικασία της θεματοθέτησης . Το 
τρίτο επίπεδο αφορούσε σε οδηγίες που 
δόθηκαν στους θεματοθέτες, σχετικά με 
τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, το 
είδος και τις διαδικασίες παραγωγής των 
θεμάτων, τους τύπους των θεμάτων κ.λπ. 
Στο τέταρτο επίπεδο δόθηκαν λύσεις σε 

Η Ελισάβετ Α’ γεννήθηκε στις 7 
Σεπτεμβρίου 1533 και πέθανε 
στις 24 Μαρτίου 1603. Ήταν βα-

σίλισσα της Αγγλίας και της Ιρλανδίας από 
τις 17 Νοεμβρίου 1558 έως τον θάνατό 
της. Η άτεκνη Ελισάβετ, μερικές φορές 
αποκαλούμενη και Παρθένος Βασίλισσα, 
ήταν η πέμπτη και τελευταία μονάρχης 
της δυναστείας των Τυδώρ. Βασίλεψε επί 
45 έτη, κατά τη διάρκεια των οποίων η 
παγκόσμια ισχύς και επιρροή της Αγγλίας 
ενισχύθηκε σημαντικά. Στο εσωτερικό η 
βασιλεία της σημαδεύτηκε από έντονες 
θρησκευτικές ζυμώσεις.

Η Ελισάβετ ήταν το μόνο παιδί του 

Ερρίκου Η’ και της Άννας Μπολέιν, που 
δεν γέννησε αρσενικό διάδοχο και εκτε-
λέστηκε σε λιγότερο από τρία χρόνια 
μετά τη γέννηση της Ελισάβετ. Ήταν το 
τρίτο παιδί του Ερρίκου Η’ της Αγγλίας, 
από τη δεύτερη σύζυγό του, την Άννα 
Μπολέιν. 

Η Ελισάβετ, που ήταν τριών ετών όταν εκτε-
λέστηκε η μητέρα της, κηρύχθηκε μη νόμιμη 
και έχασε τον τίτλο της πριγκίπισσας. Έχασε 
επίσης τα χρήματα και τα δώρα που άφθονα 
της χάριζε η μητέρα της. Μετά τον θάνατο της 
Μαρίας υπήρξαν εκδηλώσεις χαράς στους 
δρόμους του Λονδίνου και τον Νοέμβριο 
του 1558 ανέβηκε η Ελισάβετ στον θρόνο. 

Κατά την ενθρόνισή της έγινε δεκτή 
με χαρά από τους απλούς ανθρώπους, 
που έπαιξαν θεατρικά έργα και διάβασαν 
ποίηση που υμνούσε την ομορφιά και 
την εξυπνάδα της. Η στέψη της έλαβεν 
χώραν στις 15 Ιανουαρίου 1559. Ήταν 
25 ετών.

Λίγο καιρό μετά τη στέψη της, πολλοί 
περίμεναν ότι θα παντρευτεί η Ελισάβετ 
και το ερώτημα ήταν με ποιον. Ο λόγος που 
ποτέ δεν το έκανε παραμένει άγνωστος. 

Η Ελισάβετ, παρά τις όποιες πιέσεις, δεν 
άλλαξε τον Θρησκευτικό Διακανονισμό 
και στην πραγματικότητα είναι αυτός ο 
διακανονισμός του 1559 που αποτελεί 

τη βάση της σημερινής Εκκλησίας της 
Αγγλίας.

Οι προσπάθειες των Ισπανών εξουδε-
τερώθηκαν από τον αγγλικό στόλο υπό τον 
Λόρδο Αρχιναύαρχο Τσαρλς Χάουαρντ, 
Β’ Βαρόνο Χάουαρντ του Έφιγχαμ, βοη-
θούμενο από τον άθλιο καιρό. Η Αρμάδα 
αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ισπανία, 
με τρομερές απώλειες στις Βόρειες και 
Δυτικές ακτές της Ιρλανδίας. Η νίκη αύξησε 
δραματικά τη δημοτικότητα της Ελισάβετ, 
μα αποδείχτηκε όχι και τόσο καθοριστι-
κή, και μια φιλόδοξη αντεπίθεση ενάντια 
στην Ισπανία τον επόμενο χρόνο (Αγγλική 
Αρμάδα) αποδείχτηκε μεγάλη αποτυχία. 

Παρόλο που τα τελευταία δεκαπέντε 
χρόνια της βασιλείας της Ελισάβετ αμαυ-
ρώθηκαν από πολιτικές ατυχίες, φωτίστηκαν 
από την καλλιτεχνική λάμψη των Σίδνεϊ, 
Έντμουντ Σπένσερ, Κρίστοφερ Μάρλοου και 
Σαίξπηρ, από τις θαλάσσιες επιτυχίες των 
Ντρέικ και Χώκινς, και από την ίδρυση της 
πρώτης αγγλικής αποικίας στη Βιρτζίνια, που 
ονομάστηκε από αυτήν. Η περίοδος αυτή 
ξεκίνησε από την απόκρουση της Ισπανικής 
Αρμάδας, που εξασφάλισε την κυριαρχία 
της Ελισάβετ ως Προτεστάντη ηγεμόνα. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Ελισάβετ Α’

άλλα διαδικαστικά θέματα οργανωτικής 
φύσης, όπως η αποστολή των θεμάτων που 
θα είναι με κρυπτογραφικό σύστημα. Άρα 
έχουμε αυξημένο βαθμό ετοιμότητας». 

«Αναμένουμε τους 
μαθητές χωρίς άγχος»

Αρκετά ήταν τα παράπονα για την 
έλλειψη χρόνου, για την πίεση και για 
την κάλυψη της ύλης. Κάποιες σχολικές 
μονάδες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους 
για το γεγονός ότι η ύλη δεν θα μπορούσε 
να καλυφθεί στον απαιτούμενο χρόνο, 
ώστε οι μαθητές να προετοιμαστούν κα-
τάλληλα για τις εξετάσεις. Ο Διευθυντής 
Γενικής Μέσης εξήγησε στη «Σ» ότι και 

γι’ αυτό το ζήτημα το Υπουργείο προνό-
ησε, λαμβάνοντας σχετικά μέτρα. «Έχου-
με εφαρμόσει έναν μηχανισμό ελέγχου, 
ώστε να αποφύγουμε την αναντιστοιχία 
ανάμεσα στα εξεταστικά δοκίμια και στο 
να υπάρχουν σχολεία που για διάφορους 
λόγους δεν μπόρεσαν ν’ ανταποκριθούν 
στη λεγόμενη κάλυψη της ύλης ή των 
δεικτών επιτυχίας και επάρκειας. Είχαμε 
πλήρη εικόνα και βάσει αυτής δίδονται 
σαφέστατες οδηγίες και το πλαίσιο στο 
οποίο λειτουργούν οι θεματοθέτες, έτσι 
ώστε να μη θυματοποιήσουμε τα παιδιά 
μας». Όσο για την ετοιμότητα των ίδιων 
των μαθητών, ο ίδιος δήλωσε ότι «αναμέ-
νουμε τους μαθητές να προσέλθουν χωρίς 

άγχος. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία 
επίλυσης δοκιμίου κεντρικού χαρακτήρα. 
Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα μαζί με 
τις άλλες μορφές αξιολόγησης, να έχουμε 
μια καλύτερη εικόνα για το παραγόμενο 
έργο εντός των σχολικών μονάδων».

Τελικά πόσο κακοί 
μαθητές είμαστε;

Η εικόνα των μαθησιακών αποτελε-
σμάτων που παρουσιάζει η χώρα μας 
δεν είναι η καλύτερη. Οι ετήσιες εξετά-
σεις επαναλαμβάνουν κάποια μηνύματα, 
που δείχνουμε να αγνοούμε. Ο διεθνής 
διαγωνισμός PISA κατέδειξε για άλλη μια 
φορά ότι το αποτέλεσμα της μάθησης στη 
χώρα μας όχι απλώς δεν πλησιάζει το ανα-
μενόμενο, αλλά γίνεται χειρότερο. Για τις 
ευθύνες υπάρχουν οι αρμόδιοι που πρέπει 
να εγκύψουν στο πρόβλημα και να δώσουν 
λύσεις. Μια από αυτές θεωρείται το νέο 
σύστημα αξιολόγησης, για το οποίο γίνεται 
τόσος λόγος, ντόρος, με τους μεν και τους 
δε να διαπληκτίζονται για την ύπαρξη, την 
τοποθέτηση, τη σύσταση, την οργάνωση 
και τη λειτουργία αυτού του συστήματος. 
Η γενιά της τεχνολογίας, του δεδομένου 
ίντερνετ, της πολυπλοκότητας, της πολυδι-
εργασίας (του λεγόμενου multitasking), της 
ανατροπής δεν μπορεί να κατανοήσει ένα 
κείμενο στην επίσημή της γλώσσα. Από 
την άλλη στα μαθηματικά, ανεβαίνει αλλά 
με ρυθμούς χελώνας. Ωστόσο η διεθνής 
έρευνα φανερώνει άλλους τομείς στους 

οποίους ξεχωρίζουμε, όπως αυτόν  του 
δημοκρατικού σχολείου. Στο Υπουργείο 
ξεκίνησαν οι συσκέψεις για να αποκω-
δικοποιήσουν τα μηνύματα. Κληθείς να 
σχολιάσει τα αποτελέσματα του διεθνούς 
διαγωνισμού, ο κ. Λούης τόνισε ότι «οφεί-
λουμε να δούμε και τα θετικά μηνύματα, 
όχι μόνο τα αρνητικά. Η Κύπρος πρωτεύει 
ως προς το δημοκρατικό και ανθρώπινο 
σχολείο. Επίσης αυξήθηκε ο δείκτης αν-
θεκτικότητας των παιδιών από κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα. Το σίγουρο είναι ότι 
βάζουμε στόχους συνεχώς με συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα και λαμβάνουμε υπόψη 
τα παραδείγματα των χωρών αυτών που 
φέρνουν καλύτερα αποτελέσματα από εμάς. 
Μπαίνουμε σε μια διαδικασία από τώρα 
μέχρι και την επόμενη βδομάδα σε κεντρικό 
επίπεδο να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση 
των ομάδων σχεδίων δράσης, κάνουμε 
αποτίμηση ανά ειδικότητα των αποτελε-
σμάτων με τους δείκτες και πάμε μετά με 
σχέδιο δράσης με σωστές προτεραιότητες 
και κατηγοριοποίηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Θα δουλεύου-
με με μεθοδικότητα και συστηματικότητα 
όλοι μαζί με τις σχολικές μονάδες και με 
τους μαθητές για να μπορέσουμε να το 
πάρουμε ως εθνική υπόθεση αυτόν τον 
στόχο διότι αν καταφέρουμε να ανέβου-
με 50 μονάδες προς τα πάνω, που είναι 
ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
θα έχουμε και οικονομικό όφελος στην 
Κύπρο, 170 εκατομμύρια». 

ART AERI

Έτοιμοι ν’ ανατρέψουμε τα 
μαθησιακά αποτελέσματα

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com

www.simerini.com

Από τις 9 μέχρι τις 
19 Δεκεμβρίου οι 

μαθητές της Α τάξης 
Λυκείου και Τεχνικών 

Σχολών καλούνται 
να εξεταστούν στα 4 

βασικά μαθήματα.
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Η 
υπηρεσία Moody’s 
Investors Service 
υποβάθμισε τις 
προοπτικές της για 
το παγκόσμιο τρα-
πεζικό σύστημα. Αι-
τία η επιβράδυνση 

της ανάπτυξης, τα χαμηλά επιτόκια και οι 
ασταθείς συνθήκες λειτουργίας.

Η εταιρεία αξιολόγησης άλλαξε τις 
προοπτικές της στον κλάδο σε αρνητικές 
από σταθερές, ανέφερε σε έκθεση που 
δημοσιεύθηκε την περασμένη Πέμπτη.

«Οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των 
Η.Π.Α. και της Κίνας έχουν λάβει πλέον 
χαρακτηριστικά μονιμότητας, με αρνητικές 
συνέπειες για τις τράπεζες στις χώρες αυτές 
καθώς και σε άλλες εξαγωγικές οικονομίες 
αλλά και για τις τράπεζες που χρηματο-
δοτούν το εμπόριο», ανέφερε η Moody’s.

Η Moody’s είπε ότι ο αυξανόμενος κίν-
δυνος ύφεσης στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, 

μαζί με την επιβράδυνση της ανάπτυξης 
στην Ασία και στις αναδυόμενες αγορές, «θα 
οδηγήσει σε επιδείνωση της ποιότητας των 
δανείων και υψηλότερο κόστος παροχής 
δανείων για τις τράπεζες». Ο πολιτικός 
κίνδυνος θα αποτελέσει επίσης σημαντική 
πηγή αβεβαιότητας, πρόσθεσε.

Η επιδείνωση των προοπτικών για το 
παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα έρχεται 
λίγο μετά την υποβάθμιση από τη Moody’s 
των προοπτικών των βρετανικών τραπε-
ζών από σταθερές σε αρνητικές νωρίτερα 
αυτήν την εβδομάδα.

Κρούει των κώδωνα
για το «Εστία»

Την ίδια στιγμή στο εβδομαδιαίο του 
credit outlook, ο οίκος αξιολόγησης 
Moody’s, που προειδοποιεί για τις τρά-
πεζες,  αναφέρεται και στην περιορισμένη 
επιτυχία τού σχεδίου «Εστία».

Συγκεκριμένα, ο οίκος σημειώνει ότι 
στις 28 Νοεμβρίου ο Διοικητής της Κε-
ντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδό-
του αποκάλυψε τις χαμηλότερες από τις 
αναμενόμενες αιτήσεις για το Εστία, που 
χρηματοδοτείται από την Κυβέρνηση για 
την αντιμετώπιση των ΜΕΔ.

Το σχέδιο αποσκοπεί στη μείωση των 
υπολοίπων και των επιτοκίων των δανείων 
και στην επέκταση της αποπληρωμής. 
Σύμφωνα με τον κ. Ηροδότου, μόλις 1.050 
αιτήσεις είχαν ληφθεί από τους δανειο-

λήπτες μέσα Νοεμβρίου για συνολικές 
υποθήκες ΜΕΔ €206 εκ. ή λιγότερο από 
το 10% των προηγούμενων εκτιμήσεων 
των συμμετεχόντων στην αγορά για επι-
λέξιμα δάνεια €2,7 δισ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, οι 
αιτήσεις για το Εστία θα παραμείνουν κάτω 
από το 20% των προηγούμενων εκτιμήσεων 
και το πρόγραμμα θα έχει περιορισμένο 
αντίκτυπο στη μείωση των ΜΕΔ, κάτι που 
είναι αρνητικό για τις τράπεζες. «Αρχικά 
αναμέναμε ότι το Εστία θα υποστηρίξει 
τις αναδιαρθρώσεις των δανείων και θα 
βοηθήσει στην επανέναρξη των πληρω-
μών με τουλάχιστον ένα επιπλέον δισ. στο 
τραπεζικό σύστημα», σημειώνει ο οίκος.

 «Εξακολουθούμε να αναμένουμε ότι 
μέχρι το τέλος του 2020 θα διατεθούν 
περισσότερα από €4 δισ. από τα σημε-
ρινά αποθέματα ΜΕΔ του κυπριακού 
τραπεζικού συστήματος ύψους €10 
δισ., μέσω άμεσων πωλήσεων ή μέσω 
τιτλοποίησης προβληματικών δανείων, 
τα οποία θα μειώσουν τον δείκτη ΜΕΔ 
κάτω του 20% από 30% τον Ιούνιο του 
2019», τονίζει ο οίκος.

«Ωστόσο», προστίθεται, «δεν περιμέ-
νουμε πλέον το Εστία να είναι ο πρωταρ-
χικός παράγοντας που μειώνει τα ΜΕΔ 
πιο κοντά στο 10% το 2021 και έπειτα».

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, 
περίπου το ήμισυ των επιλέξιμων ΜΕΔ 
του «Εστία» κατέχονται στο τραπεζικό σύ-

στημα της χώρας, κυρίως από την Τράπεζα 
Κύπρου, την Ελληνική Τράπεζα και τον 
Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Οι μη τραπεζικές οντότητες, κυρίως η 
ΚΕΔΙΠΕΣ, κατέχουν το υπόλοιπο.

Ο ΟΧΣ είναι η πιο πληγείσα τράπεζα, 
επειδή κατέχει περίπου €200 εκ. δυνη-
τικά επιλέξιμων ΜΕΔ του «Εστία», που 
περιλαμβάνουν περίπου το ένα τρίτο των 
συνολικών δανείων του.

Παρόλο που η Τράπεζα Κύπρου κατέχει 
€830 εκ. δυνητικά επιλέξιμων ΜΕΔ, αυτά 
αντιπροσωπεύουν το 6% των ακαθάριστων 
δανείων της. Η τράπεζα έχει λάβει αιτήσεις 
για περίπου €120 εκ. δυνητικά επιλέξιμων 
ΜΕΔ ή 14% των αρχικών εκτιμήσεών της. 
Η Ελληνική Τράπεζα, η οποία κατέχει 
€290 εκ. δυνητικά επιλέξιμων ΜΕΔ ή 
4% των ακαθάριστων δανείων της, έλα-
βε μόνο 100 αιτήσεις, περίπου 8% των 
δανειοληπτών που προσδιορίστηκαν ως 
δυνητικά επιλέξιμοι.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ πιθανόν να έχει λάβει 
το χαμηλότερο ποσοστό των αιτήσεων 
σε σύγκριση με τις δύο τράπεζες που 
ανακοίνωσαν τις αιτήσεις που έλαβαν.

Ο ρυθμός των αιτήσεων του «Εστία»  
επιταχύνεται καθώς λήγει η προθεσμία 
τέλος του έτους, αλλά αναμένονται αιτήσεις 
κάτω των €500 εκ., ή λιγότερο από 20% 
των αρχικών εκτιμήσεων.

«Παρόλο που οι ακριβείς λόγοι για τις 
περιορισμένες αιτήσεις δεν έχουν εντοπιστεί 

από τις τράπεζες, πολλοί δανειολήπτες που 
είναι επιλέξιμοι για το ’’Εστία’’ είναι πιθανό 
να μην είναι πρόθυμοι επειδή θεωρούν 
τα δάνεια ως μη βιώσιμα, ακόμη και από 
τις μειωμένες επιβαρύνσεις πληρωμών 
του Εστία», υποστηρίζουν οι Moody’s.

Άλλοι δανειολήπτες δεν θέλουν να απο-
καλύψουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά 
με το σημερινό εισόδημα και πλούτο τους, 
συμπεριλαμβανομένων πολλών δανειο-
ληπτών που μπορεί να έχουν τους πόρους 
αλλά δεν επιθυμούν να πληρώσουν με την 
ελπίδα καλύτερων όρων αποπληρωμής του 
δανείου. Άλλοι λόγοι περιλαμβάνουν την 
ανεπαρκή χρηματοοικονομική ικανότητα, 
την έλλειψη κατανόησης των οφελών του 
Εστία ή την αδυναμία να ολοκληρωθεί η 
επίπονη και γραφειοκρατική διαδικασία 
εφαρμογής παρά την τραπεζική στήριξη.

Ο οίκος υποστηρίζει ότι για τους δυνη-
τικά επιλέξιμους δανειολήπτες που δεν 
ενταχθούν στο «Εστία», οι τράπεζες θα 
διερευνήσουν το ενδεχόμενο εκποιήσεων 
των κύριων κατοικιών τους. Ωστόσο, υπο-
γραμμίζει, αυτό παραμένει ένα δύσκολο 
ζήτημα στην Κύπρο και είναι κοινωνικά 
και πολιτικά ευαίσθητο.

Το «Εστία» θα βοηθήσει να εντοπι-
στούν οι πελάτες που δεν μπορούν να 
εξοφλήσουν ακόμη και μετά την αναδι-
άρθρωση, για τους οποίους οι τράπεζες 
μπορούν να επιδιώξουν εναλλακτικές 
λύσεις αναδιάρθρωσης.

Ο ΟΊΚΟΣ ΑΞΊΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΛΈΠΈΊ ΤΏΡΑ ΔΥΣΟΊΏΝΟ
ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΏΝ ΠΑΓΚΟΣΜΊΏΝ 
ΤΡΑΠΈΖΏΝ ΚΑΊ ΠΡΟΈΊΔΟΠΟΊΈΊ 
ΓΊΑ ΈΠΊΔΈΊΝΏΣΗ
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Η πιστωτική
επέκταση το 2019

να περιορίζεται
σε μονοψήφιο αριθμό, 

παρά τη μεγάλη 
ρευστότητα στα 

τραπεζικά ταμεία

ΠΑΡΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΡΕΥ-
ΣΤΌΤΗΤΑ ΠΌΥ ΥΠΑΡΧΕΙ, 
ΌΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΥΣΚΌΛΕΥ-
ΌΝΤΑΙ ΝΑ ΒΡΌΥΝ ΒΙΏΣΙ-
ΜΌΥΣ ΔΑΝΕΙΌΛΗΠΤΕΣ ΝΑ 
ΔΙΑΘΕΣΌΥΝ ΝΕΑ ΔΑΝΕΙΑ, 
ΚΑΘΏΣ ΠΕΡΙΠΌΥ ΌΙ ΜΙ-
ΣΌΙ ΙΔΙΏΤΕΣ ΚΑΙ ΠΌΛΛΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΧΌΥΝ ΗΔΗ 
ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΌΥΜΕΝΑ 
ΔΑΝΕΙΑ

Τ
ις δυσκολίες που αντι-
μετωπίζουν στη διάθεση 
της πλεονάζουσας τρα-
πεζικής ρευστότητας 
αναδεικνύουν τα νέα 
στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας, με την πιστω-

τική επέκταση το 2019 να περιορίζεται 
σε μονοψήφιο αριθμό, παρά τη μεγάλη 
ρευστότητα στα τραπεζικά ταμεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής 
Τράπεζας, τα νέα δάνεια που έδωσαν οι 
τράπεζες περιορίστηκαν στα €2,7 δισ., 
παρουσιάζοντας μικρή αύξηση 5,3% σε 
σχέση με πέρσι. Οι τράπεζες διαθέτουν 
στα ταμεία τους πλεονάζουσα ρευστότητα 
€14 δισ., καθώς οι πωλήσεις και διαγραφές 
δανείων σε συνδυασμό με τις αλλαγές που 
επέφερε στο σύστημα η διάλυση του Συ-
νεργατισμού, έχουν μειώσει σημαντικά τα 
δανειστικά τους υπόλοιπα, την ίδια στιγμή 
που οι καταθέσεις πελατών αυξάνονται.

Παρά τη μεγάλη ρευστότητα που 
υπάρχει, οι τράπεζες δυσκολεύονται 
να βρουν βιώσιμους δανειολήπτες να 
διαθέσουν νέα δάνεια, καθώς περίπου 
οι μισοί ιδιώτες και πολλές επιχειρήσεις 
έχουν ήδη μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ως αποτέλεσμα, κάποιες από τις μεγά-
λες τράπεζες κάνουν σχέδια για επένδυ-
ση της πλεονάζουσάς τους ρευστότητας 
σε επενδύσεις εκτός Κύπρου, ώστε να 
αποφύγουν το πέναλτι που επιβάλλει 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 
καταθέσεις που οι κυπριακές τράπεζες 
«σταθμεύουν» στη Φρανκφούρτη.

Η δυστοκία των τραπεζών στη διάθεση 
νέων δανείων είναι ακόμα πιο μεγάλη 
αν ληφθεί υπόψη το βελτιωμένο μα-

κροοικονομικό περιβάλλον αλλά και 
τα ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια δανείων 
που προσφέρουν οι τράπεζες.

Συγκεκριμένα, το σύνολο των δανείων 
που διοχέτευσαν οι τράπεζες σε νοικοκυριά 
και επιχειρήσεις, εκτός των αναδιαρθρώ-
σεων, διαμορφώθηκε στα €2682 εκ. από 
€2547 εκ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
σημειώνοντας σχετικά μικρή αύξηση 5,3%.

Τα νέα επιχειρηματικά δάνεια πα-
ρουσιάζουν αύξηση 5,6%. Ανήλθαν στα 
€1650 εκ. από €1563 εκ., αριθμοί που 
δείχνουν την σχετικά ήπια διάθεση των 
επιχειρήσεων για νέα ανοίγματα.

Τα νέα δάνεια προς νοικοκυριά πα-
ρουσίασαν αύξηση 4,8% καθώς ανήλθαν 

στα €1031 εκ. από €984 εκ., παρά τα 
ιδιαίτερα χαμηλά επιτόκια που υπάρχουν 
για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια.

Αναφορικά με τις αναδιαρθρώσεις στα 
νοικοκυριά, μειώθηκαν στα €100,4 εκ. 
από €122,4 εκ., ενώ στις επιχειρήσεις 
αυξήθηκαν στα €341,6 εκ. από €144,8 εκ.

Επιτόκια
Η παραχώρηση νέων δανείων παρατη-

ρείται την ώρα που τα δανειστικά επιτόκια 
βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά 
κατοικίας υποχώρησε στο 2,08%, σε σύ-
γκριση με 2,13% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη 

χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι 
€1 εκ. κατέγραψε σημαντική μείωση στο 
3,08%, σε σύγκριση με 3,37% τον προ-
ηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά 
δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες 
για ποσά άνω του €1 εκ. παρουσίασε ση-
μαντική πτώση στο 3,01%, σε σύγκριση 
με 3,37% τον προηγούμενο μήνα.

Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας 
έως ενός έτους από νοικοκυριά παρου-
σίασε μείωση στο 0,12%, σε σύγκριση 
με 0,16% τον προηγούμενο μήνα.

Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις 
από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημεί-
ωσε άνοδο στο 0,31%, σε σύγκριση με 
0,13% τον προηγούμενο μήνα.

08.12.2019

Οι τράπεζες έχουν €14 δις 
και δεν βρίσκουν να τα δανείσουν! 



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΆΓΟΙ ΠΉΡΆΝ 
ΧΡΥΣΟ ΔΏΡΟ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, 
ΕΝΔΕΙΞΉ ΤΉΣ ΔΙΆΧΡΟΝΙ-
ΚΟΤΉΤΆΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΙΜΟΥ 
ΜΕΤΆΛΛΟΥ

Επένδυση που δεν χάνει ποτέ
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, μια κατ’ 

εξοχήν περίοδος ανταλλαγής δώρων. Ένα 
από τα αγαπημένα όλων φυσικά είναι τα 
κοσμήματα. Ποια είδη κοσμημάτων συνη-
θίζει να αγοράζει το καταναλωτικό κοινό;  

Μετά την οικονομική κρίση, η αγορά 
πλέον έχει  αλλάξει. Οι καταναλωτές έχουν 
χωριστεί σε δύο κατηγορίες σε ό,τι αφορά 
την προσφορά ενός κοσμήματος ή άλλου 
δώρου σε πολύτιμο μέταλλο: Η μία κατη-
γορία επιλέγει φθηνά κοσμήματα  και η 
δεύτερη  επενδύει  σε δώρο διαχρονικό, 
όπως ένα κόσμημα με διαμάντια.

Από την πληθώρα δώρων που έχει 
ο καταναλωτής στη διάθεσή του, γιατί 
θα πρέπει να επιλέξει το κόσμημα?

Κατ’ αρχάς το κόσμημα, και εννοείται πως 
αναφερόμαστε στο χρυσό, αποτελεί  επένδυση 
που ποτέ δεν θα χάσει από την αξία του. Αντί-
θετα, μόνο κέρδος μπορεί να αποφέρει. Το 
κόσμημα είναι ένα δώρο που στα μάτια κάθε 
γυναίκας εκτιμάται πολύ. Στις πλείστες των 
περιπτώσεων ο άντρας  προσφέρει προς τη 
γυναίκα δώρο κόσμημα. Αυτό από μόνο του 
και σαν χειρονομία,  συμβολίζει την εκτίμηση 
και την αγάπη του προς αυτήν.

Προσοχή! Ψάξτε τη σφραγίδα!
Επειδή ακριβώς πρόκειται για  

ακριβό σχετικά δώρο, τι θα πρέπει να 
προσέξει ο καταναλωτής όταν επιλέξει 
κόσμημα για να το προσφέρει;

Αν πρόκειται για την αγορά διαμαντιού, 
θα πρέπει να ελέγξει την γνησιότητα του 
διαμαντιού, όπως και τα καράτιά του. Αν 
πρόκειται για χρυσό κόσμημα, θα πρέπει 
να ελέγξει ότι υπάρχει η  σφραγίδα  σε 
σχέση με τα καράτια (9κ,14κ,18κ κτλ). Η 
σφραγίδα αυτή ανήκει διά νόμου στον 
Κυπριακό Οργανισμό Σήμανσης Πολύτι-
μων Αντικειμένων και αποτελεί εγγύηση 
για τη γνησιότητα του κοσμήματος.  

Καμία εγγύηση για κοσμή-
ματα από τα κατεχόμενα

Άρα υπάρχουν ασφαλιστικές δι-
κλίδες για τους καταναλωτές που επι-
λέγουν συνήθως να απευθύνονται σε 
κοσμηματοπώλες με τους οποίους 
διατηρούν σχέσεις, πολλές φορές μα-
κροχρόνιες. Είναι, δηλαδή, οι τακτι-
κοί πελάτες ενός κοσμηματοπωλείου. 
Ακούμε, όμως, ότι ορισμένοι αγορά-
ζουν κοσμήματα από την κατεχόμενη 
Κύπρο. Πόσο εξασφαλισμένες, σε ό,τι 
αφορά τη  γνησιότητα του χρυσού ή 
του διαμαντιού, είναι τέτοιες αγορές;

Δεν υπάρχει καμία απολύτως εξασφά-
λιση ή εγγύηση ότι τα κοσμήματα στα 
κατεχόμενα  είναι γνήσια. Κανένας δεν 
εγγυάται σε κανέναν ούτε πόσα καράτια 
είναι ο χρυσός,  ούτε αν τα διαμάντια είναι 
γνήσια. Είναι αρκετές οι περιπτώσεις που 
κάποιοι την έπαθαν αγοράζοντας από τα 
κατεχόμενα  ψεύτικα κοσμήματα, τα οποία 
ακριβοπλήρωσαν ως χρυσά. Ας μην ξε-
χνάμε ότι πρόκειται για ένα παράνομο 
κράτος, όπου δεν ασκείται κανένας έλεγχος.

Δεν μπορούν να γίνουν
μεγάλες εκπτώσεις

Συχνά ακούμε για κοσμηματοπωλεία 
τα οποία προσφέρουν μεγάλες εκπτώ-
σεις σε χρυσά κοσμήματα ή και διαμά-
ντια. Όλοι βλέπουμε αυτές τις προσφορές 
ως ευκαιρίες για αγορά ενός καλού κο-
σμήματος σε σημαντικά μειωμένη τιμή. 
Πόσο ασφαλείς είναι τέτοιες αγορές;

Οι εκπτώσεις είναι κάτι που οπωσ-
δήποτε πρέπει να προσέξουμε. Η τιμή 
του χρυσού είναι διεθνής και γνωστή. 
Ως εκ τούτου,  μεγάλες εκπτώσεις δεν 
μπορούν να γίνουν. Είναι καλό, λοιπόν, να 
αποφεύγουμε τις δελεαστικές προσφορές, 
γιατί ίσως να αφορούν σε κοσμήματα 
που δεν είναι εγγυημένα. 

Σταθερή αξία
Λέγεται ότι το χρυσό κόσμημα απο-

τελεί επένδυση. Εξηγήστε μας τι ακρι-
βώς εννοείτε.

Βεβαίως και αποτελεί επένδυση ο 
χρυσός,  για πάρα πολλούς λόγους. Θα 
αναφέρω,  όμως, τους πιο κύριους:

Ο χρυσός αποτελεί αντιστάθμισμα  
έναντι του πληθωρισμού.

Η αξία του παραμένει σταθερή υπό 
οποιεσδήποτε πολιτικές και κοινωνικές 
αναταράξεις, πολέμους και φυσικές κα-
ταστροφές.

Η ασταθής αξία  των ακινήτων και 
ο πληθωρισμός έχουν καταστήσει τον  
χρυσό να είναι πραγματικά το μόνο δι-
εθνές νόμισμα.

Σε αντίθεση με χαρτονομίσματα, με-
τοχές και ομόλογα, ο χρυσός δεν χάνει 
πότε την πραγματική του αξία.

Όλες οι κεντρικές τράπεζες σε όλον τον 
πλανήτη, συμπεριλαμβανομένης φυσικά  και 
της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, έχουν 
πάντα μεγάλα αποθέματα χρυσού. Αυτό από 
μόνο του δείχνει και την αξία του  πολύτιμου 
μετάλλου ως στοιχείου ενεργητικού.

Το διαμάντι, ο καλύτερος 
φίλος της γυναίκας

Και κάτι τελευταίο: Η ηθοποιός 
Merilyn Monroe είχε πει το ανεπανά-
ληπτο, ότι «το διαμάντι είναι ο καλύτε-
ρος φίλος της γυναίκας» (Diamond is 
as woman’s best friend). Όντως είναι;

Θα απαντήσω σαν γυναίκα: Εννοείται 
πως είναι.  Είναι γι’ αυτό που σε κάθε 
ειδική περίπτωση γιορτής, αρραβώνα, 
γάμου ή γέννησης είθισται να δωρίζεται 
ένα διαμαντένιο κόσμημα.  Επίσης, ένας 
σύζυγος - σύντροφος που θέλει να δείξει 
την αγάπη και την εκτίμησή του προς τη 
σύζυγό του, συνήθως της προσφέρει ένα 
κόσμημα με διαμάντι.
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Χρυσό κόσμημα, μια διαχρονική αξία

Ο
ι γιορτές είναι 
ταυτισμένες  με 
την ανταλλαγή 
δώρων, μια συ-
νήθεια που έχει 
μεγάλη σημασία  
για την έκβαση 

μιας σχέσης, νέας ή παλιάς, ερωτικής, 
φιλικής ή τυπικής. Ο χρυσός, το πολύτιμο 
αυτό μέταλλο, άφθαρτο στον χρόνο, ως 
δώρο συμβολίζει την αιωνιότητα των 
σχέσεων, καθώς επίσης και την αξία που 
δίνει κάποιος στη σχέση αυτή. Ιδιαίτερα 
τα Χριστούγεννα είναι η κατ’ εξοχήν 
περίοδος της ανταλλαγής δώρων, τα δε 
κοσμήματα είναι τα πρώτα στη λίστα 
των αγορών μας όταν θέλουμε να δεί-
ξουμε την αγάπη μας προς τα πρόσωπα 
που έχουν ιδιαίτερη σημασία για μας ή 
για να πούμε ευχαριστώ σε άτομα που 
μας βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο. 
Τα κοσμήματα φυσικά απευθύνονται 
κυρίως στις γυναίκες, χωρίς όμως να 
αποκλείονται και οι άντρες που εκτι-
μούν τις κομψές χειρονομίες από τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα.

Ενόψει λοιπόν των γιορτών των 
Χριστουγέννων ζητήσαμε από την 
επιχειρηματία κοσμημάτων  Άντρια 
Κωνσταντίνου να μας μιλήσει για την 
αγορά κοσμημάτων και τις συνήθειες 
των Κυπρίων καταναλωτών.



«ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΎΤΑΊΑ ΑΝΑΚΟΊΝΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΤΑΤΊΣΤΊΚΗΣ ΎΠΗΡΕ-
ΣΊΑΣ, ΤΟ ΔΗΜΟΣΊΟΝΟΜΊΚΟ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΓΊΑ ΤΟΎΣ 
ΠΡΩΤΟΎΣ ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ 
ΤΟΎ ΧΡΟΝΟΎ («ΠΡΟΊΚΑ» 
ΓΊΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΎΠΟΎΡΓΟ 
ΟΊΚΟΝΟΜΊΚΩΝ) ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ 
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 5% ΤΟΎ ΑΕΠ». 

Της Κυριακής

Οικονομία 20

Η 
καταγραφή δημο-
σιονομικών πλεο-
νασμάτων για μια 
οικονομία αποτελεί 
θετικό παράγοντα, 
όμως θα πρέπει να 
εξεταστεί μέσα από 

ένα γενικότερο πλαίσιο στατιστικών 
στοιχείων, όπως το ύψος του δημόσιου 
χρέους (αλλά και του ιδιωτικού εφόσον 
αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα σε ό,τι 
αφορά την ιδιωτική πρωτοβουλία) έναντι 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος 
(ΑΕΠ), τους δείκτες που αφορούν την 
κατανάλωση και τον ρυθμό ανάπτυξης. 

Μεγάλο ζητούμενο φυσικά είναι η 
οικονομία να έχει «χτίσει» τα θεμέλια, 
ώστε να παρουσιαστεί ανθεκτική στην 
περίπτωση που υπάρξουν υφεσιογενείς 
τάσεις. Αυτό είναι πιο σημαντικό για 
μικρές, εξωγενείς οικονομίες που ενδε-
χομένως να επηρεαστούν από γεγονότα 
όπως μείωση της εξωγενούς ζήτησης σε 
ακίνητα, κάμψη στον τομέα των διεθνών 
υπηρεσιών αλλά και του τουρισμού. 

Το δημόσιο χρέος της χώρας παραμέ-
νει σε υψηλά επίπεδα, όμως ακολουθεί 
πτωτική τάση. Το σημαντικό γεγονός είναι 
ότι μέσα από το γενικότερο περιβάλλον 
των χαμηλών επιτοκίων η χώρα κατάφερε 
να μειώσει το κόστος δανεισμού και να 
επεκτείνει/«απλώσει» τις λήξεις κρατικών 
ομολόγων, ώστε να είναι πιο διαχειρίσιμες. 

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση 
της Στατιστικής Υπηρεσίας, το δημοσιονο-
μικό πλεόνασμα για τους πρώτους δέκα 
μήνες του χρόνου («προίκα» για τον νέο 
Υπουργό Οικονομικών) βρίσκεται κοντά 
στο 5% του ΑΕΠ. 

Τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 
περίπου 12% και ανήλθαν στα €7.415,8 
εκ. τη συγκεκριμένη περίοδο, με τις κοι-
νωνικές εισφορές να αυξάνονται κατά 33% 
λόγω των συνεισφορών στο γενικό Σχέδιο 
Υγείας και την αύξηση των συνεισφορών 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (λόγω 
αύξησης των συντελεστών και της σημαντι-
κής μείωσης της ανεργίας). Την ίδια ώρα, 
σημαντική είναι και η αύξηση των εισροών 
από τους άμεσους και έμμεσους φόρους.

Δημοσιονομικό Πλεόνασμα
TΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides 
@kpmg.com.cy

08.12.2019

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΕΚ
Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Ταμείων Προνοίας και το καταστατικό του Ταμείου Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, όσοι λογαριασμοί 
μελών με συνεισφορές κάτω των €300 παραμένουν για 6 χρόνια στάσιμοι, διαγράφονται. Το Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μελών ΣΕΚ, 
προτού προβεί στη διαγραφή των λογαριασμών αυτών, καλεί τα πιο κάτω μέλη του να αποταθούν στους Οργανωτικούς Γραμματείς της Συντεχνί-
ας τους για να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο για πληρωμή των συνεισφορών τους, διαφορετικά θα διαγραφούν. Η προθεσμία λήγει στις 27 
Δεκεμβρίου 2019. 
Η κατάσταση είναι ταξινομημένη κατά το επίθετο.

 A/A ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 1 Ali Hakim ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 2 Atanasova Naska ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 3 Delivanova Marianna ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 4 Dervenski Valentin ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ.(ΜΕΤΑΦ)
 5 Galabov Lyubcho ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 6 Ivanov Kyosev Valentin ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 7 Ivanova Veska ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 8 Ivaylova Yuliya ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 9 Kamenova Petya ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 10 Kircheva Stefka ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 11 Kiril Georgiev ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 12 Koshedzhieva Milka ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 13 Kostadinova Sonya ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 14 Mincheva Silviya ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 15 Nikolaeva Zornitsa ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 16 Petrov Bozhidar ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 17 Petrov Stoil ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 18 Taseva Yoana ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 19 Topalova Sevdim ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 20 Yordanova Lyubka ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 21 Zaharieva Zhaneta ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 22 Αντωνίου Ιάσoνας ALATI RESTAURANT
 23 Αρέστη Οξάνα ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 24 Βασιλείου Χρίστος ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 25 Γεωργίου Βασίλης ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ
 26 Κοντάκκη Στέλλα ΣΚΕ. ΑΓ.ΔΟΜΕΤΙΟΥ
 27 Κουλέρμου Ελένη ΚΕΝΤΡΟ ΣΠΑΣΤ.ΠΑΙΔΙΩΝ
 28 Κωνστ. Μαυρόγιωρκη Αντωνού ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 29 Μιλτιάδους Μιχάλης ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 30 Νεοφύτου Ανδριάνα GROEXPORT LTD (ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ)
 31 Παπαϊωάννου Γεωργία ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ. (ΜΕΤΑΦ)
 32 Περικλέους Γεωργία ΣΥΣΚ.ΕΜΠ.ΠΑΤΑΤ. (ΜΕΤΑΦ)
 33 Σολομωνίδου Σύλβια AMAGIO ENTERPRICES LTD
 34 Σουρκούνης Αδάμος VITA CYPRUS LTD
 35 Σοφοκλέους Στέλιος ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΣΑΡΡΗΣ ΛΤΔ
 36 Σπύρου Σπύρος ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 37 Σωτηρίου Αρτεμούλλα ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 38 Τοπάλοβα Νικολέττα ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 39 Φεσάς Ανδρέας EL.& D. CHRISTOU SERV LTD
 40 Χριστοδούλου Γεωργία GROEXPORT LTD  (ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ)
 41 Χρίστου Μαρούλλα GROEXPORT LTD  (ΤΣΑΚΚΙΣΤΟΣ)
 42 Χρίστου Έλλη ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ
 43 Χριστοφή Φειδίας ΣΕΔΙΓΕΠ ΛΤΔ

Η M.M. Makronisos Marina Limited, 
παραμένοντας πιστή στην υλο-
ποίηση του εμβληματικού έργου 

κατασκευής της Μαρίνας Αγίας Νάπας, 
παρουσίασε με υπερηφάνεια, ολοκληρω-
μένο, ένα πρώτο μέρος αυτής που αφορά 
τον ελλιμενισμό σκαφών και τις σχετικές 
με αυτό προσφερόμενες υπηρεσίες. Την 
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019, ομάδα εκ-
προσώπων των ΜΜΕ, στην παρουσία 
των Δημάρχων της Αγίας Νάπας Γιάννη 
Καρούσου και Σωτήρας Γιώργου Τάκκα, 
και των επιτελείων τους, επισκέφθηκαν τη 
Μαρίνα Αγίας Νάπας και ξεναγήθηκαν 
από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της M.M. 
Makronisos Marina Limited, Σταύρο Κα-
ραμοντάνη, και τον Διευθυντή της Μαρίνας,  
Κώστα Φυτιρή, στους ολοκληρωμένους 
χώρους της Μαρίνας που έχει δυνατότητα 
φιλοξενίας 600 σκαφών στον θαλάσσιο 
και στον αποθηκευτικό χώρο στην ξηρά. 
Όπως διευκρίνισε ο κ. Σταύρος Καραμο-
ντάνης παρουσιάζοντας το έργο, στη μα-
ρίνα μπορούν να ελλιμενιστούν σκάφη 
μήκους μέχρι 65 μέτρων, ενώ στην ξηρά, 

στον ειδικά διαμορφωμένο σε 4 επίπεδα 
χώρο φύλαξης (Dry Stack), μπορούν να 
αποθηκευτούν σκάφη με μήκος μέχρι 10 
μέτρα. Η υπηρεσία Dry Stack Services θα 
παρέχει στους ιδιοκτήτες σκαφών πρωτο-
ποριακή εξυπηρέτηση με βάση το τρίπτυχο 
ΓΝΩΣΗ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΤΑΧΥΤΗΤΑ, 
χωρίς καμιά ταλαιπωρία για τους ιδίους. 
Το σύστημα ελλιμενισμού και εξυπηρέ-
τησης των σκαφών είναι σύμφωνα με τις 

πλέον σύγχρονες προδιαγραφές πολυτελών 
Μαρίνων. Για όλα τα σκάφη με μήκος 30 
ή λιγότερα μέτρα δίνεται η δυνατότητα 
πλαγιοδέτησης  (finger style berthing) 
με παροχή όλων των υπηρεσιών. Όσον 
αφορά τις καταναλώσεις νερού, ρεύματος 
και καυσίμων, ο κάθε ιδιοκτήτης θα μπο-
ρεί να βλέπει αναλυτικά τις πληροφορίες 
αυτές από το κινητό του τηλέφωνο ή τον 
Η/Υ του ανά πάσα στιγμή. 

Την ίδια στιγμή, οι κοινωνικές παροχές 
σημείωσαν αύξηση κοντά στο 15%, ακολου-
θούμενες από τις απολαβές προσωπικού, 
οι οποίες αυξήθηκαν κατά 11% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. 

Η αύξηση των εσόδων από τους φό-
ρους και κατ’ επέκτασιν η ενίσχυση των 
δημόσιων οικονομικών είναι απόρροια 
της θετικής πορείας της οικονομίας. Οι 
εισπράξεις από τον ΦΠΑ ενισχύθηκαν 
σημαντικά ως αποτέλεσμα της βελτίωσης 
του κατασκευαστικού τομέα, η οποία τρο-
φοδοτείται και από τα κίνητρα τα οποία 
έχουν παραχωρηθεί, τις καλές σχετικά 
χρονιές που διανύει ο τομέας του του-
ρισμού (παρά τις προκλήσεις) και την 
ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης. 

Σημειώνεται ότι η ενίσχυση των προ-
πωλήσεων ακινήτων, κυρίως σε ό,τι αφορά 
τα ψηλά κτίρια, ενισχύει τα κρατικά ταμεία, 
εφόσον ο ΦΠΑ καταβάλλεται με την υπο-
γραφή των συμβολαίων και την πληρωμή 
του αντιτίμου. Άρα η Κυβέρνηση, σε ό,τι 
αφορά τον ΦΠΑ, προεισπράττει μαζί με 
τον πωλητή του ακινήτου, ενώ θα πρέ-
πει να διασφαλίζεται η ολοκλήρωση του 
έργου και η παράδοση της οικιστικής/
επιχειρηματικής μονάδας στον αγοραστή. 
Είναι σημαντικό να εξεταστεί η πορεία των 
συγκεκριμένων εσόδων σε περίπτωση που 
ο κατασκευαστικός κλάδος παρουσιάσει 
κάμψη, εφόσον τα σημάδια «κόπωσης» 
άρχισαν ήδη να διαφαίνονται. 

Την ίδια στιγμή, ενισχύεται με βάση 
τα στατιστικά τόσο η εξωτερική όσο και 
η εσωτερική ζήτηση, με τα εισοδήματα 

των νοικοκυριών να βελτιώνονται και τον 
κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων να 
ενισχύεται. Σημειώνεται όμως ότι ακόμη 
δεν έχουμε παρατηρήσει την επαναδραστη-
ριοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
όπως είχαμε πριν από δέκα ή δεκαπέ-
ντε χρόνια. Και ίσως να μην τη δούμε 
ποτέ, εφόσον φαντάζει πολύ δύσκολο 
να επιβιώσουν στο νέο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον των μεγάλων επιχειρήσεων, 
που έχουν τη δυνατότητα μείωσης του 
κόστους λειτουργίας και παραγωγής. 

Η πορεία της κατανάλωσης αποτελεί ση-
μαντική ένδειξη για το υγιές μιας οικονομίας 
και ταυτόχρονα καταδεικνύει τις διαθέσεις 
των καταναλωτών/πολιτών. Η ενίσχυση της 
εσωτερικής ζήτησης συνεισφέρει σημαντικά 
στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων 
και ενισχύει τα δημόσια οικονομικά μέσω 
της είσπραξης φορολογιών.

Τονίζεται ότι ο λιανικός τομέας λόγω της 
κρίσης αναδιαρθρώθηκε σημαντικά, με αρκετές 
εταιρείες, κυρίως μικρομεσαίες (παρόλο που 
είδαμε και μεγάλες αλυσίδες να πτωχεύουν), 
να αναστέλλουν δραστηριότητες λόγω οικο-
νομικών προβλημάτων, και νέους «παίκτες» 
να μπαίνουν στην αγορά ή υφιστάμενους να 
ενισχύουν τον κύκλο εργασιών τους. 

Επιπλέον, παρατηρείται αλλαγή στη 
νοοτροπία των καταναλωτών, οι οποίοι 
είναι πιο προσεκτικοί στις αγορές και 
στις δαπάνες τους και διενεργούν έρευ-
να αγοράς πριν προχωρήσουν σε αυτές. 
Επιπρόσθετα, σημειώνεται αύξηση στις 
διαφημίσεις των εταιρειών του τομέα και 
των κονδυλίων που δαπανώνται για σκο-

πούς προβολής και προώθησης. 
Η κατανάλωση, πέρα από τη διάθεση 

των καταναλωτών, επηρεάζεται και από τη 
ρευστότητα που υπάρχει στην αγορά και 
το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, 
καθώς και τη διάθεση των πολιτών να 
αποταμιεύσουν. Με τα καταθετικά επι-
τόκια στο ναδίρ και τον υψηλό φόρο επί 
των τόκων εισπρακτέων, η διάθεση για 
αποταμίευση είναι περιορισμένη. 

Σημειώνεται ότι η διαχείριση των ρευ-
στών διαθεσίμων είτε αναφερόμαστε σε 
επιχειρήσεις είτε σε οικογένειες θα πρέπει να 
γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε σε περιόδους 
ευφορίας να δημιουργούνται «αναχώμα-
τα» για τις περιόδους που οι οικονομικές 
προκλήσεις θα είναι περισσότερες. 

Η «εισαγόμενη» κατανάλωση αποτε-
λεί ακόμη ένα στοιχείο ενίσχυσης της 
εμπορικής και επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας της χώρας. Η προσέλκυση 
υψηλής εισοδηματικής τάξης τουριστών 
ενισχύει άμεσα και έμμεσα την οικονομία, 
εφόσον πέραν των ξενοδοχείων και άλλες 
επιχειρήσεις, όπως καταστήματα ρούχων 
και εστιατόρια, μπορούν να ευνοηθούν.

Επιπλέον, θα ήταν χρήσιμο να αναλυθούν 
σε περισσότερη λεπτομέρεια οι επιμέρους 
τομείς που παρουσιάζουν αύξηση στη ζή-
τηση. Όπως γίνεται κατανοητό, η αύξηση 
της ζήτησης σε προϊόντα εισαγωγής θα 
επηρεάσει το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. 

Αυτό που ενδεχομένως προβληματί-
ζει είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη της 
κυπριακής οικονομίας τροφοδοτείται 
από τους ίδιους, παραδοσιακούς τομείς: 
τουρισμός, κατασκευές, επαγγελματικές 
υπηρεσίες, ναυτιλία (με τον τελευταίο τομέα 
να εκμεταλλεύεται νέες ευκαιρίες όπως 
οι ενδεχόμενες εξελίξεις στον τομέα της 
ενέργειας). Ο τομέας της εκπαίδευσης ενι-
σχύεται, αλλά οι σκέψεις για αναδιάρθρω-
ση του οικονομικού μοντέλου της χώρας 
και η ενίσχυση τομέων όπως η έρευνα 
και καινοτομία έχουν ξεχαστεί (σίγουρα 
θα τις θυμηθούμε όταν η οικονομία θα 
περάσει σε νέο κύκλο ύφεσης, διότι η 
πορεία της οικονομίας είναι κυκλική).

Την ίδια στιγμή, είναι γνωστό ότι τα 
κυπριακά νοικοκυριά και oι επιχειρή-
σεις παρουσιάζουν πολύ υψηλά ποσο-
στά δανεισμού, απόρροια της αλόγιστης 
πιστωτικής επέκτασης κατά την περίοδο 
πριν από την κρίση και το μνημόνιο. Το 
πρόβλημα για την κοινωνία συνεχίζει 
να υφίσταται και μετά την πώληση των 
δανείων σε επενδυτικά ταμεία. Το ότι οι 
ισολογισμοί των τραπεζών απαλλάσσονται 
από το βάρος των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων μετά την πώληση, δεν σημαίνει 
ότι παύουν να υπάρχουν τα προβλήματα 
για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. 

Ο υψηλός δανεισμός αποτελεί από τη 
μια τροχοπέδη στην ανάπτυξη, εφόσον 
μειώνει τη δυνατότητα χορήγησης νέων 
χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων (σε 
μια περίοδο που τα τραπεζικά ιδρύματα 
διαθέτουν υπερβάλλουσα ρευστότητα) 
και,  από την άλλη, αποτελεί σημαντικό 
κίνδυνο και πρόκληση σε περιόδους 
ύφεσης (εφόσον μειωμένα εισοδήματα 
για τα νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα 
κάνουν την εξυπηρέτηση του δανεισμού 
ακόμη δυσκολότερη). 

«Το σημαντικό 
γεγονός είναι 
ότι μέσα από 
το γενικότερο 

περιβάλλον των 
χαμηλών επιτοκίων 
η χώρα κατάφερε 

να μειώσει το 
κόστος δανεισμού 
και να επεκτείνει/ 

‘‘απλώσει’’ τις 
λήξεις κρατικών 
ομολόγων, ώστε 

να είναι πιο 
διαχειρίσιμες».

Σε δοκιμαστική λειτουργία ο χώρος 
ελλιμενισμού της Μαρίνας Αγίας Νάπας



Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡ-
ΓΟΣ, ΜΈΤΑ ΤΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ 
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΈ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΈΝΟ ΜΑΛΑΙ-
ΣΙΑΝΟ ΤΖΟ ΛΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΈΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΑΤΗ 
ΚΑΙ ΈΧΈΙ ΈΜΠΛΑΚΈΙ ΣΈ 
ΈΝΑ ΔΙΈΘΝΈΣ ΚΥΚΛΩΜΑ 
ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙ-
ΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΩΝ, 
ΈΧΈΙ ΑΠΟΚΛΈΙΣΈΙ Η ΧΩΡΑ 
ΝΑ ΠΡΑΞΈΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΈ 
ΠΑΡΟΜΟΙΟ ΣΧΈΔΙΟ ΠΟΛΙ-
ΤΟΓΡΑΦΗΣΈΩΝ 

Ο 
Πρωθυπουργός 
της Ελλάδας Κυ-
ριάκος Μητσοτά-
κης απέκλεισε 
το ενδεχόμενο 
η χώρα του να 
δίνει ελληνικά 

διαβατήρια σε μη Ευρωπαίους πολίτες 
μέσα από παρόμοιο επενδυτικό σχέδιο 
όπως της Κύπρου, μετά το σκάνδαλο 
με τον Τζο Λο.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, 
η ελληνική κυβέρνηση προωθεί νέο 
νομοσχέδιο, μέσα από το οποίο θα 
προσφέρονται οικονομικά κίνητρα σε 
άτομα τρίτων χωρών που επιθυμούν 
να μείνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον 
έξι μήνες τον χρόνο. Το δημοσίευμα 
επικαλείται πηγές από το ελληνικό 
ΥΠΟΙΚ, που τονίζουν πως οι δανειστές 
-ΔΝΤ και ΕΕ- δεν έχουν αντιρρήσεις 
με το νέο σχέδιο και ότι τηρεί τις διε-
θνείς προϋποθέσεις για την αποφυγή 
φοροδιαφυγής.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μετά 
το σκάνδαλο στην Κύπρο με τον κα-
ταζητούμενο Μαλαισιανό Τζο Λο, ο 
οποίος κατηγορείται για απάτη και 
έχει εμπλακεί σε ένα διεθνές κύκλω-
μα παράνομων χρηματοπιστωτικών 
συνδιαλλαγών, έχει αποκλείσει η χώρα 
να πράξει το ίδιο με παρόμοιο σχέδιο 
πολιτογραφήσεων όπως της Κύπρου.

Υπενθυμίζεται πως τα σχέδια της 
ελληνικής κυβέρνησης του Κ. Μητσο-
τάκη για εφαρμογή ενός παρόμοιου 
επενδυτικού σχεδίου στα πρότυπα της 
Κύπρου τα αποκάλυψε ο ίδιος ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του 

«Όχι» Μητσοτάκη σε 
πολιτογραφήσεις τύπου Κύπρου
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ΑΠΟ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΤΟ ΤΈ-
ΛΟΣ ΜΈΙΩΝΈΤΑΙ ΣΤΟ 0,5 ΣΈΝΤ 
ΑΝΑ ΚΙΛΟΒΑΤΩΡΑ ΑΠΟ 1 

Τη μείωση κατά 50% του τέλους για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ), ο οποίος επιβάλλεται στους 

λογαριασμούς της ΑΗΚ, αποφάσισε ομόφωνα 

η Ολομέλεια της Βουλής την περασμένη Πα-
ρασκευή. Ειδικότερα, η Βουλή αποφάσισε τη 
μείωση του τέλους των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας από 1 σεντ ανά κιλοβατώρα που 
ισχύει σήμερα στο 0,5 σεντ ανά κιλοβατώρα 
από την 1η Ιανουαρίου 2020. Παράλληλα, η 
Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε ομόφωνα και 
τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας, ο οποίος προβλέπει συνολικές 
δαπάνες ύψους €50.418.019 και συνολικά 
έσοδα ύψους €20.387.514.

Τα έσοδα του Ταμείου συνο-
ψίζονται μεταξύ άλλων στα 
ακόλουθα:

•Τέλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
(ΑΠΕ) (€19.587.317).

•Αντισταθμιστικά οφέλη (€800.167).
•Οι κυριότερες δαπάνες του ταμείου 

αφορούν μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
•Επιχορηγήσεις (€49.316.609).
Λειτουργικές και άλλες δαπάνες 

(€301.233).
Αντισταθμιστικά οφέλη (€800.167).

Μειώνεται στο μισό το τέλος για 
ΑΠΕ στους λογαριασμούς ΑΗΚ

στην Κύπρο σε Κύπριους αξιωματούχους, 
τον περασμένο Ιούλιο.

Από τότε, τα δημοσιεύματα στον ελλα-
δικό Τύπο γι’ αυτό το θέμα αυξήθηκαν, 
παρουσιάζοντας πτυχές του ελληνικού 
προγράμματος πολιτογραφήσεων, το οποίο 
θα πρόσφερε ισχυρά κίνητρα σε νομικά 
και φυσικά πρόσωπα για να επιλέξουν την 
Ελλάδα ως φορολογική κατοικία.

Flat tax ύψους €100.000 
ετησίως

Όπως αναφέρει δημοσίευμα των 
Financial Times, η Ελλάδα προσφέρει 
φορολογικά κίνητρα σε πλούσιους αλ-
λοδαπούς που επιθυμούν να παραμείνουν 
στη χώρα για τουλάχιστον έξι μήνες τον 
χρόνο με βάση το πρόγραμμα αλλαγής 
της φορολογικής έδρας που στοχεύει στην 
προσέλκυση εφοπλιστών, επιχειρηματιών 

και συνταξιούχων.
Το σχέδιο νόμου εισάγει ένα flat tax 

ύψους €100.000 ετησίως επί των πα-
γκόσμιων εισοδημάτων των ανθρώπων 
που πληρούν τα σχετικά κριτήρια, για μια 
περίοδο 15 ετών.

«Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα δουλέ-
ψει το σύστημα. Περιμένουμε δισταγμό 
στην αρχή… Ίσως καταλήξουμε με μόλις 
κάποιες εκατοντάδες αιτήσεις τα πρώτα 
χρόνια», σχολίασε σχετικά σύμβουλος 
του Μαξίμου.

Στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών 
ανέφερε ότι οι πιστωτές της Ελλάδας δεν 
έχουν εκφράσει αντίρρηση στο σχέδιο, 
ενώ ευθυγραμμίζεται και με τις οδηγί-
ες του ΟΟΣΑ για την αντιμετώπιση της 
φοροαποφυγής, χάρη στο κριτήριο της 
κατοικίας.

Οι αλλοδαποί που θα χρησιμοποιήσουν 

το πρόγραμμα θα πρέπει να επενδύσουν 
€500.000 σε μετοχές, ομόλογα ή ακίνητα 
εντός τριών ετών.

Η «Χρυσή Βίζα» 
που εφαρμόζεται σήμερα 

Η Ελλάδα «τρέχει» ήδη ένα πρόγραμ-
μα «Χρυσής Βίζας», που χορηγεί άδεια 
παραμονής 5 ετών σε μη Ευρωπαίους 
πολίτες, έναντι επενδύσεων €250.000 σε 
ακίνητα. Στο πλαίσιο αυτό έχουν χορηγη-
θεί ήδη 5.000 βίζες, κυρίως σε Κινέζους 
και Ρώσους. Ωστόσο, η συμβολή στην 
οικονομία είναι μηδαμινή σε σχέση με 
την οικονομική επιφάνεια Ελλήνων που 
ζουν στο εξωτερικό. Το νέο πρόγραμμα 
αποσκοπεί μεταξύ άλλων στην προσέλ-
κυση εφοπλιστών που ζουν στη Βρετανία, 
το Μονακό και την Ελβετία.

«Είδαμε εφοπλιστές που ζούσαν στην 
Αθήνα να τα μαζεύουν και να φεύγουν στο 
εξωτερικό κατά τη διάρκεια της κρίσης. 
Τώρα υπάρχει πολιτική σταθερότητα και 
ένα φορολογικό κίνητρο: Δυο καλοί λόγοι 
για να επιστρέψουν», δηλώνει ναυτιλιακός 
ασφαλιστής που ζει στον Πειραιά.

Μέλη της λεγόμενης ελληνικής διασπο-
ράς, που  έρχονται σχεδόν κάθε καλοκαίρι 
στη χώρα, θα μπορούσαν να αποτελέσουν 
την πλειοψηφία των χρηστών του νέου 
πλαισίου, σύμφωνα με τον Φίλιππο Στε-
φανίδη, σύμβουλο real estate.

«Έχουμε ήδη ενδιαφέρον από επιτυ-
χημένους ανθρώπους κοντά στη σύνταξη 
που θέλουν να περάσουν χρόνο κοντά 
στις ελληνικές τους ρίζες. Αυτό το πρό-
γραμμα μπορεί να αλλάξει τους όρους 
του παιχνιδιού», δήλωσε ο κ. Στεφανίδης.



Σ
την τεχνολογική επι-
χειρηματικότητα ο 
όρος Fintech προέρ-
χεται από το Financial 
Technology, δηλαδή τε-
χνολογίες στον χρημα-
τοοικονομικό τομέα και 

περιλαμβάνει εταιρείες που αναπτύσσουν 
λύσεις σε τομείς όπως: ηλεκτρονικές 
πληρωμές, ηλεκτρονική τραπεζική, ασφά-
λεια συναλλαγών, μεταφορές χρημάτων, 
«κοινωνική» πιστοληπτική ικανότητα, 
ηλεκτρονικά πορτοφόλια, ηλεκτρονική 
τιμολόγηση, διαχείριση μισθοδοσίας, 
κ.ά. Οι εταιρείες χρηματοπιστωτικής τε-
χνολογίας Fintech αλλάζουν ριζικά τον 
τρόπο με τον οποίο  αντιλαμβανόμασταν 
τις υπηρεσίες μέχρι σήμερα: στοχεύουν 
να αντικαταστήσουν ή και να ενισχύ-
σουν τη χρήση των «παραδοσιακών» 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που 
παρέχονται από υφιστάμενες εταιρείες, 
απλοποιώντας και διευκολύνοντας την 
πρόσβαση του κοινού σε αυτές.

Κάθε χρόνο η KPMG και η εταιρεία 
επενδύσεων Fintech H2 Ventures συνθέ-
τουν την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση 
Fintech 100, που πέρα από αναλύσεις 
και τάσεις του τομέα, περιλαμβάνει και 
τις 100 κορυφαίες εταιρείες Fintech ανά 
το παγκόσμιο. Για το 2019, εταιρείες 
κυρίως προερχόμενες από Κίνα και τη 
γεωγραφική περιοχή Ασίας-Ειρηνικού 
κατέλαβαν τις περισσότερες θέσεις στην 
πρώτη δεκάδα της έκθεσης. Όπως και 
το 2018, οι εταιρείες που δραστηριο-
ποιούνται στους τομείς των πληρωμών 
και συναλλαγών κυριαρχούν, αντιπρο-
σωπεύοντας 27 από τις εταιρείες που 
συμμετέχουν στην έκθεση. Ακολουθούν 
οι εταιρείες διαχείρισης πλούτου (19), 
οι ασφαλιστικές (17) και οι εταιρείες 
παροχής δανεισμού (15).

Η Κίνα, η οποία ηγείται της έκθεσης 
Fintech 100 τα τελευταία χρόνια, εκ-
προσωπήθηκε στο top 10 του 2019 με 
τρεις εταιρείες. Συνολικά, πέντε εταιρείες 
που προέρχονται από τη γεωγραφική 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κέρδισαν 
μια θέση στο top 10. Η Ant Financial 
(Κίνα) κατέλαβε την πρώτη θέση για 
δεύτερη συνεχή χρονιά, με την Grab 
(Σιγκαπούρη) και την JD Digits (Κίνα) 
να την ακολουθούν στη δεύτερη και 
τρίτη θέση, αντίστοιχα. Την τέταρτη θέση 
κατέλαβε η GoJek με έδρα την Ινδονη-
σία και την έκτη η Xiaoman Financial 
(Κίνα). Δύο εταιρείες με έδρα την Ινδία 
εμφανίστηκαν επίσης στο top 10, όπως 

ΣΥΝΟΛΙΚΆ, ΠΈΝΤΈ ΈΤΆΙΡΈΙ-
ΈΣ ΠΟΥ ΠΡΟΈΡΧΟΝΤΆΙ ΆΠΟ 
ΤΗ ΓΈΩΓΡΆΦΙΚΗ ΠΈΡΙΟΧΗ 
ΆΣΙΆΣ-ΈΙΡΗΝΙΚΟΥ ΚΈΡΔΙ-
ΣΆΝ ΜΙΆ ΘΈΣΗ ΣΤΟ TOP 10 
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«Ο όρος Fintech 
προέρχεται από 

το Financial 
Technology, δηλαδή 

τεχνολογίες στον 
χρηματοοικονομικό 
τομέα και περιλαμ-
βάνει εταιρείες που 

αναπτύσσουν λύσεις 
σε τομείς όπως: ηλε-
κτρονικές πληρωμές, 
ηλεκτρονική τραπεζι-
κή, ασφάλεια συναλ-
λαγών, ηλεκτρονικά 

πορτοφόλια κ.ά.».

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΑΓΙΩΤΟΣ* 
canayiotos@kpmg.com 

Η Louis Hotels, αναγνωρίζοντας το 
κύρος και τις αξίες που για 100 
χρόνια ακριβώς θεμελίωσε στον 

τομέα της φιλοξενίας η διεθνής αλυσίδα 
Hilton, ανακοινώνει την μετονομασία 
του ξενοδοχείου Hilton Park σε Hilton 
Nicosia. Το εμβληματικό ξενοδοχείο της 
πρωτεύουσας παίρνει το νέο του όνο-
μα ως το μοναδικό Hilton στην Κύπρο. 
Με την πρόσφατη πλήρη ανακαίνιση 
όλων των δωματίων του ξενοδοχείου, 
τη δημιουργία του ολοκαίνουριου Mint 
Bar και την ολοκλήρωση της αναβάθμι-
σης και των υπόλοιπων κοινόχρηστων 
χώρων, η Hilton International δείχνει 
γι’ ακόμα μια φορά την εμπιστοσύνη 

της στη Louis Hotels ανανεώνοντας τη 
συνεργασία της για τουλάχιστον άλλα 
δέκα χρόνια. Αναφερόμενος στη μετονο-
μασία του ξενοδοχείου ο Ιάσoνας Περ-
δίος, Διευθύνων Σύμβουλος της Louis 
Hotels,  σημείωσε: «Είμαστε περήφα-
νοι που το ξενοδοχείο, ως το μοναδικό 
Hilton στην Κύπρο, θα φέρει και την 
αντίστοιχη ονομασία. Προσφέροντας τις 
καλύτερες υπηρεσίες στους επισκέπτες 
του, το Hilton Nicosia βρίσκεται στην 
κορυφή της φιλοξενίας σφραγίζοντας την 
κοινωνική και επιχειρηματική ζωή της 
Λευκωσίας,  αποτελώντας παράλληλα 
την καλύτερη επιλογή διαμονής στην 
πρωτεύουσα».

Η Τράπεζα Κύπρου αναγνωρίζεται 
διεθνώς ως η Καλύτερη Τράπεζα 
στις Αγορές Συναλλάγματος στην 

Κύπρο για το 2020, από το έγκριτο περιο-
δικό  «Global Finance». Η αναγνώριση ως 
«Best Foreign Exchange Provider» για το 
2020 επιβραβεύει τις συνεχείς ενέργειες 
της Τράπεζας αναφορικά με την έρευνα και 
ανάλυση στον τομέα του FX καθώς και την 
τεχνολογική αναβάθμιση σε σχέση με  τις 
αγορές συναλλάγματος. Το «Global Finance», 
στο πλαίσιο της επιλογής των καλύτερων 
τραπεζών, εξέτασε τα στοιχεία αναλυτών 
του κλάδου, τις απόψεις από διευθυντικά 
στελέχη εταιρειών καθώς και εμπειρογνώ-
μονες τεχνολογίας. Κατά την επιλογή των 

βραβευθέντων λήφθηκαν υπόψη παρά-
γοντες όπως η καινοτομία, η αύξηση της 
αποδοτικότητας, η μείωση των κινδύνων και 
η ελαχιστοποίηση του κόστους. «Η ανταλλαγή 
συναλλάγματος βρίσκεται στον πυρήνα του 

διεθνούς εμπορίου, το οποίο σήμερα απει-
λείται από αναζωπυρωμένο εθνικιστικό ζήλο, 
ενώ κάνει έκκληση για προστατευτισμό», 
σημειώνει ο Joseph D. Giarraputo, εκδότης 
και αρχισυντάκτης του περιοδικού. «Τα ετήσια 
βραβεία FX αναδεικνύουν χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα που παρέχουν σταθερότητα και 
την απαραίτητη γνώση στους πελάτες τους,  
ώστε να μπορέσουν να περιηγηθούν μέσα 
σε αυτό το σύνθετο και ραγδαία μεταβαλ-
λόμενο περιβάλλον». Στο πλαίσιο της ανα-
πτυξιακής αυτής προσπάθειας, το περιοδικό 
ενθαρρύνει τις τράπεζες και τους παρόχους 
τεχνολογικών υπηρεσιών να συνεργάζονται 
με τους πελάτες τους για την υποβολή των 
παρατηρήσεών τους.

Νέο πρόσωπο, νέο όνομα, νέα εποχή φιλοξενίας Βραβείο καλύτερου Foreign Exchange Provider 

ΣΤΟ TOP 10 ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ FINTECH 100

Ραγδαία αύξηση των ασιατικών Fintech 

και δύο εταιρείες από τις ΗΠΑ και μία από 
το Ηνωμένο Βασίλειο (δείτε την πλήρη 
λίστα top 10 πιο κάτω).

Fintech 100 2019 top 10:

1Η Ant Financial (Κίνα) είναι η με-
γαλύτερη πλατφόρμα third-party 

πληρωμών στον κόσμο.

2Η Grab (Σιγκαπούρη) χρησιμοποιεί 
δεδομένα και τεχνολογία για να προ-

βαίνει σε διευρυμένες βελτιώσεις σε ένα 

μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων, από τις 
μεταφορές ώς τις πληρωμές. Δραστηρι-
οποιείται σε μια περιοχή άνω των 620 
εκατομμυρίων ανθρώπων.

3Η JD Digits (Κίνα) είναι μια εταιρεία 
ψηφιακής τεχνολογίας, αφοσιωμένη 

στην παροχή ψηφιακών, online και offline 
υπηρεσιών γύρω από τρία βασικά σημεία: 
δεδομένα, χρήστες και συνδεσιμότητα. 
Χρησιμοποιεί αναδυόμενες τεχνολογίες 
όπως Big Data, Artificial Intelligence, 

Cloud Computing, Blockchain και Internet 
of Things.

4Η GoJek (Ινδονησία) είναι μια πλατ-
φόρμα παροχής πολλαπλών υπηρε-

σιών (περισσότερες από 20 υπηρεσίες), 
συμπεριλαμβανομένων των Gopay, Gobills, 
Gopoints, Paylater και Gopulsa, που 
εξυπηρετεί εκατομμύρια χρήστες στη 
Νοτιοανατολική Ασία.

5Η Paytm (Ινδία) είναι η μεγαλύτε-
ρη εταιρεία ψηφιακών πληρωμών 

στην Ινδία, με περισσότερους από 380 
εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες 
και 12 εκατομμύρια έμπορους στην 
πλατφόρμα της.

6Η εταιρεία Du Xiaoman Financial 
(Κίνα) παρέχει υπηρεσίες βραχυπρό-

θεσμου δανεισμού καθώς και επενδυτικές 
υπηρεσίες.

7Η Compass (Ηνωμένες Πολιτείες) 
είναι μια εταιρεία τεχνολογίας ακινή-

των, που διαθέτει ισχυρή πλατφόρμα, η 

οποία  υποστηρίζει ολόκληρο το φάσμα 
εργασιών αγοράς και πώλησης.

8Η Ola (Ινδία) διευκολύνει και απλο-
ποιεί τις πληρωμές μέσω της πλατ-

φόρμας της Ola Money.

9Η Opendoor (Ηνωμένες Πολιτείες) 
δίνει τη δυνατότητα σε κάποιον να 

λάβει μια προσφορά για ένα σπίτι με 
λίγα μόνο κλικ, καθώς και να πουλήσει 
μέσα σε λίγες μέρες, αφαιρώντας από τη 
συναλλαγή τον παράγοντα αβεβαιότητα.

10Η OakNorth (Ηνωμένο Βασίλειο) 
εξειδικεύεται στον δανεισμό μι-

κρών και μεσαίων επιχειρήσεων, χρη-
σιμοποιώντας την ιδιόκτητη πλατφόρμα 
δεδομένων και τεχνολογίας που διαθέτει.

Η τελική επιλογή εταιρειών για τη 
σύσταση της λίστας Fintech 100 ήταν 
αποτέλεσμα εκτεταμένων ερευνών και 
αναλύσεων βασισμένων σε δεδομένα 
που σχετίζονται με πέντε παράγοντες 
(συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώ-
θηκαν, ποσοστό αύξησης κεφαλαίου, 
γεωγραφική ποικιλομορφία, τομεακή 
ποικιλομορφία, προϊόν και καινοτομία 
υπηρεσιών και επιχειρηματικού μοντέ-
λου). Αυτά τα κριτήρια επιλογής, τα οποία 
χρησιμοποιούνται ως βασικές μετρήσεις 
για τον υπολογισμό της κατάταξης των 
εταιρειών στη λίστα Fintech 100, καθο-
ρίστηκαν κυρίως λόγω της έμφασης που 
δίνουν οι επιχειρηματίες κεφαλαίων στην 
ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν 
ένα μακροπρόθεσμο, βιώσιμο και αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα.

Παγκοσμιοποίηση
Σύμφωνα με την ανάλυση της αγο-

ράς, ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρει-
ών Fintech αναπτύσσεται ταχύτατα και 
ταυτόχρονα σε πολλούς προορισμούς, 
όπως η AfterPay Touch Αυστραλίας, η 
Nubank Βραζιλίας, η Kreditech Holdings 
Γερμανίας και η Bnext Ισπανίας.
Η μοναδικότητα διευρύνεται

Οι πρώτες καινοτόμες εταιρείες Fintech 
που είχαν επικεντρωθεί στη παροχή μιας 
και μόνο υπηρεσίας τώρα διαφοροποιού-
νται, στοχεύοντας στην εκπλήρωση ενός 
μεγαλύτερου συνόλου βασικών αναγκών 
των πελατών.

Open banking
Ορισμένες εταιρείες, όπως η κινέζικη 

Ant Financial και η ινδική Open, επωφε-
λούνται από τη στροφή της παγκόσμιας 
πολιτικής προς το οpen banking, η οποία 
καθοδηγεί τον ανταγωνισμό και επιτρέπει 
στις εταιρείες Fintech να έχουν πρόσβαση 
στα τραπεζικά δεδομένα των πελατών, 
με σκοπό τη δημιουργία ταχύτερων, 
πιο εξατομικευμένων και καινοτόμων 
υπηρεσιών.

Η εξέλιξη του ρυθμού ανάπτυξης 
της συγκεκριμένης αγοράς αναμένεται 
με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Στην Κύπρο 
παρατηρήθηκε αυξημένη ενασχόληση με 
τον τομέα του Fintech μόλις τα τελευταία 
χρόνια, ενώ ο τομέας έτυχε δυναμικής 
προβολής μετά την οικονομική κρίση 
και τα προβλήματα που δημιουργή-
θηκαν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
από την επιβολή κεφαλαιακών ελέγ-
χων. Ήδη αρκετές κυπριακές start-up 
εταιρείες ξεκίνησαν να συμμετέχουν σε 
διαγωνισμούς επιχορήγησης δημιουρ-
γίας υπηρεσιών Fintech, στοχεύοντας 
μεταγενέστερα να καθιερωθούν στην 
εγχώρια αγορά.

*Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής 
Deal Advisory, KPMG Limited  



Η 
Νάνσι Πελόζι ανακοί-
νωσε πως αρχίζουν 
οι διαδικασίες για την 
αποπομπή του Ντό-
ναλντ Τραμπ, καθώς 
σύμφωνα με την ίδια, 
ο Αμερικανός Πρόε-

δρος δεν τους άφησε άλλη επιλογή. «Αν 
επιτρέψουμε στον Πρόεδρο να βρίσκεται 
υπεράνω του νόμου, το κάνουμε θέτοντας 
σε κίνδυνο τη δημοκρατία μας», ανέφερε 
στο διάγγελμά της η εκπρόσωπος των 
Δημοκρατικών στις ΗΠΑ. Αλλά τι σημαίνει 
η ανακοίνωση των Δημοκρατικών και τι 
θα γίνει στη συνέχεια; Είναι τα κρίσιμα 
ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις.

Οι κατηγορίες
Τις συγκεκριμένες κατηγορίες που 

βαραίνουν τον Πρόεδρο Τραμπ θα κληθεί 
να διατυπώσει η Επιτροπή Δικαιοσύνης 
της Βουλής των Αντιπροσώπων. Πρόκειται 
για άρθρα τα οποία θα αποτελέσουν τη 
βάση προκειμένου να ψηφίσει αργότερα 
η ολομέλεια του Σώματος για την πιθανή 
καθαίρεση του Τραμπ. Η απόφαση της 
ολομέλειας της Βουλής ωστόσο δεν είναι 
οριστική, ούτε καν απόλυτα καθοριστική. 

Τον τελικό λόγο έχει η Γερουσία, την 
οποία σαφώς και ελέγχει το Ρεπουμπλι-

κανικό Κόμμα. 
Οι κατηγορίες δεν έχουν ακόμη 

διατυπωθεί, ωστόσο αυτό που οι Δη-
μοκρατικοί κατηγορούν τον Πρόεδρο 
των Ηνωμένων Πολιτειών, είναι πως 
άσκησε πίεση στον Ουκρανό Πρόεδρο 
Βολόντιμιρ Ζελένσκι να ξεκινήσει έρευνα 
εις βάρος του πολιτικού αντιπάλου του 
Τραμπ, Τζο Μπάιντεν, και του γιου του 
Χάντερ, χρησιμοποιώντας ως μοχλό την 
αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς 
την Ουκρανία. Παράλληλα ο Τραμπ κατη-
γορείται ότι έθεσε ως όρο την έναρξη της 
συγκεκριμένης έρευνας προκειμένου να 
λάβει ο Ουκρανός Πρόεδρος πρόσκληση 
για επίσκεψη στον Λευκό Οίκο.

Αυτό που αναμένεται να γίνει το αμέσως 
επόμενο διάστημα, αν και επί του παρό-
ντος δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα, είναι η διατύπωση των 
άρθρων. Τα αμερικανικά Μέσα Ενημέ-
ρωσης, επικαλούμενα πληροφορίες, ανα-
φέρουν πως η ψηφοφορία στο σώμα της 
ολομέλειας θα γίνει εντός Δεκεμβρίου. 
Απ’ εκεί και πέρα η διαδικασία θα αρ-
χίσει και επίσημα, με την έναρξη της 
συζήτησης του θέματος στο σώμα της 
Γερουσίας, η οποία θα λειτουργεί στην 
πραγματικότητα ως ειδικό δικαστήριο 
και του σώματος, για τον σκοπό αυτό, θα 

προεδρεύει ο Πρόεδρος του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Οι γερουσιαστές θα έχουν ρόλο ενόρκων, 
ενώ ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ θα κληθεί 
να καθίσει στο ειδικό εδώλιο. 

Υπάρχουν πιθανότητες 
καθαίρεσης του Τραμπ;

Από την πρώτη διαδικασία, που είναι 
η ψήφιση παραπομπής και το κατηγο-
ρητήριο, αναμένεται πως θα ανάψει το 
πράσινο φως. Αυτό, διότι οι δημοκρατικοί 
έχουν την πλειοψηφία της Βουλής των 
Αντιπροσώπων. Προβλέψεις για το τι 
θα συμβεί στο δεύτερο και πιο επίσημο 
στάδιο της διαδικασίας δεν μπορούν 
να γίνουν, καθώς ο έλεγχος του Σώ-
ματος ανήκει στους Ρεπουμπλικανούς, 
οι οποίοι διαθέτουν 53 από τις 100 
έδρες. Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, 
τα όσα θα διαδραματιστούν στο ειδικό 
δικαστήριο της Γερουσίας θα έχουν σί-
γουρα ενδιαφέρον. Για τη διαδικασία 
της καθαίρεσης πάντως απαιτούνται 
66 από τις 100 ψήφους των εδρών. 
Με αυτό το δεδομένο, θα μπορούσε 
κάποιος να ισχυριστεί πως είναι απίθανη 
η αποπομπή του, ωστόσο υπάρχει μία 
μικρή πιθανότητα, αναλόγως των ιδιω-
τικών δημοσκοπήσεων στις οποίες θα 

προχωρήσουν οι Ρεπουμπλικάνοι, να 
ανάψουν το πράσινο φως, ώστε να μην 
επηρεαστούν τα ποσοστά του κόμματος 
στις επερχόμενες εκλογές του 2020. 
Στη διαδικασία, αν το ειδικό δικαστή-
ριο επιθυμεί να παρατείνει τον χρόνο 
εκδίκασης, δεν αποκλείεται να δούμε 
να εμφανίζονται ως μάρτυρες ο Τζο 
Μπάιντεν και ο γιος του Χάντερ.

Ο Τραμπ δεν είναι ο μόνος
Μπορεί να μην το θυμόμαστε έντονα, 

ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι ο 
μόνος Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 
εναντίον του οποίου άρχισαν διαδικασί-
ες αποπομπής. Για την ακρίβεια είναι η 
τρίτη φορά στην ιστορία των Ηνωμένων 
Πολιτειών που αρχίζει διαδικασία καθαί-
ρεσης Προέδρου, με τις προηγούμενες 
δύο να μην καταλήγουν σε αποπομπή, 
αφού το ειδικό δικαστήριο (Γερουσία) 
δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλει-
οψηφία ενόρκων.  

Η πρώτη φορά ήταν το 1868 εναντί-
ον του Προέδρου Άντριου Τζόνσον, του 
Αντιπροέδρου της κυβέρνησης Λίνκολν, 
ο οποίος τον διαδέχθηκε μετά τη  δολο-
φονία του το 1865. Ο Τζόνσον, από την 
άλλη, είχε κατηγορηθεί ότι παραβίασε το 
αμερικανικό Σύνταγμα επειδή προσπά-

θησε να αντικαταστήσει με το έτσι θέλω 
τον τότε υπουργό Πολέμου της χώρας, 
καθώς διαφωνούσε μαζί του.

Αντίστοιχη διαδικασία είχε αρχίσει 
και την περίοδο 1998-1999 κατά του 
τότε Προέδρου των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον. 
Αυτό που βάραινε τον Κλίντον δεν ήταν 
αυτή καθαυτή η κατηγορία του σκαν-
δάλου με τη Μόνικα Λεβίνσκι, αλλά η 
ψευδορκία και παρακώλυση του έργου 
της Δικαιοσύνης, καθώς είπε στις Αρχές 
ψέματα για την ερωτική του σχέση με την 
πρώην μαθητευόμενη υπάλληλο στον 
Λευκό Οίκο.

Η αποπομπή που 
οδήγησε σε παραίτηση

Άλλη μια φορά, τη δεκαετία του ‘70, 
είχαν αρχίσει διαδικασίες για έναρξη  
αποπομπής Αμερικανού Προέδρου. Συ-
γκεκριμένα, εναντίον του Ρίτσαρντ Νίξον, 
ο οποίος είχε εμπλακεί στο σκάνδαλο 
Γουότεργκεϊτ. Δεν ξέρουμε πού θα κατέ-
ληγε η διαδικασία αν είχε αρχίσει, αφού 
ο ίδιος ο Νίξον δεν επέτρεψε να φτάσουν 
τα πράγματα μέχρι εκεί, δηλώνοντας την 
παραίτησή του το 1974, αμέσως μετά την 
κατάθεση της πρότασης μομφής από την 
αντιπολίτευση και πριν από την έναρξη 
των διαδικασιών. 

«ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΟΝ 
ΠΡΟΕΔΡΟ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ 
ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΟ 
ΚΑΝΟΥΜΕ ΘΕΤΟΝΤΑΣ ΣΕ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΜΑΣ», ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΤΟ ΔΙΑΓ-
ΓΕΛΜΑ ΤΗΣ Η ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 
ΗΠΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com
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ΠΌΣΌ ΠΙΘΑΝΗ ΕΙΝΑΙ Η «ΑΠΌΚΑΘΗΛΩΣΗ» ΤΌΥ ΝΤΌΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Η ώρα της καθαίρεσης;  



Της Κυριακής

Διεθνή 24

Το Εργατικό Κίνημα από τη 
μια αντιμετώπιζε τη δο-

λοφονία ως «ενόχληση», 
αφού έδινε την ευκαιρία 

σε ξένους να «παρεμ-
βαίνουν» και να κάνουν 

ερωτήσεις γι’ αυτήν, ενώ 
από την άλλη ήταν μία 

πρώτης τάξεως ευκαιρία 
να αποδομήσει την έρευνα 
της δημοσιογράφου και να 

καθαρίσει από τις κατη-
γορίες της, αφού πλέον η 
ίδια δεν μπορούσε να τις 

υπερασπιστεί  

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ 
ΕΊΝΑΊ ΠΟΛΎ ΒΑΘΎΤΕΡΟ ΚΑΊ 
ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΟΡΊΑ ΜΊΑΣ 
ΔΟΛΟΦΟΝΊΑΣ 

Το μεγάλο πρόβλημα της μικρής Μάλτας
ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

08.12.2019

V A C A N C I E S
THE NISSI BEACH RESORT IS CURRENTLY RECRUITING FOR THE FOLLOWING 
POSITIONS: 

FRONT OFFICE MANAGER
CHIEF ENGINEER
BEACH LOUNGE BAR MANAGER
RESTAURANT MANAGER

Qualifications should include:
Strong leadership and organisational skills
Customer oriented personality
Fluency in English 
Knowledge of German preferable
Previous experience 
Relevant university degree

 INTERESTED PARTIES SHOULD FORWARD THEIR CV TO:
   

THE GENERAL MANAGER
NISSI BEACH RESORT
PO BOX 30010, 5340 AYIA NAPA, CYPRUS
Email: nissi@nissi-beach.com.cy

*ALL APPLICATIONS WILL BE TREATED IN STRICT CONFIDENTIALITY

FOR FURTHER INFORMATION,
PLEASE CALL AT 23 721021

ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1990 (Κ.Δ.Π. 55 ΤΟΥ 1990)
Ειδοποίηση δυνάμει του Κανονισμού 4(1)

Δίδεται ειδοποίηση, σύμφωνα με τον Κανονισμό 4(1) των περί Πολεοδομίας και Χω-
ροταξίας (Αιτήσεις και Ιεραρχικές Προσφυγές) Κανονισμών του 1990 ότι εγώ, ο Κηδε-
μόνας Τ/Κ Περιουσιών για Χαράλαμπο Ιωάννου, ιδιοκτήτης του τεμαχίου με αρ. 4059 
(Β), Φύλλο/Σχέδιο 511020311/1, ενορία Μούτταλος, οδός Μιτάτ Πασιά 24, 8016 στην 
περιοχή του Δήμου Πάφου, θα υποβάλω αίτηση στην Πολεοδομική Αρχή Δήμου Πάφου 
για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για κατάστημα πώλησης κοτόπουλων και αβγών.
Παραστάσεις κατά της αιτήσεως μπορούν να υποβληθούν προς την Πολεοδομική Αρχή 
μέσα σε προθεσμία 21 ημερών από τη δημοσίευση της ειδοποιήσεως αυτής.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

ΤΟΥ 1999 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλί-
σεις) Κανονισμών, με την παρούσα γνωστοποιείται ότι ο Κηδεμόνας Τ/Κ Περιουσιών 
για Ανδρέα  Τσιακκαριά, προτίθεται να υποβάλει αίτηση στον Δήμο Πάφου για τη χο-
ρήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου για 
την ακόλουθη ανάπτυξη: Υπεραγορά. 
Η αίτηση αφορά τα τεμάχια με αρ. 19, 20, 21, 22, 24, Φ/Σχ. 51/100304 στην περιοχή 
του Δήμου Πάφου. Το τεμάχιο βρίσκεται στην οδό Αγαπήνoρος αρ. 13.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά αλλαγή χρήσης Φρουταρί-
ας σε Υπεραγορά.
Περισσότερες πληροφορίες δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής 
Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.
Έγγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε 
διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

Η 
δημοσιογράφος 
Ντάφνι Καρουάνα 
Γκαλιζία δολοφο-
νήθηκε με βόμβα 
που είχε τοποθετη-
θεί στο αυτοκίνητό 
της το 2017. Αν και 

οι έρευνες για τη δολοφονία της για δύο 
χρόνια δεν έφταναν σε κάποιο ουσια-
στικό αποτέλεσμα, τις προηγούμενες 
ημέρες πήραν μια δραματική τροπή 
μετά την ανακάλυψη νέων στοιχείων, 
τα οποία οδήγησαν μεταξύ άλλων στη 
σύλληψη του επιχειρηματία Γιόργκεν 
Φένεκ την ώρα που προσπαθούσε να 
διαφύγει από τη Μάλτα με τη θαλα-
μηγό του. Η σύλληψη του Φένεκ, ενός 
ευϋπόληπτου επιχειρηματία με στενές 
σχέσεις με τα ανώτερα πολιτικά δώμα-
τα της Μάλτας, επιβεβαίωσε αυτό που 
όλοι ήξεραν ή είχαν υποψιαστεί. Ο ίδιος 
πάντως αρνήθηκε τις κατηγορίες και 
δήλωσε ότι μέλη του στενού κύκλου 
του πρωθυπουργού Τζόζεφ Μουσκάτ 
είναι οι εντολείς της δολοφονίας. Παρά 
τις μαζικές διαμαρτυρίες που καλούν 
τον Μουσκάτ να παραιτηθεί, ο ίδιος 
δήλωσε σε τηλεοπτικό σταθμό ότι «αυτή 
η υπόθεση δεν μπορεί να καθορίζει τι 
είναι η χώρα μας και τι έχουμε επιτύχει 
μαζί», ενώ υπό το βάρος των ασφυ-
κτικών πιέσεων υποσχέθηκε τελικά 
να εγκαταλείψει τη θέση του τον Ια-
νουάριο. Το σκάνδαλο όμως δεν έχει 
προκαλέσει πολιτική κρίση μόνο στο 
μικρό κράτος της Μεσογείου, αλλά έχει 
ρίξει τη σκιά της αμφιβολίας στο ζήτημα 
του κράτους δικαίου και του ελέγχου 
των δημοκρατικών διαδικασιών σε 
ολόκληρη την ΕΕ. 

Αναβρασμός στις Βρυξέλλες 
Η πολιτική κατάσταση στη Μάλτα 

κατά γενικήν ομολογίαν είναι μια καλή 
ευκαιρία για τη νέα Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και την Πρόεδρό της, Ούρσουλα 
φον ντερ Λάιεν, να αποδείξει ότι μπο-
ρεί να υιοθετήσει μια νέα προσέγγιση 
απέναντι στα «προβληματικά» μέλη του 
μπλοκ. Αναλυτές διερωτώνται εάν η νέα 
Πρόεδρος της Κομισιόν θα προσπα-
θήσει να ενισχύσει το κράτος δικαίου, 
χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα ερ-
γαλεία, ή θα παγώσει τη διαδικασία, 
όπως έπραξε ο προκάτοχός της Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ για την περίπτωση της 
Μάλτας. Συγκεκριμένα, παρόλο που 
εγκρίθηκαν δύο ψηφίσματα του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου για τα προβλή-
ματα του κράτους δικαίου στη Μάλτα 

μετά τον θάνατο της δημοσιογράφου, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ενεργοποίησε 
τον επίσημο μηχανισμό αντιμετώπισης 
τέτοιων ζητημάτων, γνωστό ως άρθρο 7. 
Η παράκλησή της πάντως για διεξαγωγή  
«ενδελεχούς και ανεξάρτητης» έρευνας δεν 
προδιαγράφει μεγάλη εμπλοκή της ΕΕ στη 
υπόθεση δολοφονίας της δημοσιογράφου, 
η οποία ενδεχομένως να αποτελεί την 
κορυφή του παγόβουνου της διαφθο-
ράς στη μικρότερη χώρα του μπλοκ. Από 
την άλλη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
οποίο είχε πάρει ζεστά από την αρχή το 
ζήτημα της δολοφονίας, αφού διά μέσου 
της επικεφαλής της αποστολής του μετέβη 
στη Μάλτα για να εξετάσει την εφαρμογή 
του κράτους δικαίου στη χώρα μετά το 
σκάνδαλο, δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός 
Τζόζεφ Μουσκάτ πρέπει να παραιτηθεί 
άμεσα και χωρίς άλλες καθυστερήσεις.  Να 
σημειωθεί ότι ο πρωθυπουργός δικαιο-
λόγησε την καθυστέρηση της παραίτησής 
του, υποστηρίζοντας ότι θέλει να δώσει 
χρόνο στο Εργατικό Κόμμα να επιλέξει νέο 
ηγέτη. Όμως, η Σόφι Ιν’τ Φελντ, η οποία 
ηγείται της αποστολής του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη Μάλτα, κατέρριψε την 
πρόφαση του Μουσκάτ, κατηγορώντας τον 
για «ορισμένα σφάλματα κρίσης», μέσα 
στα οποία εντάσσεται και η απόφασή του 
να παραμείνει στην εξουσία «περισσότερο 
απ’ όσο χρειάζεται». Διπλωματικοί κύκλοι 
στις Βρυξέλλες επισημαίνουν ότι αυτή η 
κατάσταση θα μπορούσε να προκαλέσει 
ζημιά στην ΕΕ. Εκπρόσωποι Τύπου της 
Κομισιόν δήλωσαν σε ξένα ΜΜΕ ότι πα-
ρακολουθούν στενά τις εξελίξεις για τη 
Μάλτα, αν και η νέα επίτροπος για τις 
Αξίες και τη Διαφάνεια, Vera Jourová, 
όταν κλήθηκε να σχολιάσει την υπόθε-
ση αρκέστηκε στη γενικόλογη απάντηση 
ότι οι λόγοι για την ενεργοποίηση της 

διαδικασίας του άρθρου 7 «οφείλονταν 
πάντοτε σε συστημική ανεπάρκεια του 
συστήματος».

Η έρευνα που ενόχλησε
Αναλυτές επισημαίνουν ότι για χρόνια 

η Μάλτα εθεωρείτο «άντρο διαφθοράς». 
Για δεκαετίες το πολιτικό δίδυμο της χώ-
ρας, το Εργατικό και το Εθνικιστικό Κόμμα, 
εναλλάσσονταν στην εξουσία κρατώντας ως 
λάβαρο την ατιμωρησία. Εντούτοις, όπως 
αναφέρουν χαρακτηριστικά πολιτικοί ανα-
λυτές, το 2013 η διαφθορά έχει βγει εκτός 
ελέγχου. Συγκεκριμένα, μετά από 15 χρόνια 
το Εργατικό Κόμμα πήρε την εξουσία και 
μέσα σε λίγους μήνες ξεπούλησε τις δημόσιες 
υπηρεσίες στο Αζερμπαϊτζάν. Παράλληλα, 
η νέα κυβέρνηση έδωσε άδεια σε διεθνή 
«πλυντήρια χρήματος» να λειτουργούν ως 
τράπεζες και γρήγορα το νησί μετατράπη-
κε σε έναν παράδεισο για τεράστιες ροές 
βρόμικου χρήματος, ενώ μεγάλη μερίδα 
επιχειρηματιών άρχισαν να βγάζουν  τα 
χρήματά του σε οffshore εταιρείες στον 
Παναμά και στο Ντουμπάι. Ένα πρόσω-
πο όμως παρακολουθούσε στενά αυτές 
τις δραστηριότητες. Η ερευνήτρια δημο-
σιογράφος Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία για 
χρόνια έβγαζε στη φόρα αυτά τα σκάνδαλα, 
εκθέτοντας τη «σήψη» στην υποτιθέμενη 
ευημερία της Μάλτας. Η δημοσιογράφος 
μετά και τη δημοσιοποίηση των Panama 
Papers ανέλαβε το κομμάτι της δημοσιο-
γραφικής έρευνας για τη Μάλτα και βρήκε 
νέα όπλα στη φαρέτρα εναντίον τον ήδη 
εκτεθειμένων αξιωματούχων της χώρας. 
Μεταξύ άλλων είχε ανακαλύψει έγγραφα 
που αποδείκνυαν ότι παναμαϊκές εταιρείες 
που ανήκαν στον τότε Υπουργό Ενέργει-
ας (και σημερινό Υπουργό Τουρισμού) 
Κόνραντ Μίτσι και στον διευθυντή του 
γραφείου του Μουσκάτ ελάμβαναν πολλά 

εκατομμύρια ευρώ ημερησίως από μία 
εταιρεία του Ντουμπάι, την 17Black, για 
αδιευκρίνιστες υπηρεσίες. Καθόλου τυχαία, 
ο ιδιοκτήτης της 17Black αποκαλύφθηκε 
ότι είναι ο συλληφθείς επιχειρηματίας Γιόρ-
γκεν Φένεκ. Το κουράγιο όμως της Γκαλιζία 
να προχωρήσει σε αυτές τις αποκαλύψεις 
«πληρώθηκε» με την ίδια της τη ζωή, όταν 
δολοφονήθηκε το 2017. Πριν πεθάνει, έγρα-
ψε στο μπλογκ της για διαφθορά στα ανώτερα 
επίπεδα της κυβέρνησης στη Μάλτα και 
συγκεκριμένα για μίζες, ξέπλυμα χρήματος, 
λογαριασμούς σε οffshore εταιρείες στον 
Παναμά που ανοίχτηκαν από δύο στενούς 
βοηθούς στον πρωθυπουργό, καθώς και 
για σκανδαλώδη χρήση του προγράμματος 
παροχής διαβατηρίων σε πλούσιους αλ-
λοδαπούς. Ενδεικτικές ήταν οι τελευταίες 
της δημοσιευμένες λέξεις «όπου και να 
κοιτάξεις υπάρχουν απατεώνες. Η κατά-
σταση είναι απελπιστική».  

Το βαθύτερο 
πρόβλημα στη Μάλτα  

Το πρόβλημα όμως στη Μάλτα είναι 
πολύ βαθύτερο και ξεπερνά τα όρια μιας 
δολοφονίας. Για πάνω από δύο χρόνια ο 
κόσμος εντός και εκτός της χώρας απαιτούσε 
απαντήσεις για τον θάνατο  της Γκαλιζία, 
αλλά το Εργατικό Κόμμα έδειξε λίγο εν-
διαφέρον για την υπόθεση. Από τη μια 
αντιμετώπιζε τη δολοφονία ως «ενόχλη-
ση», αφού έδινε την ευκαιρία σε ξένους να 
«παρεμβαίνουν» και να κάνουν ερωτήσεις 
γι αυτήν. Από την άλλη όμως ήταν μια 
πρώτης τάξεως ευκαιρία να αποδομήσει 
την έρευνα της δημοσιογράφου και να 
καθαρίσει από τις κατηγορίες της, αφού 
πλέον η ίδια δεν μπορούσε να τις υπερα-
σπιστεί. Αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτό 
δείχνει και το πραγματικό πρόβλημα, το 
οποίο είδε τόσο ξεκάθαρα η δημοσιογράφος 

πριν δολοφονηθεί. Ουσιαστικά πρόκειται 
για το σενάριο στο οποίο η διαφθορά στο 
Εργατικό Κόμμα είναι τόσο καθολική, ώστε 
μοιάζει αδύνατο κάποιος που εμπλέκεται 
να μην κατέχει ενοχοποιητικές πληρο-
φορίες για τα άλλα μέλη του κόμματος. 
Όμως, το ίδιο το κόμμα δεν κάνει πολλά 
για να ανατρέψει αυτούς τους ισχυρισμούς. 
Ενώ στις ιδιωτικές τους συζητήσεις και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης τάσσονται 
κατά της διαφθοράς, πρακτικά αποτυγχά-
νουν να εκπληρώσουν την αποστολή τους 
να θέσουν τέρμα στην καταστρατήγηση 
των δημοκρατικών αρχών και της επι-
βλαβούς κατάστασης για τα συμφέροντα 
των πολιτών. Από την άλλη, ο ηγέτης του 
κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας, 
αψηφώντας την πολιτική λογική, επέδειξε 
μεγάλη αντίσταση στο να απομακρύνει 
υπουργούς ή μέλη της κυβέρνησης, όταν 
τα ονόματά τους συνδέονταν με διάφορα 
σκάνδαλα. Ακόμα και η άρνησή του να 
παραιτηθεί μετά την πολιτική κρίση που 
ξέσπασε στέλνει αρνητικά μηνύματα όχι 
μόνο για την ίδια τη χώρα αλλά και την 
ΕΕ. Η δολοφονία μιας δημοσιογράφου 
σε μια ευρωπαϊκή χώρα είναι τεράστιο 
ζήτημα. Ακόμα πιο σκανδαλώδες όμως 
είναι το γεγονός ότι μέλη της κυβέρνησης, 
τα οποία εμπλέκονται στην έρευνα της 
δολοφονίας, βρίσκονται ακόμα στη θέση 
τους. Η Μάλτα δεν είναι απλώς μια χώρα 
της Μεσογείου, είναι κράτος μέλος της ΕΕ. 
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Σόφι 
Ιν’τ Φελντ, «η Μάλτα αποτελεί μέρος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι οφείλουμε 
να τηρούμε τους ίδιους κανόνες και μπο-
ρούμε να συμμετέχουμε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση μόνον εάν εμπιστευόμαστε ο ένας 
τον άλλον. Η βάση για την εμπιστοσύνη 
αυτή δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή». 

Η κατάθεση «φωτιά» 
Νέες σεισμικές δονήσεις στην υπό 

κατάρρευση κυβέρνηση της Μάλτας 
προκάλεσε η κατάθεση του ο Μέλβιν 
Τέουμα, ο οποίος φέρεται να είναι ο μεσά-
ζων της δολοφονίας της δημοσιογράφου. 
Στην κατάθεσή του έδειξε ως εντολέα της 
εκτέλεσης τον επιχειρηματία Γιόργκεν 
Φένεκ, προσθέτοντας ότι άνθρωποι που 
συνδέονται με την κυβέρνηση της Μάλτας 
ενδέχεται να εμπλέκονται στην υπόθεση. 
Στην κατάθεση «φωτιά» ο Τέουμα περι-
έγραψε το πώς ο Φένεκ επικοινώνησε 
μαζί του το 2017 για να οργανώσει την 
εκτέλεση της Γκαλιζία και φέρεται να του 
είχε δώσει μέσα σε ένα φάκελο 150.000 
ευρώ ως πληρωμή για τους τρεις της 
εκτελεστές. Όμως, τα μεγαλύτερα ερω-
τήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις της 
δολοφονίας προκαλούν συγκεκριμένα 
στοιχεία της κατάθεσης. Αρχικά, σύμφωνα 
με την κατάθεση, ο Φένεκ είχε δεύτερες 
σκέψεις για τη δολοφονία αλλά έδωσε το 
τελικά σήμα για την εκτέλεση την ημέρα 
που το Εργατικό κόμμα του Μουσκάτ 
επέστρεψε στην εξουσία στις εκλογές τον 
Ιούνιο του 2017. Κατά δεύτερο, αφού 
συμφώνησε να οργανώσει την εκτέλεση, 
ο Τέουμα κατέθεσε ότι τον κάλεσαν στα 
κεντρικά γραφεία της κυβέρνησης, όπου 
συναντήθηκε με τον προσωπάρχη του 
πρωθυπουργού, Κιθ Σέμπρι, ο οποίος 
τον ξενάγησε στα κυβερνητικά γραφεία, 
συμπεριλαμβανομένου του γραφείου του 
πρωθυπουργού Μουσκάτ και οι δυο τους 
τράβηξαν φωτογραφίες. Μάλιστα, ισχυ-
ρίζεται ότι του έδωσαν θέση εργασίας σε 
υπουργείο και ότι μπήκε στο μισθολό-
γιο της κυβέρνησης, λαμβάνοντας μια 
επιταγή για τρεις ή τέσσερεις μήνες. Οι 
αποκαλύψεις όμως για το πολιτικό υπό-
βαθρο της υπόθεσης δεν σταμάτησαν εκεί. 
Μετά τις συλλήψεις τριών ατόμων για 
τη δολοφονία, ο Τέουμαν ισχυρίζεται ότι 
επικοινώνησε μαζί του ένας υπάλληλος 
από τα κεντρικά κυβερνητικά γραφεία και 
τον διαβεβαίωσε ότι οι τρεις ύποπτοι θα 
αποφυλακιστούν με εγγύηση και θα τους 
δοθεί ένα εκατομμύριο ευρώ. Αργότερα 
ο υπάλληλος ταυτοποιήθηκε ως ο Κένεθ 
Καμιλιέρι, που εργαζόταν ως προσωπικό 
ασφαλείας του πρωθυπουργού Μουσκάτ.
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ΈΝΑ ΒΉΜΑ ΠΊΣΩ ΚΑΝΈΊ Ή 
ΝΈΑ ΉΓΈΣΊΑ ΤΩΝ ΣΟΣΊΑΛΔΉ-
ΜΟΚΡΑΤΩΝ (SPD) ΣΤΉ ΓΈΡ-
ΜΑΝΊΑ. ΣΤΟ ΣΥΝΈΔΡΊΟ ΤΟΥ 
ΚΟΜΜΑΤΟΣ, ΠΟΥ ΞΈΚΊΝΉΣΈ 
ΤΉΝ ΠΑΡΑΣΚΈΥΉ, ΔΈΝ ΘΑ 
ΖΉΤΉΣΈΊ ΝΑ ΛΥΘΈΊ Ο ΚΥ-
ΒΈΡΝΉΤΊΚΟΣ ΣΥΝΑΣΠΊΣΜΟΣ 
ΜΈ ΤΟ CDU ΤΉΣ ΜΈΡΚΈΛ 

Γερμανία: Δεν εγκαταλείπουν οι Σοσιαλδημοκράτες

Ο 
εύθραυστος κυβερνη-
τικός συνασπισμός, 
στη Γερμανία, 
φαίνεται ότι,  τελι-
κά, θα καταφέρει 
να εξαντλήσει τη 
θητεία του. Η νέα 

αριστερή ηγεσία  των Σοσιαλδημοκρα-
τών (SPD) υποχώρησε τελικά στις πιέσεις 
ανώτερων στελεχών του κόμματος και 
δεν θα ζητήσει λύση του κυβερνητικού 
συνασπισμού, στο συνέδριο του κόμματος 
που ξεκίνησε την Παρασκευή. Το τριήμε-
ρο συνέδριο αναμένεται να επικυρώσει 
την εκλογή στην προεδρία του SPD, των 
δύο -όχι ευρέως γνωστών- αριστερών, 
του Νόρμπερτ Βάλτερ- Μπόργιανς και 
της Σάσκια Έσκεν, που κέρδισαν τη σχε-
τική ψηφοφορία σχεδόν πριν από μια 
εβδομάδα.

Όμως στο συνέδριο στο Βερολίνο 
δεν πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία 
το ερώτημα της παραμονής ή όχι του 
SPD στον κυβερνητικό συνασπισμό με 

www.simerini.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε στον γάμο μας το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 14.30,

στον ιερό ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο

Σπύρος & Δήμητρα

Οι γονείς:
Μιχάλης και Ρέα Σιάηλου

Δημήτρης και Αντιγόνη Συλλούρη

Συγχαρητήρια και δεξίωση στο Κτήμα Κουσιουμή, από τις 16.30 μέχρι τις 19.30

Όσοι εκ παραδρομής δεν έχετε λάβει πρόσκληση παρακαλείσθε όπως θεωρήσετε
την παρούσα ως προσωπική.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ Ή ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12Γ ΤΟΥ ΠΕΡΙ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ

ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΓΕΙΑΣ

Με την παρούσα πρόσκληση, κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Σώμα ή Αρχή, δύναται από τις 09.12.2019 να 
υποβάλει εγγράφως, μέσω του Ειδικού Εντύπου Πρόσκλησης Ε.Ε.Π, στο Πολεοδομικό Συμβούλιο, αιτιολογημένες από-
ψεις ή εισηγήσεις, αναφορικά με την εκπόνηση του Τοπικού Σχεδίου Πέγειας, της Επαρχίας Πάφου. 
Για τη διευκόλυνση κάθε ενδιαφερόμενου, σημειώνεται ότι στην περιοχή μελέτης του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου, που 
περιλαμβάνει ολόκληρα τα διοικητικά όρια του Δήμου Πέγειας, ισχύουν σήμερα οι πρόνοιες της Δήλωσης Πολιτικής και οι 
Πολεοδομικές Ζώνες Πέγειας (που δημοσιεύθηκαν με την ΑΔΠ 173/ 28.02.2008) ενώ, για την περιοχή του Κόλπου των Κο-
ραλλίων, ισχύουν οι πρόνοιες του Τοπικού Σχεδίου Πάφου. Η Δήλωση Πολιτικής, καθώς και το Τοπικό Σχέδιο Πάφου, είναι 
καταχωρημένα στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Εσωτερικών, του Πολεοδομικού Συμβουλίου και του Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.moi.gov.cy, https://goo.gl/Zbg9UX και www.moi.gov.cy/tph, αντί-
στοιχα. Τα υπό αναφορά Σχέδια Ανάπτυξης  διατίθενται, επίσης, στα Γραφεία του Δήμου Πέγειας του Επαρχιακού Γραφείου 
Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, καθώς και στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως.
Το Ειδικό Έντυπο Πρόσκλησης Ε.Ε.Π., το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται για την υποβολή των απόψεων ή εισηγήσεων, 
διατίθεται, στα Κεντρικά και στο Επαρχιακό Γραφείο Πάφου του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, στα Γραφεία του Δή-
μου Πέγειας, καθώς και ηλεκτρονικά, στις πιο πάνω  ιστοσελίδες.
Το Ειδικό Έντυπο Πρόσκλησης, μαζί με τα σχετικά αναγκαία στοιχεία, πρέπει να κατατεθεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
στo Πολεοδομικό Συμβούλιο, το αργότερο μέχρι και τις 07.02.2020, στην ταχυδρομική διεύθυνση: Πολεοδομικό Συμβού-
λιο, 24401 Λευκωσία, ή ιδιοχείρως στη διεύθυνση Κινύρα 5-6, 1102 Λευκωσία, ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση esocratous@
papd.mof.gov.cy. Απόψεις ή εισηγήσεις που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λευκωσία

Στον 21ον αιώνα, μετά από τόσες 
εκατόμβες και δυο Παγκόσμιους 
Πολέμους στον προηγούμενο αιώνα, 

η κατάσταση του κόσμου όσον αφορά τη 
διατήρηση της ειρήνης και την αποφυγή των 
πολέμων παραμένει πάντα η ίδια. Μπορεί 
μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
να μην υπήρξε ένας τρίτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος, οι διαμάχες   όμως και οι σφαγές 
σ’ όλα τα πλάτη και μήκη του πλανήτη 

συνεχίζονται.
Οι Μεγάλες Δυνάμεις καθώς και άλλες 

Δυνάμεις συνεχίζουν να ενδιαφέρονται και 
να επεμβαίνουν, όταν μπορούν, εκτός των 
συνόρων τους, με γνώμονα τα δικά τους συμ-
φέροντα. Από τις Μεγάλες Δυνάμεις έχουμε 
παραδείγματα της Ρωσίας με τους γείτονές 
της αλλά και με μακρινές χώρες και περιο-
χές, των Ηνωμένων Πολιτειών σ’ όλον τον 
κόσμο και άλλες Δυνάμεις. Ο κ. Trump, για 
δικούς του λόγους, αποφάσισε για μια στιγμή 
να αποσύρει τις Αμερικανικές Δυνάμεις από 
τη Συρία, πράγμα το οποίο δημιούργησε μια 
χαώδη κατάσταση και αναγκάστηκε στο τέλος 
να επιστρέψει. Είχε βέβαια υπ’ όψιν του και τις 
αμερικανικές εκλογές και το ότι θα βοηθείτο 
σ’ αυτές «αν έρχονταν τα παιδιά πίσω στην  

πατρίδα» και περνούσαν τα Χριστούγεννα 
με τους δικούς τους.

Πόλεμοι λοιπόν παντού, στο Αφγανιστάν, 
στο Κασμίρ, στη Μέση Ανατολή, σ’ όλα τα 
μέρη της Αφρικής, στη Λατινική Αμερική 
και όπου γυρίσει κανείς το μάτι του.

Δεν είναι μόνο οι Υπερδυνάμεις, οι 
οποίες επεμβαίνουν στις υποθέσεις ξένων 
Κρατών. Υπάρχουν και άλλες Δυνάμεις, 
οι οποίες το κάνουν.

Η Γαλλία έχει μια μεγάλη δραστηριότητα 
σε πρώην αποικίες της, π.χ. στην Αφρική. Αυτό 
το θέμα θυμήθηκα από ένα θλιβερό γεγονός 
που είδα στον διεθνή Τύπο, ότι δηλαδή 13 
Γάλλοι στρατιώτες σκοτώθηκαν τελευταία στο 
Μάλι από τη σύγκρουση 2 ελικοπτέρων (βλ. 
Le Monde, 27 Νοεμβρίου 2019). Όπως ανα-

φέρεται σ’ αυτό το άρθρο, μετά τον θάνατο των 
Γάλλων στρατιωτών γίνονται σκέψεις για το 
θέμα της γαλλικής παρουσίας στην περιοχή 
αυτή της Αφρικής. Η Γαλλία, βέβαια, είναι 
παρούσα και στη Μέση Ανατολή.

Υπάρχουν όμως χώρες που δεν είναι 
Μεγάλες Δυνάμεις, οι οποίες επεμβαίνουν 
και πολλές φορές παράνομα σε ξένες χώρες. 
Παράδειγμα τέτοιας χώρας είναι η Τουρκία, 
η οποία επεμβαίνει στη Συρία μαζί με άλ-
λες Δυνάμεις, δεν σέβεται την ανεξαρτησία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις συνεχείς 
επεμβάσεις της στην ΑΟΖ της και άλλα πολλά.

Πολλοί άνθρωποι στον κόσμο από χρόνια 
πίστεψαν στην ειρήνη και στην ειρηνική επί-
λυση των διαφορών. Αυτό είναι βέβαια και 
κύριο μέλημα της Παγκόσμιας Αμφικτυονίας, 

του ΟΗΕ. Τα Κράτη όμως συνεχίζουν να ενερ-
γούν σύμφωνα με τα δικά τους συμφέροντα 
και η αδελφοσύνη μεταξύ των λαών είναι 
ακόμα πολύ μακριά από του να εκπληρωθεί. 
Μέχρι το 2030 υπάρχει η εκπλήρωση των 
17 σκοπών της Αειφόρου Ανάπτυξης των 
Ηνωμένων Εθνών. Με πρώτους σκοπούς 
την εξάλειψη της φτώχιας, της πείνας και την 
προσπάθεια για καλή υγεία και ευημερία. 
Τώρα που πλησιάζουμε το τέλος ενός νέου 
έτους, ας προσπαθήσουμε κι εμείς για την 
ειρηνική συνύπαρξη στον πλανήτη μας.

*Δικηγόρος, Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ηνωμένων Εθνών Κύπρου και Αντιπρόεδρος 

της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Συνδέσμων 
Ηνωμένων Εθνών (WFUNA), πρώην Μέλος 

της Γραμματείας του ΟΗΕ

     
      

Πολλοί άνθρωποι στον 
κόσμο από χρόνια πί-
στεψαν στην ειρήνη. 

Τα Κράτη όμως συνε-
χίζουν να ενεργούν 

σύμφωνα με τα δικά 
τους συμφέροντα και 

η αδελφοσύνη μεταξύ 
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πολύ μακριά από του να 
εκπληρωθεί

Οι Δυνάμεις και οι εξωτερικές περιπέτειες

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
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το CDU της Μέρκελ. Κι αυτό παρά το ότι 
είναι ένας ιδιαίτερα αντιδημοφιλής συνα-
σπισμός στη βάση των Σοσιαλδημοκρατών.

Νέα στροφή προς τα αριστερά;
Το κόμμα όμως ενδέχεται να σημει-

ώσει νέα στροφή προς τα αριστερά στο 
συνέδριό του, καθώς ο επικεφαλής της 

νεολαίας του SPD, Κέβιν Κιούνερτ, που 
επίσης είναι αντίθετος στη συμμετοχή του 
κόμματος στον κυβερνητικό σιναπισμό, 
πρόκειται να θέσει υποψηφιότητα για μία 
από τις θέσεις του αντιπροέδρου.

Ο Κιούνερτ ίσως ενταχθεί στην ομάδα 
των Βάλτερ-Μπόργιανς και της Έσκεν για 
να δημιουργήσουν μία αριστερή τρόικα 

στην κορυφή του παλαιότερου κόμματος 
της Γερμανίας και να πάρουν την εξουσία 
από τους κεντρώους.

Παλαιότερα το SPD αποτελούσε μοντέλο 
για τους Σοσιαλιστές σε όλον τον κόσμο, 
όμως τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί 
πολλές ήττες και αρκετοί ψηφοφόροι 
του έχουν στραφεί σε ακροαριστερά ή 

ακροδεξιά κόμματα.
Οι Σοσιαλδημοκράτες συμμετέχουν 

σε κυβερνητικό συνασπισμό με το Χρι-
στιανοδημοκρατικό Κόμμα 10 από τα 14 
χρόνια που είναι στην εξουσία.

Ωστόσο, τα περισσότερα από 425.000 
μέλη του πιστεύουν ότι έχει έρθει η ώρα 
να αποχωρήσει και να ανασυνταχθεί,  ώστε 

να δημιουργήσει νέα εκλογική βάση.

Υποχώρηση κατόπιν πιέσεων
Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ο 

Βάλτερ-Μπόργιανς και η Έσκεν έριξαν το 
γάντι στη Μέρκελ. Ζήτησαν μεγάλες αλλαγές 
στο συμβόλαιο του κυβερνητικού συνασπι-
σμού, απειλώντας ότι θα τον εγκαταλείψουν 
και θα αποσύρουν τους Σοσιαλδημοκράτες 
υπουργούς από την κυβέρνηση πριν από 
τις επόμενες εκλογές, που είναι προγραμ-
ματισμένες για το 2021. Όμως αργότερα 
αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν έπειτα 
από την πίεση που τους άσκησαν ανώτερα 
στελέχη και βουλευτές του SPD.

Εξάλλου τα ηγετικά στελέχη του CDU 
έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο επανα-
διαπραγμάτευσης του συμβολαίου του 
συνασπισμού. Η επικεφαλής των Χριστια-
νοδημοκρατών Ανεγκρέτ Καμπ-Κάρεν-
μπάουερ τόνισε ότι η θέσπιση βασικής 
σύνταξης, ένα από τα θεμελιώδη αιτήματα 
του SPD, εξαρτάται από τη συνέχιση του 
συνασπισμού.

Τελικά το προσχέδιο της πρότασης των 
εκπροσώπων του SPD που θα συμμε-
τάσχουν στο συνέδριο, στο οποίο έχουν 
συμφωνήσει ο Βάλτερ-Μπόργιανς και η 
Έσκεν, περιορίζεται να ζητεί διάλογο με 
το CDU για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων 
για τη σταθεροποίηση της οικονομίας 
της Γερμανίας και αλλαγές στο πακέτο 
μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιμα-
τικής αλλαγής, αλλά και την αύξηση του 
κατώτατου μισθού.

Η Έσκεν χαρακτήρισε την πρόταση 
καλό συμβιβασμό, ενώ η ίδια και ο Βάλ-
τερ- Μπόργιανς δήλωσαν ότι «θέλουμε 
να χτίσουμε γέφυρες».
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Ο Υπουργός Υγείας Κωνσταντί-
νος Ιωάννου βρέθηκε τετ-α-τετ με 
μαθητές και μαθήτριες λυκείων και 
απάντησε στα ερωτήματά τους για 
το Γενικό Σχέδιο Υγείας και άλλα 
ζητήματα της αρμοδιότητάς του. 
Σε μια αίθουσα γεμάτη με νέους 
ανθρώπους, στα Κεντρικά Γραφεία 
της Τράπεζας Κύπρου, ο Υπουργός 
Υγείας μίλησε για τη μεγαλύτερη 
μεταρρύθμιση από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και για ένα ισότιμο, καθο-
λικό και αλληλέγγυο σύστημα που καλύπτει όλον τον πληθυσμό της νήσου. Όπως είπε 
χαρακτηριστικά, «ο προϋπολογισμός της υγείας αυξήθηκε κατά 50% και έφθασε τα €926 
εκατ. για να στηριχθεί το νέο σύστημα υγείας και τα δημόσια νοσηλευτήρια». Οι νέοι με 
ιδιαίτερα καυστικές και επί της ουσίας ερωτήσεις ζήτησαν από τον Υπουργό απαντήσεις 
σε θέματα που σχετίζονται με τις ασθένειες και τα φάρμακα του ΓεΣΥ, τις καταχρήσεις και 
ελέγχους που πραγματοποιούνται, τον συνωστισμό που υπάρχει στα Τμήματα Ατυχη-
μάτων και Επειγόντων Περιστατικών και πολλά άλλα. Επίσης, οι μαθητές και μαθήτριες 
ξεδίπλωσαν τις σκέψεις τους για τις ιατρικές και φαρμακευτικές σπουδές και τις προο-
πτικές των επαγγελμάτων στην Κύπρο με τη λειτουργία του ΓεΣΥ. Μετέφεραν ακόμη τις 
ανησυχίες τους για τις ελλείψεις φαρμάκων και την πιθανή ένταξη περισσότερων ιατρών 
με τη δεύτερη φάση λειτουργίας τους ΓεΣΥ, τον προσεχή Ιούνιο, για την οποία ο Υπουρ-
γός παρουσιάστηκε αισιόδοξος. Το debate προλόγισε ο Μάριος Σταύρου, Πρόεδρος του 
Οργανισμού Reaction και η Έλλη Ιωαννίδου, Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
της Τράπεζας Κύπρου. Συντονίστρια ήταν η δημοσιογράφος Μικαέλλα Λοΐζου. Το debate 
«Οι νέοι ρωτούν» δίνει στους μαθητές της Κύπρου τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα 
σε προσωπικότητες και θεσμικά πρόσωπα της Κύπρου. Αποτελεί μια συνεργασία της 
Τράπεζας Κύπρου και του οργανισμού REACTION με  τη συνεργασία και υποστήριξη 
του Υπουργείου Παιδείας & Πολιτισμού.

H χριστουγεννιάτικη συλλογή 
της φημισμένης μάρκας Diptyque 
μάς  εμπνέει  να δημιουργήσουμε 
μια ζεστή ατμόσφαιρα και να αφε-
θούμε στη μαγεία των αρωματικών 
αισθήσεων με τη νέα συλλογή κεριών. 
Ο οίκος Diptyque, αυτή τη χρονιά 
συνεργάζεται με τον γνωστό Γερμανό 
illustrator καλλιτέχνη, Οlaf Hajek, 
και δημιουργούν τη Limited Edition 
συλλογή Lucky Charms. Η φλόγα των κεριών συμβολίζει τον ήλιο και την αναβίωσή 
του, για να γιορτάσει τη  μεταβατική περίοδο από τον έναν χρόνο στον επόμενο. Έτσι, 
με γιορτινή διάθεση, ο οίκος Diptyque, με τα 3 νέα συλλεκτικά κεριά, μας εύχε-
ται καλή τύχη, προστασία και αρμονία. Εμπνευσμένος από το κλίμα των γιορτών, ο 
Γερμανός καλλιτέχνης δημιούργησε τη συγκεκριμένη συλλογή χρησιμοποιώντας 
μυρωδιές βασισμένες στις ευεργετικές ιδιότητες των φυτών: προστατευτικό πεύκο 
(αρωματισμένο με έλατο, κέδρο, βασιλικό και φασκόμηλο) με λαχανικά, λεβάντα και 
μόσχο, Lucky Flowers (με νότες από τριαντάφυλλο, γαρίφαλο και γλυκάνισο), και 
την κλασική υπέροχη μυρωδιά Ambre, που είναι στην κορυφή στις προτιμήσεις του 
κοινού. Στη συλλογή περιλαμβάνονται και σετ δώρων με τα δημοφιλέστερα αρώματα 
της Diptyque, μια ιδανική επιλογή για τους λάτρεις των κεριών. Βρείτε τη νέα συλλογή 
στα πολυκαταστήματα Debenhams The Mall of Cyprus & Debenhams Olympia.

Η Unicars παρουσίασε το νέο Audi 
e-tron, για πρώτη φορά στην Κύπρο 
στην καθιερωμένη εκδήλωση Audi 
& Wine, την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου, 
στο Audi Terminal στη Λευκωσία. Ένα 
αυτοκίνητο που αποτελεί σημείο ανα-
φοράς  όχι μόνο για την Audi, αλλά για 
ολόκληρη την αυτοκινητοβιομηχανία 
παγκοσμίως. Οι εκλεκτοί καλεσμένοι 
είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από 
κοντά το εντυπωσιακό αμιγώς  ηλε-
κτρικό Audi e-tron, το οποίο βάζει την υπογραφή της μάρκας για το μέλλον. Το μέλλον 
είναι ηλεκτρικό και είναι ήδη εδώ! Το νέο Audi e-tron θα μυήσει τους καταναλωτές 
στον συναρπαστικό κόσμο της ηλεκτροκίνησης και θα διαμορφώσει το μέλλον. Με τον 
συνδυασμό της ηλεκτροκίνησης και ενός υπερσύγχρονου αλλά συνάμα λιτού εσωτερικού 
χώρου, το πρώτο καθαρά ηλεκτρικό SUV δημιουργεί μια νέα εμπειρία κίνησης. Είτε 
οδηγείτε στην πόλη ή κάνετε μακρινά ταξίδια είτε απλά παρκάρετε το Audi e-tron είναι 
εδώ για να διευκολύνει τη ζωή σας. Το μεγάλο SUV συνδυάζει τον sport χαρακτήρα με 
την καθημερινή πρακτικότητα. Οι δύο ηλεκτροκινητήρες, μαζί με τη νέα έκδοση quattro 
(EDP), προσφέρουν εκπληκτική απόδοση και ευέλικτο χειρισμό. Η μεγάλη μπαταρία 
υψηλής τάσης είναι η βάση για αυτονομία μεγαλύτερη από 400 χιλιόμετρα, η οποία 
οφείλεται κυρίως στο καινοτόμο σύστημα ανάκτησης ενέργειας, το οποίο είναι υπεύ-
θυνο για έως και το 30% της αυτονομίας και το οποίο χρησιμοποιεί πρώτη η Audi. Σε 
συνδυασμό με μια μεγάλη  γκάμα επιλογών φόρτισης τόσο για το σπίτι αλλά και εκτός 
του χώρου σας, μπορείτε να απολαύσετε μια πλήρη και εις βάθος ηλεκτρική οδηγική 
απόλαυση χωρίς συμβιβασμούς. Η βραδιά συνεχίστηκε σε μιαν απόλυτα εορταστική 
ατμόσφαιρα, με τους καλεσμένους να απολαμβάνουν εκλεκτά εδέσματα και κρασιά 
υψηλής ποιότητας από τα Bavarian Delicatessen και Vinologie, καθώς και εξαιρετική 
μουσική από Dj, όπως άλλωστε έχει συνηθίσει τους καλεσμένους της η Unicars με τη 
μοναδική φιλοξενία της στο καθιερωμένο ετήσιο Audi & Wine event.

Μοναδικός χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός
από το The Mall of Engomi

Άνοιξε την πόρτα για το μέλλον σου στο Open 
Day του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus

Ο Υπουργός Υγείας σε ένα 
αλλιώτικο debate με μαθητές

Επίσημη αντιπροσωπία του πριγκιπάτου
 του Μονακό στην Κύπρο

Κρατικοί και οικονομικοί 
αξιωματούχοι του Πριγκιπάτου 
του Μονακό πραγματοποίησαν 
επίσημη επίσκεψη στην Κύπρο 
και στα κεντρικά γραφεία της 
Epic, στο πλαίσιο της 13ης Δι-
άσκεψης των Προέδρων των 
Κοινοβουλίων των Μικρών 
Πολιτειών της Ευρώπης. Ο κ. 
Stephane Valeri, Πρόεδρος του 
Κοινοβουλίου του Πριγκιπάτου του Μονακό, η κ. Brigitte Boccone-Pagès, αντιπρόεδρος 
του Κοινοβουλίου του Πριγκιπάτου του Μονακό, ο κ. Guillaume Rose, CEO του Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου του Μονακό καθώς και ο κ. Martin Perronet, CEO της Monaco 
Telecom αποτελούσαν τα μέλη της αντιπροσωπίας που επισκέφτηκαν την Κύπρο για 
να λάβουν μέρος στη Διάσκεψη. Η Monaco Telecom είναι ο μέτοχος της Epic. Μετά 
τη λήξη των εργασιών της Διάσκεψης την Τετάρτη, η Αντιπροσωπία επισκέφτηκε την 
επόμενη μέρα την έδρα της Epic, όπου περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας 
από τον CEO κ. Θάνο Χρονόπουλο και ενημερώθηκαν για την πρόοδο του επενδυτικού 
προγράμματος και για τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά των τηλεπικοινωνιών.

To The Mall of Engomi έβαλε τα γιορτινά του και 
περιμένει μικρούς και μεγάλους να το επισκεφθούν 
σε μια μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. Για να 
επιβραβεύσει τους επισκέπτες του το The Mall of 
Engomi ετοίμασε έναν μοναδικό χριστουγεννιάτικο 
διαγωνισμό. Συγκεκριμένα, το αγαπημένο εμπορικό 
κέντρο της πρωτεύουσας θα χαρίσει σε 10 τυχερούς 
δωροκουπόνια αξίας €200  για να πραγματοποιήσουν 
τις αγορές τους από οποιοδήποτε κατάστημα επιθυμούν. 
Ο διαγωνισμός «Your Lucky Christmas» θα διαρκέσει 
τον γιορτινό μήνα Δεκέμβριο και δικαίωμα συμμετοχής 
έχουν όσοι κάνουν αγορές αξίας €30 από οποιοδήποτε 
κατάστημα στο The Mall of Engomi. Με κάθε €30 
οι επισκέπτες του εμπορικού κέντρου εξασφαλίζουν 
κουπόνι το οποίο συμπληρώνουν με τα προσωπικά 
τους στοιχεία και το καταθέτουν σε ειδική κληρωτίδα. Με αγορές €60 οι καταναλωτές εξα-
σφαλίζουν δύο κουπόνια, με αγορές €90 τρία κουπόνια συμμετοχής κ.ο.κ. Ο διαγωνισμός 
άρχισε στις 2 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επισκεφθούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του The Mall of Engomi για 
να ενημερωθούν για τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού. 

Το Πανεπιστήμιο UCLan 
Cyprus σάς προσκαλεί σε Ημέ-
ρα Γνωριμίας (Open Day), την 
Τέταρτη, 11 Δεκεμβρίου 2019, 
από τις 4 μέχρι τις 7 το απόγευ-
μα, στην Πανεπιστημιούπολη στη 
Λάρνακα. Οι Ημέρες Γνωριμί-
ας σάς δίνουν την ευκαιρία να 
ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες 
και τα πλεονεκτήματα που έχετε, 
επιλέγοντας το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου για τις σπουδές σας καθώς και να 
εξερευνήσετε από κοντά τις υπερσύγχρονες πολυβραβευμένες εγκαταστάσεις του. Κατά τη 
διάρκεια της Ημέρας Γνωριμίας θα έχετε επίσης την ευκαιρία να ολοκληρώσετε δωρεάν 
το Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΗΟGAN, το οποίο θα προσδιορίσει ποιο 
επάγγελμα και σπουδές σάς ταιριάζουν με βάση την προσωπικότητά σας. Το έμπειρο 
και διακεκριμένο ακαδημαϊκό προσωπικό και οι Λειτουργοί του Πανεπιστημίου θα είναι 
στη διάθεσή σας για την επίλυση αποριών σχετικά με τη φοίτησή σας στο Πανεπιστήμιο 
UCLan Cyprus. Ακόμη, θα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα σπουδών 
που προσφέρονται στο Πανεπιστήμιο, για τις εισδοχές Ιανουαρίου 2020, τις προοπτικές 
εργοδότησης αλλά και τις οικονομικές διευκολύνσεις που παρέχονται στους φοιτητές. 
Επίσης μπορείτε να γνωρίσετε τις ολοκαίνουργιες φοιτητικές εστίες, οι οποίες βρίσκονται 
μόλις 2 λεπτά με τα πόδια από την Πανεπιστημιούπολη. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε στο admissions@uclancyprus.ac.cy ή στο τηλέφωνο 24694000.

Η Diptyque μάς βάζει σε γιορτινό κλίμα

Audi e-tron: Electric has gone Audi

Αυτά τα Χριστούγεννα
θα πας PrimeTel με τα 1000!

08.12.2019

Η μεγάλη εκδήλωση αθλητισμού και 
ζωής, ΟΠΑΠ All Star Game «Παίζω με 
κανόνες-οδηγώ με κανόνες», θα πραγ-
ματοποιηθεί για ένατη συνεχή χρονιά 
το Σάββατο, 14 Δεκεμβρίου, στο στάδιο 
«Τάσσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία». Η 
φετινή διοργάνωση θα είναι επετειακή, 
αφού συμπίπτει με τα πενήντα χρόνια 
δράσης της ΟΠΑΠ στην Κύπρο και θα 
προσφέρει ποιοτικό θέαμα με πολλές και-
νοτομίες. Μιλώντας στη διάσκεψη Τύπου, 
όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα του 
9ου ΟΠΑΠ All Star Game «Παίζω με κα-
νόνες-οδηγώ με κανόνες», ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΟΠΑΠ Κύπρου, Δημήτρης 
Αλετράρης, ανέφερε ότι «είναι μια διορ-
γάνωση που θεσμοθετήσαμε μαζί με την 
Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης 

και την οποία, όμως, καθιέρωσε η αγάπη 
του κυπριακού κοινού». Ο κ. Αλετράρης 
χαρακτήρισε την εκδήλωση πολύπλευρη, 
αφού πέρα από το αθλητικό θέαμα και 
την ψυχαγωγία που προσφέρει, επιδιώκει 
κάθε φορά να στείλει με τον δικό της τρό-
πο και τα μηνύματα για τη σωστή οδική 
συμπεριφορά. 

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Ομο-
σπονδίας Καλαθοσφαίρισης, Ανδρέας 
Μουζουρίδης, συνεχάρη την ΟΠΑΠ 
Κύπρου για την επέτειό της και την ευ-
χαρίστησε για την πολύχρονη συνεργα-
σία και στήριξη του αθλήματος, τόσο σε 
σωματειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. 
Βεβαίωσε δε ότι το 9ο ΟΠΑΠ All Star 
Game «Παίζω με κανόνες-οδηγώ με 
κανόνες» θα στεφθεί και πάλι με επιτυ-

χία προς όφελος του αθλητισμού, προς 
όφελος της κοινωνίας και ιδιαίτερα των 
νέων μας. Η εκδήλωση, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Διευθυντής 
της ΚΟΚ, Άθως Αντωνίου, θα προσφέρει 

εντυπωσιακό θέαμα με τον αγώνα των 
κορυφαίων Κύπριων και ξένων καλαθο-
σφαιριστών, τον διαγωνισμό τριπόντων 
και βέβαια τους παγκόσμιας  φήμης Σλο-
βένους ακροβάτες της ομάδας Dunkin 

D. Πλούσιο θα είναι και το ψυχαγωγικό 
πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσει ο 
γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός και 
δημοσιογράφος, Πέτρος Πολυχρονίδης, 
που αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από το 
τηλεοπτικό παιχνίδι «Τροχός της τύχης». 
Και αφού θα είναι εκεί ο Τροχός της τύχης, 
θα κληρωθούν και δώρα!  Εκτός από τη 
μουσική και τον χορό από την Ακαδημία 
χορού Αντιγόνης Τασουρή, θα υπάρξουν 
και πολλές ευχάριστες καινοτομίες με τη 
συμμετοχή του δημοφιλούς καλλιτέχνη 
Κωνσταντίνου Χριστοφόρου, της Φιλαρ-
μονικής του Δήμου Μέσα Γειτονιάς υπό 
τη διεύθυνση του Παρασκευά Ξάνθου, 
καθώς και της Κύπριας βιολίστριας Βι-
κτώριας Παστελλά, που θα εισαγάγει 
την εκδήλωση με το βιολί της! Τέλος, ο 

ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας του All 
Star Game, όπως επιβάλλουν και οι μέρες 
των Χριστουγέννων,  θα εκφραστεί και 
φέτος με την υλοποίηση από την ΟΠΑΠ 
Κύπρου της ευχής ενός από τα παιδιά 
που αγκαλιάζει ο σύνδεσμος «Ένα όνειρο, 
μια ευχή», καθώς και την απονομή του 
θεσμοθετημένου πια βραβείου ΟΠΑΠ, στη 
μνήμη του καλαθοσφαιριστή Νεόφυτου 
Χανδριώτη. Του νεαρού αθλητή μας που 
έγινε σύμβολο ήθους, δύναμης και αξιο-
πρέπειας. Χορηγός επικοινωνίας είναι το 
Συγκρότημα ΔΙΑΣ, ο Διευθύνων Σύμβου-
λος του οποίου, Χρύσανθος Τσουρούλλης, 
τόνισε τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων 
και της ανάλογης προβολής που πρέπει 
να τυγχάνουν, ώστε τα μηνύματά τους να 
φτάνουν στο πλατύτερο κοινό.

Τα χριστουγεννιάτικα 
προϊόντα της ΙΚΕΑ Κύπρου, 
εμπνευσμένα από το σκανδι-
ναβικό design, έχουν όλα όσα 
χρειάζεστε για να κάνετε την 
ατμόσφαιρα του σπιτιού σας 
ακόμα πιο ζεστή και μαγική την 
περίοδο των γιορτών. Με μια 
εορταστική παλέτα από έντονα 
κόκκινα και μπλε, αλλά και πιο 
ουδέτερα χρώματα, στα χρι-
στουγεννιάτικα προϊόντα της 
ΙΚΕΑ θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να κάνετε το τραπέζι των γιορτών να ξεχωρίζει και τις 
στιγμές με τους δικούς σας ανθρώπους ακόμα πιο μοναδικές. Για τη φετινή διακόσμηση 
του σπιτιού σας, οι xριστουγεννιάτικες διακοσμητικές μπάλες VINTERFEST, αλλά και 
τα διακοσμητικά της σειράς θα δημιουργήσουν μιαν  ατμόσφαιρα μαγείας στον χώρο 
σας, ενώ τα επιτραπέζια στολίδια STRALA και VINTERFEST, με διακοσμητικό φωτισμό 
LED, θα κάνουν κάθε γωνιά του σπιτιού σας διακριτικά φωτεινή. Η σειρά VINTERFEST 
περιλαμβάνει τα κατάλληλα είδη σερβιρίσματος, με πιάτα, πιατέλες, βάσεις σερβιρί-
σματος και μπολ με διακριτικές γραμμές αλλά και γιορτινά σχέδια. Το τραπεζομάντηλο 
της σειράς από 100% βιώσιμο βαμβάκι και οι χαρτοπετσέτες VINTERFEST σε όμοια 
σχέδια, θα ταιριάξουν απόλυτα με τα σκεύη σας και θα απογειώσουν ακόμη περισσό-
τερο το τελικό αποτέλεσμα. Η σειρά VINTERFEST περιλαμβάνει ακόμα χριστουγεν-
νιάτικα είδη κουζίνας, όπως θήκες για κεκάκια, φόρμες για σοκολατάκια και κουπ-πατ 
για μπισκότα, αλλά και ποδιές και καπέλα για τους μικρούς ζαχαροπλάστες, που θα 
κάνουν την εμπειρία στην κουζίνα πιο διασκεδαστική από ποτέ. Εναλλακτικά, η ΙΚΕΑ 
προσφέρει έτοιμα gingerbread μπισκότα, σοκολάτες και γλυκίσματα, με αποκορύφωμα 
το έτοιμο gingerbread μπισκοτόσπιτο VINTERSAGA για να το συναρμολογήσετε μαζί 
με τα παιδιά σας. Ο γιορτινός φωτισμός είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι του παζλ 
στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση. Η χριστουγεννιάτικη σειρά STRALA της ΙΚΕΑ 
δημιουργεί μια λαμπερή αλλά και ζεστή ατμόσφαιρα σε όλο το σπίτι. Επιλέξτε ανάμεσα 
στις γιρλάντες και τα καπέλα φωτιστικών σε σχήμα αστεριού, αλλά και τα κηροπήγια 
με φωτισμό LED της σειράς που λειτουργούν με μπαταρία και χρονοδιακόπτη για 
μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας.

Η ΙΚΕΑ φέρνει τη γιορτινή χριστουγεννιάτικη 
ατμόσφαιρα στο σπίτι σας

Η Φώτος Φωτιάδης Διανομείς, στο 
πλαίσιο υλοποίησης της αναπτυξια-
κής στρατηγικής της, ολοκλήρωσε 
πρόσφατα μια μεγάλη επένδυση: το 
υπερσύγχρονο κέντρο αποθήκευσης 
και διανομής  των προϊόντων της στην 
αγορά της Ρουμανίας. Μια μεγάλη 
επένδυση συνολικού ύψους 5,07 
εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αλλά-
ζει τα δεδομένα στον χώρο, μέσα από 
την υιοθέτηση συστημάτων τελευταίας 
τεχνολογίας.  Το νέο κέντρο αποθήκευσης και διανομής διαθέτει λειτουργικούς χώρους 
7.750m² (τ.μ.) σε μια συνολική έκταση 17.000m². Η χωρητικότητά του ανέρχεται στις 
9.500 παλετοθέσεις. Οι νέες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γραφεία και ειδικά διαμορ-
φωμένους χώρους υποδοχής και συνεδριάσεων. Η τοποθεσία θεωρείται στρατηγικής 
σημασίας, καθώς βρίσκεται σε κομβικό σημείο για εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην αναπτυσσόμενη αγορά της Ρουμανίας, σε ένα από τα μεγαλύτερα Logistics Parks 
του Βουκουρεστίου. Η PPD Romania ξεκίνησε τη δράση της το 2007 ως θυγατρική 
της εταιρείας Φώτος Φωτιάδης Διανομείς Λτδ. Στα 12 χρόνια λειτουργίας της κατα-
γράφει συνεχείς γοργούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια ο ρυθμός 
ανάπτυξης έφτασε το 44% οδηγώντας την εταιρεία σε κύκλο εργασιών πέραν των 70 
εκ. ευρώ. Η εταιρεία επενδύει διαρκώς στην εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου 
δυναμικού της, του πιο σημαντικού της κεφαλαίου, που σήμερα  αποτελείται από 100 
εξειδικευμένους επαγγελματίες. Μετά από 12 χρόνια λειτουργίας, η PPD Romania 
είναι η μεγαλύτερη εταιρεία διανομής premium ποτών στη Ρουμανία και ο βασικός 
συνεργάτης εταιρειών κολοσσών παγκοσμίου φήμης, όπως Diageo, Gruppo Campari, 
San Pelegrino, Jose Cuervo και πολλών άλλων.

Φώτος Φωτιάδης Διανομείς: Μεγάλη Επένδυση 
Ανάπτυξης στη Ρουμανία

Στις 14 Δεκεμβρίου το 9ο ΟΠΑΠ All Star  Game

Ακόμα περισσότερες επιλογές για χριστου-
γεννιάτικα δώρα προσφέρει η PrimeTel σε 
συνεργασία με το Superhome Center, τα Beauty 
Line & τα Jumbo. Τα φετινά Χριστούγεννα, η 
PrimeTel διευρύνει το δίκτυο των συνεργατών 
της με κορυφαία brands, ώστε να προσφέρει 
ακόμα περισσότερες επιλογές για πρωτότυπα, 
χριστουγεννιάτικα δώρα από τα καταστήματα 
PrimeTel, Beauty Line, Superhome Center & 
Jumbo. Όλοι οι συνδρομητές της PrimeTel που 
θα συνδεθούν στα προγράμματα κινητής Unlimited επιβραβεύονται με δωροεπιταγές 
μέχρι και €1000 για να ανανεώσουν το σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο με πρωτόγνωρη 
άνεση στα καταστήματα Superhome Center, να αναδείξουν τον πιο όμορφο εαυτό τους 
με μία επίσκεψη στα καταστήματα Beauty Line, αλλά και να αποκτήσουν πρωτότυπα 
παιχνίδια, στολίδια και αξεσουάρ από τα Jumbo. Παράλληλα, στα καταστήματα PrimeTel 
οι συνδρομητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα κορυφαία smartphones της αγο-
ράς, Apple, Samsung και Huawei, χωρίς αρχικό κόστος και σε τιμές χαμηλότερες από 
ποτέ! Εκτός όμως από νέες συνεργασίες, η PrimeTel προχωράει εντατικά και με την 
ανάπτυξη του νέου της δικτύου κινητής. Το νέο, υπερσύγχρονο δίκτυο τίθεται σε σταδιακή 
λειτουργία Παγκύπρια, αναβαθμίζοντας σημαντικά την εμπειρία χρήσης με υψηλότε-
ρες ταχύτητες, αλλά και βελτιωμένη χωρητικότητα με ακόμη περισσότερα δεδομένα. 
Σχεδιασμένα να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες επικοινωνίας στην πιο προσιτή τιμή 
τα χριστουγεννιάτικα πλάνα κινητής Unlimited επέστρεψαν με χαμηλότερο πάγιο για 
όλη τη διάρκεια του συμβολαίου, αλλά και έως 4πλάσια MBs, απελευθερώνοντας την 
επικοινωνία των συνδρομητών. Συνδέσου και εσύ στα προγράμματα κινητής Unlimited 
της PrimeTel, μοιράσου ευχές, στιγμές και αναμνήσεις και πάρε δωροεπιταγές έως 
και €1000 για να τις εξαργυρώσεις, όπου και όπως θέλεις! Συνδέσου γρήγορα με 3 
απλούς τρόπους: Στέλνοντας δωρεάν SMS στο 8585, κάνοντας μια κλήση στο 133 ή 
σε οποιοδήποτε κατάστημα PrimeTel.
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Τίφα-Χ’’Παντελή Νικολέτα: Βεργίνας 4 
(έναντι IKEA), Λευκωσία, τηλ.: 22460202, 
22377349. 
Αγγελή Ελένη: Ανθουπόλεως 60 (στα φώτα 
του ΕΛΛΗΝΑ αριστερά στα 150μ.), Λακατά-
μεια, τηλ.: 22252324, 22252324. 
Βαρέλια Λίζα: Αχαιών 6 Γ (δρόμος 
Πολυκλινικής Λευκωσία), Λευκωσία, τηλ.: 
22776861, 99006201. 
Κυριακούδης Μιχάλης: Πινδάρου 8 (δρόμος 
γραφείων ΔΗ.ΣΥ., δίπλα από καφεστια-
τόριο ’’Ξάδελφος’’), Άγιος Δομέτιος, τηλ.: 
22261626, 22261626. 
Γεωργιάδης Πλούταρχος: Λεωφ. Τσερίου 
34 Γ (δίπλα από ΖΑΚΟ και έναντι ψαρα-
γοράς BLUE ISLAND), Στρόβολος, τηλ.: 
22311995, 22325995. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Θεοφίλου Θεόφιλος: Μαρίνα Λεμεσού 
Δ2, Αρ. 10, Λεμεσός, τηλ.: 25051212, 
25322570. 
Πέτρου Ελπίδα: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 7 
(πλησίον round about Aγίου Νικολάου), 
Λεμεσός, τηλ.: 25374924, 25723131. 

Μαρνέρος Λεωνίδας: Ύψωνας, Ηλία Καννά-
ουρου 32 (έναντι PIZZA HUT και Τράπε-
ζας Κύπρου), Ύψωνας, τηλ.: 25399702, 
96669191. 
Δημοφάνους Σταυρούλα (Σταύρη): Αγίας 
Φυλάξεως 91, Κάψαλος (400m. βορείως 
φώτων Καφέ Παρί, έναντι SPAVENTO), 
Λεμεσός, τηλ.: 25393954, 25337731. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Ιωαννίδου Χρυστάλλα: 1ης Απριλίου 14, 
Λάρνακα, τηλ.: 24650565, 99917405. 
Θεοφάνους Δέσπω: Λόρδου Βύρωνος και 
Γλάδστωνος 1 (έναντι Costa Coffee), Λάρ-
νακα, τηλ.: 24622522, 24720083. 

ΠΑΦΌΣ
Σαββίδης Πανίκος: Ευαγόρα Παλληκαρίδη 
61 (δίπλα από Μέγαρο Τράπεζας Κύπρου), 
Πάφος, τηλ.: 26933568, 26934034. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Καμηλάρης Ανδρέας: Κοραή 52 (απέναντι 
από το Λύκειο Παραλιμνίου), Παραλίμνι, 
τηλ.: 23744160, 23743418. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ.: 
70007773, 99562642. 
Οδοντίατρος: Ελευθερία Τσαγγαρίδου, τηλ.: 
22759178, 99416838. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Οδοντίατρος: Στέφανη Τζιεπράν, τηλ.: 
96303145. 

ΠΑΦΌΣ 
Οδοντίατρος: Στέλιος Ευσταθίου, τηλ.: 
97604677. 

Ιατροί

Έσοδα
Με άδεια από το Υπουργείο Εσωτερικών  

με αριθμό Φ.Π 16/2019 διενεργήθηκε 
έρανος από τις 2/8/2019 μέχρι και τις 
25/10/2019, για τη μικρή Ελένη Νικολάου, 
από τη μητέρα της Αγγέλα Ευαγγέλου. Ο 
έρανος έγινε για τα έξοδα και τις διαμονές 
στη Γερμανία για τη θεραπεία της μικρής 
Ελένης. Τα έσοδα ήταν €8.269,07 και τα 
έξοδα €11.118,08. 

Κατά τη Μουσική Βραδιά που πραγ-
ματοποιήθηκε από το Σωματείο Πνευ-
ματική Αδελφότητα Ελληνίδων Κύπρου, 
στις 24/09/19, με αριθμό άδειας Εράνου 
72/2019, οι καθαρές εισπράξεις των 
€338,65  θα διατεθούν στο πρόγραμμα 
«Υιοθετήστε μια οικογένεια για τα Χριστού-
γεννα» σε συνεργασία με την οργάνωση 
εθελοντισμού.  

Εγκαίνια έκθεσης
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φωτο-

γραφικού Ομίλου Δήμου Στροβόλου σάς 
προσκαλεί την Τρίτη, 10/12/2019 και 
ώρα 20.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στρο-
βόλου, στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης 
φωτογραφίας με τίτλο «Τριανταπεντάρες 
νυχτιάτικα» του Άδωνη  Χριστοφόρου, 
μέλους του Ομίλου. Η έκθεση θα παρα-
μείνει ανοιχτή μέχρι την Παρασκευή, 
13/12/2019. Ώρες επισκέψεων: Τετάρτη 
– Πέμπτη – Παρασκευή, 10.00 – 13.00 
και 16.00 – 20.00.

Διάλεξη
Το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου 

σάς προσκαλεί  την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 
2019 και ώρα 18.30, στο Αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις, σε διάλεξη με 
θέμα: «Φάκελος της Κύπρου. Το χρονικό 
της προδοσίας». Οµιλητής θα είναι ο κ. 
Μαρίνος Σιζόπουλος, Πρόεδρος Κινήµατος 
Σοσιαλδηµοκρατών ΕΔΕΚ. Χαιρετισμό 
θα απευθύνει ο κ. Ανδρέας Μολέσκης,  
Διευθυντής Οικονοµικών και Διοίκησης 
Πανεπιστηµίου Νεάπολις Πάφου.

Εκδρομή
Ο Παναγροτικός Λευκωσίας προγραμ-

ματίζει επίσκεψη στην Αγροτική Έκθεση 
Θεσσαλονίκης από 26-31 Ιανουαρίου 2020. 
Εκτός από την έκθεση θα επισκεφθούν 
σύγχρονες μονάδες από αγελάδες και αι-
γοπρόβατα, θερμοκήπια και οινοποιείο. 
Τιμή €500 το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται τρεις οργανω-
μένες εκδρομές με επίσκεψη στην Πέλλα, 
στην Έδεσσα, στη Βεργίνα, στη Νάουσα στο 
Κιλκίς, στη λίμνη της Κερκίνης και άλλα. 
Πέντε βράδια σε ξενοδοχείο τεσσάρων 
αστέρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
με πρόγευμα. Αεροπορικά εισιτήρια, 
λεωφορείο, ξεναγός, είσοδος στους αρ-
χαιολογικούς χώρους και βαρκάδα στη 
λίμνη της Κερκίνης. Για περισσότερες 
πληροφορίες στα τηλέφωνα 22422809 
και 99511611. Δηλώσεις συμμετοχής 
μέχρι 18 Δεκεμβρίου 2019.

Ευχαριστίες
Ο Κλάδος Λάρνακας του Κυπριακού 

Ερυθρού Σταυρού εκφράζει τις θερμές του 
ευχαριστίες προς όσους συνεισέφεραν ή 
με οποιονδήποτε άλλον τρόπο συνέβα-
λαν στην επιτυχία της χριστουγεννιάτικης 

εκδήλωσης που διοργάνωσε την 1ην Δε-
κεμβρίου 2019 στο Κέντρο «Ιγκουάνα», 
στη Λάρνακα. Οι τυχεροί λαχνοί από την 
κλήρωση του λαχείου είναι: 2413, 0978, 
1930, 2452, 0910, 0787, 2912, 1591, 
0675, 0096, 1310, 0337, 0587, 0444, 
1925, 0016, 0017, 1550, 2494, 1951, 
1923, 0428, 2745, 1410, 0964, 2530, 
1469, 0728.

Δήμος Δερύνειας
Η 8η Χριστουγεννιάτικη Λεωφόρος 

θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή, 
8 Δεκεμβρίου 2019, από τις 10.30π.μ. 
– 5.00μ.μ., στη Δερύνεια. Η Λεωφόρος 
Ελευθερίας θα μετατραπεί σε πεζόδρομο. 
Παρουσίαση ολοήμερου καλλιτεχνικού 
προγράμματος από Πολιτιστικά Σχήματα. 
Θα προσφέρονται εδέσματα και ψυχαγω-
γία από τα Οργανωμένα Σύνολα και τους 
καταστηματάρχες. Οργανωτές: Δήμος 
Δερύνειας, Καταστηματάρχες Λεωφόρου 
Ελευθερίας και Οργανωμένα Σύνολα Δή-
μου Δερύνειας.

Ομιλία
Ομιλία με θέμα «Οι προφητείες της 

Γέννησης του Χριστού» διοργανώνει η 
Ιερά Μητρόπολις Κιτίου σήμερα Κυριακή, 
8 Δεκεμβρίου 2019, στις 6.00μ.μ., στην 
αίθουσα εκδηλώσεων  του Πολιτιστικού 
Κέντρου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου 
Κοντού, στη Λάρνακα. Ομιλητής θα είναι 
ο Πρεσβύτερος Παναγιώτης Ντουρής, 
Εφημέριος του ιερού ναού Αποστόλου 
Λουκά Αραδίππου.

Ανοικτή Διαβούλευση
Ανοικτή Διαβούλευση Δημοτικού Συμ-

βουλίου Λάρνακας με τους Δημότες με θέμα 
«τις εξελίξεις στη μετακίνηση των εγκατα-
στάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου και 
στην ανάπτυξη Λιμανιού – Μαρίνας» θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 
2019, στις 7.00μ.μ., στο Παττίχειο Δημοτικό 
Θέατρο ΣΚΑΛΑ, στη Λάρνακα.

Διάλεξη
Διάλεξη με θέμα «Αντιμετώπιση του 

φαινομένου της σεξουαλικής εκμετάλλευ-
σης παιδιών στο διαδίκτυο»  διοργανώνει 
το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο την 
Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2019, στις 7.00μ.μ.

Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνα-
κας. Εισηγητής ο κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, 
Αρχηγός Αστυνομίας Κύπρου. Είσοδος 
ελεύθερη.

Φιλανθρωπική εκδήλωση
Φιλανθρωπική εκδήλωση θα πραγμα-

τοποιηθεί σήμερα Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 
2019, από τις 10.30π.μ.-10.00μ.μ., στην 
Πλατεία Ευρώπης στη Λάρνακα. Χριστου-
γεννιάτικο Παζαράκι με ροφήματα, σούπα, 
γλυκά. Διοργανωτής: Σύνδεσμος Γονέων 
και Κηδεμόνων Ευρυβιάδειου Γυμνασίου.

Αθλητισμός  
Ο 23ος Γύρος Λάρνακας θα πραγματο-

ποιηθεί σήμερα Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου 
2019, στις 10.00π.μ., στην Πλατεία Ευρώ-
πης στη Λάρνακα. Διοργανωτής: Σωματείο 
Δρομέων Κύπρου Περικλής Δημητρίου. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο www.periclis.
com.cy.

Στην «υιοθεσία» του χρυσού πρωταθλη-
τή στίβου Milan Trajkovic, του πρωταθλητή 
δισκοβολίας Απόστολου Παρέλλη και της 
πρωταθλήτριας ποδηλασίας Άντρης Χριστο-
φόρου, προχώρησε η εταιρεία Medochemie 
μέσω του προγράμματος της Κυπριακής Ολυ-
μπιακής Επιτροπής «Υιοθετήστε έναν αθλητή 
στον δρόμο για το Τόκιο», που στοχεύει στην 
προσέλκυση χορηγών για τους ελίτ αθλητές 
της Κύπρου, ενισχύοντας έτσι την προσπάθειά 
τους για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του 2020. Καλωσορίζοντας τους τρεις αθλητές στην οικογένεια της Medochemie, o 
Διευθυντής Πωλήσεων της εταιρείας, Νίκος Χρηστίδης, δήλωσε ότι σε μια σύγχρο-
νη κοινωνία, όπου η ανάδειξη προτύπων και η προώθηση των ιδανικών και αξιών 
αποτελούν αναγκαιότητα, η Medochemie κάνει πράξη την εταιρική κοινωνική της 
ευθύνη, στηρίζοντας τους Κύπριους αθλητές στον δύσκολο δρόμο του πρωταθλητι-
σμού. Παράλληλα, ο κ. Χρηστίδης διαβεβαίωσε τους πρωταθλητές μας ότι η εταιρεία 
θα σταθεί αρωγός στις προσπάθειες και τους στόχους που έχουν θέσει, ώστε αυτοί να 
ευοδωθούν, ενώ τους ευχήθηκε υγεία, δύναμη και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες για 
τους ίδιους, αλλά και την πατρίδα μας. Η Medochemie στηρίζει έμπρακτα εδώ και 
πολλές δεκαετίες δραστηριότητες που προάγουν τον αθλητισμό και αναδεικνύουν 
το αθλητικό ιδεώδες και την ευγενή άμιλλα.

Ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου 
μαζί με την ΑΗΚ διοργανώνουν γι’ ακόμα 
μια χρονιά, τη χριστουγεννιάτικη εκστρατεία 
«Δώσε Φως σε μια Ζωή», καλώντας το κοινό 
να αφιερώσει ένα χριστουγεννιάτικο λαμπάκι 
στα αγαπημένα του πρόσωπα που τα άγγιξε 
ο καρκίνος. Η εκστρατεία διαρκεί όλον τον 
Δεκέμβριο και, κατά τη διάρκεια αυτών των 
ημερών, το κοινό μπορεί να αφιερώσει ένα 
χριστουγεννιάτικο λαμπάκι στα χριστουγεννιά-
τικα δέντρα του Συνδέσμου κάνοντας εισφορά 
στην ιστοσελίδα www.anticancersociety.org.cy 
ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό 7060 
γράφοντας τον κωδικό CAS(κενό)2 για εισφορές 
€2  και CAS (κενό) 5 για εισφορές €5. Τα έσοδα θα διατεθούν για στήριξη του έργου 
του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, ο οποίος για σχεδόν 50 χρόνια προσφέρει 
δωρεάν υπηρεσίες Ανακουφιστικής Φροντίδας σε καρκινοπαθείς συνανθρώπους 
μας και στις οικογένειές τους.

Την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 7.00μ.μ., πραγματοποιείται στην Αίθουσα 
του Δήμου Λευκωσίας «Μελίνα Μερκούρη» εις μνήμην της Ειρήνης Γιαγκουλλή 
Μιχαηλίδου, που απεβίωσε στις 20 Δεκεμβρίου 2017 μετά από άνιση μάχη με τον 
καρκίνο, το μουσικό δρώμενο «Ταξίδεψε στον Παράδεισό σου».  Όλα τα έσοδα της 
παράστασης θα διατεθούν για τη μικρή Γεωργιάνα Τρακοσιή, 8 ετών, που διαγνώ-
στηκε με καρκίνο των νεφρών. Είσοδος €5.

Δίπλα στις άπορες οικογένειες βρίσκεται και 
φέτος το Φιλανθρωπικό Σωματείο Αλκυονίδες, 
επιδιώκοντας να δώσει στήριξη και χαρά σε 
συνανθρώπους μας που έχουν πραγματική 
ανάγκη τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές 
συνθήκες πολλών οικογενειών, το Φιλανθρω-
πικό Σωματείο Αλκυονίδες διοργανώνει το 
καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο Παζαράκι με 
σκοπό την ανακούφιση όσο το δυνατό περισ-
σότερων άπορων οικογενειών, καλώντας το 
κοινό να στηρίξει μαζικά την εκδήλωση. Φέτος, 
το Παζαράκι των Αλκυονίδων  πραγματοποιείται σήμερα Κυριακή, 8 Δεκεμβρίου, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Στροβόλου (Παλιό Δημαρχείο), από τις 10.00 το πρωί 
μέχρι τις 4.00 το απόγευμα. Στην εκδήλωση θα τραγουδήσουν παιδικές χορωδίες, 
ενώ θα υπάρχουν προς πώληση γλυκά, διάφορες χειροτεχνίες, κοσμήματα, γούρια 
κ.ά. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε οικογένειες που χρειάζονται στήριξη.  

Η Τράπεζα Κύπρου επιβραβεύει τις υψη-
λές ακαδημαϊκές επιδόσεις φοιτητών και 
φοιτητριών, στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Εταιρικής Υπευθυνότητας και ειδικότερα 
σε σχέση με τον πυλώνα της Εκπαίδευσης. 
Κατά την τελετή αποφοίτησης του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, η Τράπεζα πα-
ραχώρησε χρηματικά βραβεία, ένα στην 
απόφοιτο που συγκέντρωσε την υψηλότερη 
βαθμολογία σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
σπουδών και άλλα δύο στις αποφοίτους που 
πρώτευσαν συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία από τη Σχολή Οικονομι-
κών Επιστημών και Διοίκησης. Επίσης παραχωρήθηκαν χρηματικά βραβεία σε δυο 
αποφοίτους του Μεσογειακού Ινστιτούτου Διεύθυνσης κατά την τελετή αποφοίτησης 
των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων για τη χρονιά 2018-2019. Για τον πρώτο σε 
επίδοση απόφοιτο του Προγράμματος ΜΒΑ και τον πρώτο σε επίδοση απόφοιτο του 
Προγράμματος Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση.

Μια ξεχωριστή βραδιά πέρασαν τα μέλη και φίλοι του 
Σωματείου Γυναικών Αμμοχώστου και επαρχίας Αμμοχώ-
στου στη Λάρνακα, στη συνεστίαση που έγινε πρόσφατα  
με μεγάλη επιτυχία στην ταβέρνα Μπουκιά και Γουλιά 
στη Λάρνακα. Την  εκδήλωση χαιρέτισαν η πρόεδρος 
του Σωματείου Τούλα Χριστοδουλίδου και ο αντιδήμαρ-
χος Αμμοχώστου Χρύσανθος  Ζαννέττος, ενώ ο Γιάννης  
Αντωνίου απήγγειλε ποιήματά του, που έγραψε για την 
Αμμόχωστο. Όλοι οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν με 
το μουσικό σχήμα με τους καλλιτέχνες Παμπίνα Κοντέα, 
Χάρη Δέτη, Άντρο Κωνσταντινίδη και Γιώργο Κούμα. 

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη και φέτος για 15η χρονιά ο αγώνας δρόμου Cyprus 
International 4-Day Challenge στην επαρχία Πάφου. Οι συμμετοχές φέτος είχαν 
φτάσει τους 360 δρομείς όλων των ηλικιών και επιπέδων από  διάφορες χώρες. Ο 
μεγαλύτερος σε ηλικία δρομέας που έλαβε μέρος ήταν ο Imre Kenyer, από την Ουγ-
γαρία, ηλικίας 86 ετών. Γι’ ακόμα μια χρονιά αποκορύφωμα των αγώνων αποτέλεσε 
η διαδρομή ανάβασης 11χ. την 2η μέρα, η οποία άρχισε από την παραλία του Ακάμα 
και τερμάτισε στην πλατεία του χωριού Αρόδες, και η ημι-μαραθώνια διαδρομή την 
3η ημέρα, η οποία άρχισε από την πλατεία του Νέου Χωριού και τερμάτισε στην 
περιοχή Τοξεύτρας, στο πάρκο του Ακάμα. Κατά τη διάρκεια των δύο αυτών διαδρο-
μών οι δρομείς είχαν την ευκαιρία να τρέξουν και να απολαύσουν τις πιο θεαματικές 
διαδρομές του νησιού μας. Στις διαδρομές αυτές στον Ακάμα, όπως και σε ολόκληρο 
τον αγώνα,  κυριάρχησε ο δρομέας Tom Adams, από τη Μεγάλη Βρετανία, o οποίος 
συμπλήρωσε και τις τέσσερεις ημέρες σε χρόνο 02:47:57. Στις γυναίκες πρώτη τερ-
μάτισε η Claire Fitzpatrick, και πάλι από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία ολοκλήρωσε 
τους αγώνες με συνολικό χρόνο 03:34:11. Στις ομάδες πρώτη κατετάγη η ομάδα RAF 
Cranwell – A team (ομάδα Ανδρών και μεικτών δρομέων) με δρομείς από τη Μεγάλη 
Βρετανία με συνολικό χρόνο 10:23:53 και η ομάδα Waddington Wombles (ομάδα 
Γυναικών) με συνολικό χρόνο 13:24:11. Για περισσότερες πληροφορίες για το 4-day 
Challenge 2020 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των αγώνων www.cypruschallenge.com 
και επικοινωνήστε στο info@arena.com.cy

Και αυτήν τη χρονιά, η ΚΕΑΝΙΤΑ 
υποδέχεται την εορταστική περίοδο των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, 
επαναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία 
της σε συνεργασία με τη διαδικτυακή 
πλατφόρμα Santa2me, και δίνει στους 
γονείς τη δυνατότητα να συντάξουν, ηλε-
κτρονικά, την επιστολή των παιδιών τους 
προς τον Άγιο Βασίλη, και αυτός τους 
απαντά!  Όπως και πέρσι τέτοια εποχή, 
οι γονείς επισκεπτόμενοι την ιστοσελί-
δα www.santa2me.com συμπληρώνουν 
ηλεκτρονικά μια τυποποιημένη φόρμα 
αναφέροντας τα δώρα που θα παραλάβουν 
τα παιδιά τους από τον Άγιο Βασίλη τα 
Χριστούγεννα ή την Πρωτοχρονιά. Τα 
υπόλοιπα τα αναλαμβάνει… η ΚΕΑΝΙΤΟπαρέα! Η ΚΕΑΝΙΤΑ και τα φιλαράκια της 
παραλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά και στη συνέχεια κάνουν τα αδύνατα δυνατά να απα-
ντηθούν προσωπικά όλα τα αιτήματα, να εκτυπωθούν οι επιστολές σε ειδικό γιορτινό 
επιστολόχαρτο και φάκελο και να ταχυδρομηθούν στα παιδιά. Ακόμη, 3 τυχερά παιδιά 
(μέλη του KEANITA Kids clubs), τα οποία θα έχουν χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα 
για να στείλουν το γράμμα τους, θα έχουν την ευκαιρία, μετά από κλήρωση που θα 
γίνει, να γνωρίσουν τον αυθεντικό Άγιο Βασίλη που έρχεται από τη μακρινή Λαπωνία, 
με κατακόκκινη στολή και ένα πλατύ χαμόγελο, για να τους δώσει ο ίδιος το δώρο που 
ζήτησαν στο γράμμα τους στην ειδική εκδήλωση που θα στηθεί ειδικά γι’ αυτά στο 
Mall of Cyprus. Στη συνέχεια θα έχουν και την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μαζί 
με ένα φίλο τους μία ταινία της αρεσκείας τους στους κινηματογράφους Kcineplex. Η 
υπηρεσία Santa2me θα παρέχεται μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, έτσι ώστε οι επιστολές 
να διανεμηθούν το αργότερο μέχρι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Επισκεφτείτε 
λοιπόν την ιστοσελίδα www.santa2me.com και στείλτε την ψηφιακή σας επιστολή 
για να χαρίσετε στα παιδιά σας την πιο μαγική έκπληξη αυτές τις γιορτές.

Η Τράπεζα Κύπρου επιβραβεύει τις υψηλές 
ακαδημαϊκές επιδόσεις

Συνεστίαση Σωματείου Γυναικών Αμμοχώστου

Ο Όμιλος Λεπτός Χορηγός στο Cyprus
International 4-Day Challenge 2019 

H ΚΕΑΝΙΤΑ σε φέρνει κοντά στον Άγιο Βασίλη 

Η Medochemie στηρίζει πρωταθλητές
μας στον δρόμο για το Τόκιο

«Δώσε Φως σε Μια Ζωή»

Εκδήλωση εις μνήμην

Χριστουγεννιάτικο παζαράκι Αλκυονίδων

www.simerini.com

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά και αδελφή

ΑΡΤΕΜΊΝ ΠΌΥΡΌΥΛΗ 
από την Πάφο, μόνιμο κάτοικο Νοτίου Αφρικής

που απεβίωσε την Τρίτη, 26/11/2019, σε ηλικία 77 χρονών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα, 
09/12/2019 και ώρα 11.00π.μ., από τον ιερό ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Μεσόγη 

Πάφου, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Λούκας Πουρούλης

Παιδιά: Άδωνης, Φοίβος, Σαλώμη, Ελένη Πουρούλη
Εγγόνια: Αλέξανδρος, Λητώ, Στέφανος, Άγγελος, Ιουλιάνα, Αλεξία, Ισαβέλλα

Αδελφή: Μυριάνθη Παπαονησιφόρου

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές εις μνήμην της αγαπημένης μας Αρτέμι-
δος Πουρούλη, στα αγαθοεργή ιδρύματα για παιδιά: «Κιβωτός» και «Μαργαρίτα Λιασίδου».

Η οικογένεια δεν θα δεχτεί συλλυπητήρια.

Παρηγοριά θα προσφερθεί μετά την κηδεία στο εστιατόριο «ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» στη Μεσόγη.
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Η διακυβέρνηση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας τα τελευταία 
χρόνια αποτελεί μια σκέτη 

τραγωδία. Τα τραγικά στοιχεία της εί-
ναι η διαπλοκή, το βόλεμα, η διαφθο-
ρά, η εξόφληση εκλογικών χρεών, η 
μεγιστοποίηση του ρουσφετιού και 
των χαριστικών διορισμών και όλα τα 
συνεπακόλουθα κακά. Η μεγαλύτερη, 
όμως, τραγωδία είναι η διαχείριση του 
εθνικού θέματος, που λίγα μόνο βή-
ματα του απέμειναν μέχρι την πλήρη 
παράδοση της Κύπρου στην Τουρκία.

Η τραγωδία την οποία ζούμε δεν 
έχει, δυστυχώς, «από μηχανής θεόν», 
από τον οποίο να αναμένει κανείς την 
κάθαρση, όπως αυτή στο τέλος επέρχεται 
στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες. Διότι, 
ένας είναι ο Θεός και ακούει στο όνομα 
Αναστασιάδης και ένας είναι ο προφήτης 
του και ακούει στο όνομα Αβέρωφ. Είναι, 
λοιπόν, ματαιοπονία να αναμένουμε τον 
«από μηχανής θεόν» για μια κάθαρση.

Η δική μας τραγωδία, όμως, βρήκε 
την Ιφιγένειά της. Όχι την «Ιφιγένεια εν 
Αυλίδι», αλλά την Ιφιγένεια - Υπουργό, 
Βασιλική Αναστασιάδου, εν τη αυλή του 
Προεδρικού. Δεν γνωρίζω προσωπικά 
την κ. Αναστασιάδου. Την γνώρισα, όταν 
ο ΠτΔ την διόρισε, πριν από 19 μήνες, 
Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων. Δεν ήταν ώς τότε πολιτικό 
πρόσωπο και προπάντων δεν ήταν κομ-
ματικό στέλεχος. Έτσι, κρίναμε ότι ο ΠτΔ 
την θεωρούσε ικανή και της ανέθεσε 
το σημαντικό Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων.

Δεν είμαι ειδικός, ούτε και έχω μελετή-
σει το έργο της για να κρίνω την επίδοσή 
της στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η κοινή 
εμπειρική αντίληψη, όμως, λέει ότι η κ. 
Αναστασιάδου δεν υστέρησε έναντι των 
άλλων μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, 
αφού ανάμεσά τους υπήρχαν πρόσωπα 
που κατηγορήθηκαν ότι δεν είχαν ευαι-
σθησία στην ανάληψη πολιτικών ευθυνών, 
ή συνέδεσαν το όνομά τους με άστοχες 
ενέργειες, ή έχασαν το χαλλούμι, ή δεν 
έκαμαν κάτι για τον Ακάμα και τις χελώνες 
του. Η κ. Αναστασιάδου δεν είχε κανένα 
βαρίδιο, που να τη δυσκολεύει στην υπουρ-
γική της θητεία. Αντίθετα, είχε μικρότερης 
διάρκειας παρουσία στον υπουργικό θώκο, 
έναντι άλλων καρεκλοκένταυρων. Έτσι, 
λογικά, σχεδόν κανένας δεν ανέμενε την 
αντικατάστασή της. Άλλο, όμως, η λογική 
και άλλο οι τακτικισμοί Αναστασιάδη.

Η Κυβέρνηση τον τελευταίο καιρό 
αντιμετώπιζε τις παρενέργειες τής από-
φασής της για μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Πολλοί δήμοι πρέπει να 
καταργηθούν. Πρέπει να συγχωνευτούν 
δήμοι και να δημιουργηθούν, έτσι, με-
γαλύτεροι και λιγότεροι. Και έτσι άρχι-
σαν οι ανταρσίες. Όλοι οι δήμαρχοι των 
δήμων που θα καταργούνταν, άρχισαν 
να διαμαρτύρονται για το βασίλειό τους 
που θα έχαναν. Η Κυβέρνηση έπρεπε να 
αποπυροδοτήσει της αντιδράσεις. Μια, 
όμως, αντίδραση ήταν η ισχυρότερη και 
είχε και τα ισχυρότερα επιχειρήματα και 
ερείσματα. Και μάλιστα είχε μαζί της και 
στρατηγικούς συναγωνιστές, που οργά-
νωναν μεθοδικά την αντίδραση και τη 
διαμαρτυρία τους. Μέχρι δημοσιεύσεως 
μισής σελίδας στις εφημερίδες είχαν φτάσει. 
Η αντιμετώπισή τους ήταν η πιο δύσκολη. 
Αν αυτή η αντίδραση αποπυροδοτείτο, οι 
άλλες αντιδράσεις θα αποπυροδοτούνταν 
από μόνες τους. Αντίθετα, αν γινόταν απο-
δεκτή η δική τους άποψη, τότε οι άλλες 

αντιδράσεις θα έπαιρναν μπουρλότο. Ο 
ανασχηματισμός της Κυβέρνησης πήγαινε 
από αναβολή σε αναβολή. Το ίδιο και η 
ανακοίνωση του σχεδίου για συνένωση 
των δήμων. Ώσπου, πια, τα θέματα δεν 
έπαιρναν άλλη αναβολή. Τη Δευτέρα θα 
ανακοινώνονταν οι νέοι δήμοι.

Την Κυριακή, ο μέγας τακτικιστής ΠτΔ 
εφάρμοσε μια φαεινή ιδέα τακτικισμού, 
που γυρόφερνε για μέρες στο μυαλό 
του, γιατί αφέθηκαν να διαρρεύσουν 
και κάποια ονόματα. Την Κυριακή το 
πρωί, μετά τον εκκλησιασμό, κάλεσε τον… 
μάντη Κάλχα και του είπε να στήσει τον 
βωμό στην αυλή του Προεδρικού, για να 
θυσιάσει την Ιφιγένεια και να φυσήξει 
ο ούριος άνεμος του ανασχηματισμού 
του Υπουργικού Συμβουλίου και της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Την ίδια ώρα 
που ο Κάλχας σήκωνε το μαχαίρι, ένας 
ούριος άνεμος σηκώθηκε και, από τη 
μαρίνα της Αγίας Νάπας, άρπαξε το 
καράβι του Δημάρχου Καρούσου και 
το έφερε δίπλα στα λεωφορεία, απ’ όπου 
κατέβασαν, άρον-άρον, την κ. Αναστα-
σιάδου, πριν ακόμα τελειώσουν οι κα-
τακυρώσεις  στις εταιρείες λεωφορείων.

Ο ΠτΔ είπε στον κ. Καρούσο: «Τέκνον 
μου, άσε τις βάρκες στη Μαρίνα της Αγίας  
Νάπας και ανάλαβε τα λεωφορεία όλης 
της Κύπρου. Σε ανακηρύττω Υπουργό 
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων». Η 
αντίδραση κόπασε. Στην Αγία Νάπα, τώρα, 
θα ασχολούνται με την εκλογή δημάρχου. 
Έτσι, ολόκληρος ο κυπριακός λαός είδε 
πώς ο «από μηχανής Θεός» έλυσε την 
τραγική κατάσταση που αντιμετώπιζε το 
Υπουργείο Εσωτερικών με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Ο κ. Νουρής, που για 
μήνες περίμενε στην ουρά, δεν θα έχει 
να αντιμετωπίσει την οργή του Γιάννη 
Καρούσου. Τώρα, πια, είναι συνάδελφοι. 
Τακτικιστή, Νίκο Αναστασιάδη, σου βγάζω 
το καπέλο.

Η κλιματική αλλαγή αναγκάζει 
τον άνθρωπο να αναζητήσει 
νέους τρόπους επιβίωσης αλλά 

και αντιμετώπισης ή έστω περιορισμού 
των οικολογικών προβλημάτων. Η αύ-
ξηση της θερμοκρασίας, ένα από τα 
βασικότερα οικολογικά προβλήματα, 
στενά συνδεδεμένο με την κλιματική 
αλλαγή, προκαλεί προβλήματα στον 
τρόπο ζωής μας, αφού ο άνθρωπος θα 
αναγκαστεί να περιορίσει τις καταναλω-
τικές του συνήθειες και να εφαρμόσει 
πιο φιλικούς τρόπους προστασίας του 
περιβάλλοντος. Δεν είναι βέβαια όλοι 
οι καταναλωτές ευαισθητοποιημένοι 
απέναντι στο περιβάλλον, αφού αρκετοί 
δύσκολα αλλάζουν κάποιες ομολογου-
μένως κακές συνήθειές τους. 

Ωστόσο, τα νοικοκυριά μας πλέον θα 
πρέπει να είναι πιο προσεκτικά όσον αφορά 
την ενεργειακή κατανάλωση, ενώ εμείς 
θα πρέπει να εφαρμόσουμε πιο οικονομι-
κούς τρόπους ετοιμασίας του φαγητού και 
να περιορίσουμε τη χρήση μεταφορικών 
μέσων που σπαταλούν αρκετά καύσιμα 
και μολύνουν το περιβάλλον με διοξείδιο 
του άνθρακα. Ο καθένας μπορεί από το 
σπίτι του να συμβάλει στην προστασία 
του περιβάλλοντος με την προώθηση της 
ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης, της 
κυκλικής οικονομίας, με τη χρήση οικο-
νομικών λαμπτήρων, με τον περιορισμό 
της χρήσης πλαστικής σακούλας για τις 
αγορές και με άλλα οικολογικά μέτρα. 
Αρκετοί καταναλωτές δεν είναι όμως πάντα 
πρόθυμοι να εφαρμόσουν τέτοιες αλλαγές 
στην καθημερινότητά τους και ιδιαίτερα 

στη διατροφή τους, περιορίζοντας λόγου 
χάρη την κατανάλωση κρέατος που έχει 
αποκτήσει, σύμφωνα με μελέτες, υπερ-
βολικές διαστάσεις. 

Στην Αυστραλία συγκεκριμένα μια 
εταιρεία κατέχει 380.000 βοοειδή, τα 
οποία βόσκουν σε εκτάσεις μεγαλύτε-
ρες από το μέγεθος της Ελβετίας, όπως 
περιγράφει η γερμανική εφημερίδα Zeit. 
Μια άλλη εταιρεία, δανέζικης καταγωγής 
και η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, σφάζει 
κάθε χρόνο 21 εκατομμύρια γουρούνια. 
Στη μακρινή Κίνα θα πρέπει να σκοτω-
θούν 200 εκατομμύρια χοίροι για την 
αντιμετώπιση της αφρικανικής γρίπης 
των χοίρων, όπως επεξηγεί σε κύριο άρ-
θρο της η εφημερίδα. Δεν είναι λοιπόν 
τυχαίο που εταιρείες, όπως η Google, η 
Microsoft και η Amazon έχουν επενδύσει 
εκατομμύρια δολάρια στη διατροφική 
αλλαγή-στροφή. Οι προαναφερθείσες 
εταιρείες επικαλούνται το γεγονός ότι 
τα ζώα αποτελούν πλέον παλιομοδίτικες 
μηχανές παραγωγής κρέατος και γάλακτος 
και σπαταλούν πολλή ενέργεια μέχρι να 
παραδώσουν το προϊόν τους. Η διατροφική 
αλλαγή ή στροφή θα αναγκάσει έτσι τους 
καταναλωτές να περιορίσουν τις σπατάλες 
και να στραφούν προς πιο οικονομικές 
και λειτουργικές λύσεις, όπως είναι τα 
βιολογικά προϊόντα που έχουν ήδη μπει 
στα ράφια των καταστημάτων, αν και οι 
τιμές τους δεν είναι για κάθε βαλάντιο.   

Η ανάγκη για αλλαγή στον τρόπο 
σίτισης θορύβησε τις εταιρείες παραγω-
γής κρέατος, οι οποίες κερδίζουν 400 
εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο από 
την πώληση κρέατος. Αυτές οι εταιρείες 
κατέχουν μεγάλες εκτάσεις καλλιεργή-
σιμης γης, όπου παράγεται τροφή για 
ζώα, ώστε να τραφούν 1 δισεκατομμύριο 
χοίροι, 1,5 δισεκατομμύριο βοοειδή και 
22 δισεκατομμύρια πουλερικά. Πάνω 
από τα 2/3 του παγκόσμιου εμπορίου 

δημητριακών ελέγχονται άλλωστε από 
4 εταιρείες, οι οποίες προμηθεύουν την 
παγκόσμια αγορά με σιτάρι, σόγια, κα-
λαμπόκι, ηλιοτρόπιο, κακάο κ.ά.  Αυτοί 
οι σχεδιασμοί έχουν ενεργοποιήσει το 
λόμπι των αγελαδοτρόφων και των ιδι-
ωτικών φάρμων, οι οποίοι επιμένουν 
ότι τα νέα προϊόντα που παράγονται 
από υποκατάστατα του κρέατος δεν θα 
πρέπει να φέρουν τη σήμανση «κρέας». 

Σε κάποιες πολιτείες της Αμερικής 
η πώληση κρέατος που προέρχεται 
από φυτικά προϊόντα αποτελεί ποινι-
κό αδίκημα. Σίγουρα τα συμφέροντα 
που κρύβονται πίσω από τις νέες κα-
ταναλωτικές συνήθειες είναι πολλά και 
προκαλούν μιαν  αναδιαμόρφωση όχι 
μόνο της καθημερινότητάς μας αλλά και 
του διατροφικού πολιτισμού των κατανα-
λωτών. Οι πολίτες σαφέστατα μπορούν 
να ασκήσουν πίεση από τη βάση προς 
τα πάνω, έτσι ώστε να μην πέσουν θύμα-
τα μιας διατροφικής εκμετάλλευσης. Το 
ερώτημα που τίθεται είναι αν η κοινωνία 
των πολιτών είναι ευαισθητοποιημένη 
και ενεργή όσον αφορά το περιβάλλον, 
για να περιορίσει επιτέλους τον σπάτα-
λο τρόπο ζωής. Ένα ακόμη πιο κρίσιμο 
ερώτημα είναι αν η κοινωνία τελικά σε 
αυτήν την προσπάθειά της θα έχει την 
απαιτούμενη πολιτική στήριξη. 

*Δήμαρχος Δερύνειας 

Τακτικισμός και η «Ιφιγένεια
εν τη αυλή του Προεδρικού»

Κλιματική αλλαγή
και νέοι τρόποι διαβίωσης

Η ανάγκη για
αλλαγή στον τρόπο

σίτισης θορύβησε τις 
εταιρείες παραγωγής 

κρέατος, οι οποίες κερ-
δίζουν 400 εκατομμύρια 

δολάρια τον χρόνο από 
την πώληση κρέατος

08.12.2019

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΡΟΣ 

Γ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ*
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Η 7η Δεκεμβρίου 1974 είναι η 
ημερομηνία επιστροφής του 
Προέδρου Μακαρίου στην Κύ-

προ ύστερα από πολύμηνη απουσία του 
στο εξωτερικό, μετά το πραξικόπημα 
της 15ης Ιουλίου.

Επειδή η χρονική απόσταση από 
τα τότε δραματικά γεγονότα είναι πι-
θανόν να αδυνατίζει τη μνήμη και να 
θεωρείται ότι ο Μακάριος επέστρεψε 
στην Κύπρο χωρίς την ύπαρξη αντι-
δράσεων, είναι χρέος να διατηρούμε 
ζωντανές και αλώβητες τις αλήθειες 
και τα πραγματικά γεγονότα.

Γεγονός, λοιπόν, αδιαμφισβήτητο 
και ιστορικά τεκμηριωμένο είναι ότι 
υπήρχαν λυσσώδεις αντιδράσεις στην 
επιστροφή του Μακαρίου στην Κύπρο. 
Υπό το καθεστώς τρομοκρατίας που είχε 
επιβάλει η ΕΟΚΑ Β’, και που συντηρείτο 
ακόμα και μετά την τουρκική εισβολή, 
το δημοκρατικό κίνημα είχε καταφέρει 
σταδιακά να βρει τα πόδια του, να υπερ-
βεί τη δυσμενή συγκυρία, να αρθρώσει 
έναν αγωνιστικό - δημοκρατικό λόγο 
και να συσπειρώσει ευρύτατες λαϊκές 
δυνάμεις, οι οποίες προσδοκούσαν βά-
σιμα στην επιστροφή του Μακαρίου, 
για να αναληφθούν προσπάθειες και να 
δρομολογηθούν αγώνες για τη σωτηρία 
της Κύπρου.

Ωστόσο, κάποιοι ενεργούσαν με κάθε 
τρόπο για ματαίωση επιστροφής του 
Μακαρίου.

Στις 30 Αυγούστου 1974 αποπει-
ράθηκαν να δολοφονήσουν τον Πρό-
εδρο της ΕΔΕΚ Βάσο Λυσσαρίδη και 
δολοφόνησαν το ηγετικό στέλεχος της 
ΕΔΕΝ, Δώρο Λοΐζου.

Στις 8 Σεπτεμβρίου, στο Μέσα Χωριό 
της Πάφου δολοφόνησαν τον αστυνομικό 
Δημοσθένη Γεωργίου, επειδή έγραφε 
συνθήματα υπέρ της επιστροφής του 
Μακαρίου, ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου 
επίσης δολοφόνησαν τον οδηγό λεωφο-
ρείου Ηλία Πηλαβά, ο οποίος μετέφερε 
διαδηλωτές στο συλλαλητήριο που θα 
γινόταν στη Λεμεσό υπέρ της επιστρο-
φής Μακαρίου.

Παρά τους αρχικούς δισταγμούς 
του και παρά τα όσα διαδραματίζονταν 
στην Κύπρο, ο Μακάριος θεωρεί ότι οι 
συνθήκες είναι πλέον ώριμες για την 
επιστροφή του. Στα μέσα Νοεμβρίου έχει 
μακρές συνεργασίες με τους συνεργάτες 
του, ενημερώνεται για τη εσωτερική 
πολιτική κατάσταση στην Κύπρο και 
αποφασίζει να επιστρέψει στις αρχές 
Δεκεμβρίου, αφού προηγουμένως 
επισκεφθεί την Αθήνα. Αποφάσισε 
μάλιστα να μιλήσει σε συλλαλητήριο 

στην Πλατεία Συντάγματος. Η απόφαση 
αυτή του Μακαρίου φαίνεται να προκά-
λεσε τη δυσφορία του Πρωθυπουργού 
Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ο τότε Πρέ-
σβης της Κύπρου στην Αθήνα Νίκος 
Κρανιδιώτης γράφει σχετικά σε βιβλίο 
του: «Στο μεταξύ, οι Κύπριοι φοιτητές, ο 
Δήμαρχος Αθηναίων, η Επιτροπή Συ-
μπαράστασης στον Κυπριακό Αγώνα, 
ο Αντιστασιακός Σύνδεσμος και άλλα 
συμπαθούντα σωματεία άρχισαν να 
οργανώνουν υποδοχή. Οι φοιτητές, 
μάλιστα, τοποθέτησαν μεγάφωνα στο 
ξενοδοχείο ‘Μεγάλη Βρετανία’, όπου 
θα κατέλυε ο Αρχιεπίσκοπος. Ενθυμού-
μαι ότι ήταν αργά το βράδυ της 26ης 
Νοεμβρίου όταν με πήρε τηλέφωνο ο 
Πρωθυπουργός και σε ύφος οξύ μού 
είπε: ‘Πληροφορούμαι ότι εγκαταστήσατε 
μεγάφωνα στην  Πλατεία Συντάγματος 
και ετοιμάζετε υποδοχή. Να σταματή-
σετε αμέσως. Δεν είμαστε για πανηγύ-
ρια’. Πρόσθεσε και άλλα πολλά, που 
έδειχναν βαθύτατη αποδοκιμασία και 
δυσαρέσκεια».

Όντας μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής Κυπρίων Φοιτητών, που 
προετοιμάσαμε την υποδοχή Μακα-
ρίου στην Αθήνα στις 29 Νοεμβρίου, 
επιβεβαιώνω την περίεργη αντιμετώ-
πιση της πρόθεσης λαϊκής υποδοχής 
του Αρχιεπισκόπου.

Ο τότε Αστυνομικός Διευθυντής 
Αθηνών, ο διαβόητος Καραθανάσης, 
μάς κάλεσε και μας απηύθυνε αυστη-
ρή προειδοποίηση, να αποφύγουμε 
έντονες εκδηλώσεις και συνθήματα 
κατά την υποδοχή. Όταν, δε, φτάσαμε, 
μετά από πορεία από την ΕΦΕΚ στην 
Πλατεία Συντάγματος, ο Καραθανάσης 
μάς προειδοποίησε να μη χρησιμοποι-
ήσουμε τους φορητούς τηλεβόες που 
μεταφέραμε, για εκφώνηση συνθημάτων, 
λέγοντάς μας τα εξής: «Μην τολμήσετε 
να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ντουντού-
κες. Αυτές τις ντουντούκες τις χρησιμο-
ποιούσαν μόνον οι κομμουνιστές στον 
συμμοριτοπόλεμο».

Είναι ακόμα αξιοσημείωτον ότι, ενώ 
ο Καραμανλής συνόδευσε τον Μακάριο 
από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο «Με-
γάλη Βρετανία», αναχώρησε αμέσως, 
ενώ γνώριζε ότι ο Αρχιεπίσκοπος θα 
απηύθυνε τον λόγο στις δεκάδες χι-
λιάδες λαού που είχαν συγκεντρωθεί 
στην Πλατεία Συντάγματος. Μάλιστα 
η Αστυνομία τοποθέτησε σχοινιά, για 
να κρατήσει το πλήθος δεκάδες μέτρα 
μακριά από το «Μεγάλη  Βρετανία». 
Ωστόσο, μόλις άρχισε την ομιλία του, ο 
Μακάριος κάλεσε διά νεύματος το πλή-
θος να παραμερίσει τα εμπόδια και να 
συγκεντρωθεί μπροστά στο ξενοδοχείο. 
Το πάθος και ο ενθουσιασμός για την 
υποδοχή είχαν θρυμματίσει τις αδικαιο-
λόγητες και παράδοξες επιφυλάξεις και 
αντιδράσεις της ελληνικής Κυβέρνησης. 
Αξιοσημείωτο υπήρξε και το γεγονός ότι 
αριστερίστικες φοιτητικές παρατάξεις, 

που βρέθηκαν στην Πλατεία Συντάγματος 
(ΕΚΚΕ και Α.Α.Σ.Π.Ε), επιχείρησαν να 
μετατρέψουν την πάνδημη συγκέντρω-
ση υποδοχής του Μακαρίου, σε χώρο 
πολιτικής προπαγάνδας εναντίον του 
θεσμού της Βασιλείας, με αφορμή το δη-
μοψήφισμα που επρόκειτο να διεξαχθεί 
στην Ελλάδα στις 8 Δεκεμβρίου. Είχαν, 
μάλιστα, διαδώσει την ανυπόστατη και 
ψευδή πληροφορία ότι ο Μακάριος, κατά 
την ομιλία του στην Πλατεία Συντάγμα-
τος, επρόκειτο να τοποθετηθεί υπέρ της 
διατήρησης του θεσμού της βασιλείας, 
παρεμβαίνοντας, έτσι, σε ένα θέμα για 
το οποίο αποκλειστικά αρμόδιος ήταν ο 
κυρίαρχος ελληνικός λαός. Έτσι, όταν ο 
Αρχιεπίσκοπος άρχισε την ομιλία του, 
ακούστηκε το σύνθημα, το οποίο χρησι-
μοποιείτο εκείνη την περίοδο από τους 
αντιτιθέμενους στη Βασιλεία, «ρίξτε το 
στέμμα στα σκουπίδια». Γρήγορα, όμως, 
οι παραφωνίες αυτές εξουδετερώθηκαν 
από τα συνθήματα της μεγάλης πλειο-
ψηφίας των συγκεντρωμένων κατά της 
χούντας και της ανάγκης τιμωρίας των 
πρωταιτίων του πραξικοπήματος, κατά της 
τουρκικής κατοχής της Κύπρου και υπέρ 
του κυπριακού λαού και του ηγέτη του.

Στις 7 Δεκεμβρίου 1974, πέντε μήνες 
μετά την προδοσία και το έγκλημα, ο 
εκλεγμένος –λαοπρόβλητος  ηγέτης 
έφτανε στην Κύπρο και μίλησε από τον 
εξώστη της βομβαρδισμένης Αρχιεπι-
σκοπής προς ένα πρωτοφανές πλήθος. 
Ανάμεσά τους και εκατοντάδες Κύπριοι 
φοιτητές. Έλληνες εφοπλιστές από την 
Αθήνα μάς είχαν παραχωρήσει πλοίο 
για να μας μεταφέρει στην Κύπρο για 
την υποδοχή. Ελπίδες και προσδοκί-
ες ανάβλυζαν μέσα από το πάθος της 
αποθεωτικής υποδοχής.

Συγκλονιστικός ο λόγος του: «Μετά 
των νεκρών ελογίσθην. Και ιδού εν ζωή 
ευρίσκομαι». 

Σαράντα πέντε χρόνια μετά, τα απο-
τελέσματα της προδοσίας που άνοιξε 
την πόρτα στην καραδοκούσα Τουρ-
κία εξακολουθούν να ματώνουν την 
πατρίδα μας.

Σημ: Αύριο Δευτέρα ο ΔΟΒΕ (Δια-
λόγου Όμιλος – Βήμα Ευθύνης)  και η 
Επιτροπή Καταρτισμού και Τήρησης 
του Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης 
οργανώνουν σεμνή εκδήλωση για να 
τιμηθεί η 45η  επέτειος από την επι-
στροφή του Προέδρου Μακαρίου στην 
Κύπρο, στο Μετόχι Κύκκου, στις 6.30 μ.μ. 
Θα χαιρετίσουν ο Πρόεδρος του ΔΟΒ 
Ξένιος Ξενόπουλος, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Καταρτισμού και Τήρησης 
του Μητρώου Μαχητών της Αντίστασης 
και ο Μητροπολίτης Κύκκου – Τηλλυ-
ρίας κ. Νικηφόρος.

Θα μιλήσει ο υπογεγραμμένος και θα 
ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα 
από τον Κώστα Χ’’ Χριστοδούλου και 
τη  χορωδία «Η Φωνή της Κερύνειας».

*Τέως Πρόεδρος Βουλής
των Αντιπροσώπων

Σ τις 2.12.2019 οι Πρώην Βου-
λευτές διοργάνωσαν στον χώρο 
της Βουλής μια εκδήλωση για 

να τιμηθούν τα 20χρονα από την ψή-
φιση και εφαρμογή του Νόμου περί 
των Γενικών Αρχών του Διοικητικού 
Δικαίου (Νόμος 158(Ι)/99), ο οποίος 
ψηφίστηκε στις 20.12.1999, ομόφωνα, 
τότε, από τη Βουλή.

Ήταν εξαιρετική και δύσκολη πρω-
τοβουλία της ίδιας της Βουλής (Πρό-
ταση Νόμου), που αναδείχθηκε ως 
μια τολμηρή και αποφασιστική τομή 
δικαίου, με την οποία δεν συμφωνούσε 
η Εκτελεστική και η Δικαστική Εξουσία. 
Προηγήθηκαν οι εργασίες μιας Νομο-
παρασκευαστικής Επιτροπής υπό την 
Προεδρία του τότε Γενικού Εισαγγελέα 
Αλέκου Μαρκίδη, με τη συμμετοχή του 
Πρώτου Επιτρόπου Διοικήσεως, Νίκου 
Χαραλάμπους, και με ουσιαστική συμ-
μετοχή του αείμνηστου Δημ. Στυλιανίδη, 
μετά την αφυπηρέτησή του από την 
Προεδρία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Στις εργασίες των δύο αρμοδίων 
Κοινοβουλευτικών Επιτρόπων δεν 
συμμετείχε ο τότε Υπουργός Δικαι-
οσύνης και στη σχετική αιτιολογική 
έκθεση αναφέρεται ότι:

«Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, 
χωρίς να διαφωνούν ως προς τη χρη-
σιμότητα ύπαρξης ενός κώδικα στον 
τομέα αυτό, εξέφρασαν τις επιφυλάξεις 
τους για τη μορφή του κώδικα και για 
το ενδεχόμενο ο εν λόγω κώδικας να 
περιορίσει τη δικαιοπλαστική ευχέρεια 
του Ανώτατου Δικαστηρίου».

Το Ανώτατο, δε, Δικαστήριο είχε 
υποβάλει την άποψη ότι: «Κρίνεται ανε-
πιθύμητη η κωδικοποίηση των γενικών 
αρχών του Διοικητικού Δικαίου, επειδή 
οι λόγοι ακύρωσης διοικητικής πράξης, 
απόφασης ή παράλειψης καθορίζονται 
στο σύνταγμα και αποτέλεσαν αντικεί-
μενο πλούσιας νομολογίας».

Προφανώς, ο απλός πολίτης, αλλά, 
εν πολλοίς, και η διοίκηση δεν μπο-
ρούσαν να γνωρίζουν όλην την έκταση 
της Νομολογίας για να μπορούν να την 
επικαλεστούν, ο μεν πολίτης ως δικαί-
ωμα και η διοίκηση ως βάση νόμιμης 
επίλυσης τής προς εξέταση περίπτωσης. 
Συνεπώς, η κωδικοποίηση των βασι-
κών αρχών διαμόρφωσε τη δυνατότητα 
για μια εύκολη γνώση βασικών αρχών 
της χρηστής διοίκησης που έπρεπε να 
τηρηθούν.

Οι δύο Επιτροπές, αφού άκουσαν 
και την άποψη του Γενικού Εισαγγελέα 
και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, 

κατέληξαν ομόφωνα ότι:
«Η λειτουργία της δημόσιας διοί-

κησης, με βάση σαφώς καθορισμένα 
και διαφανή νομοθετικά πλαίσια, θα 
εμπεδώσει την εμπιστοσύνη των πο-
λιτών προς αυτήν και θα ενισχύσει την 
αξιοπιστία της…».

Το 2014 υπήρξε μία και μόνη μέχρι 
σήμερα τροποποίηση. Προηγήθηκε, 
οφείλω να αναφέρω, και η τροποποί-
ηση του 2008 (πρόταση νόμου που 
υπέβαλα εκ μέρους του ΔΗΚΟ), που 
επεδίωξε να συμπεριλάβει στις αρχές 
του Νόμου και την έννοια του ηθικού 
εννόμου συμφέροντος, πέραν του υλικού.

Τροποποίηση που αμφισβητήθηκε 
με την Αναφορά του Προέδρου 1/2008, 
στην οποία η πλήρης Ολομέλεια έκρινε 
τα ακόλουθα (15.1.2009):

«Εν όψει των πιο πάνω αρχών, κα-
ταλήγουμε πως η Βουλή των Αντιπρο-
σώπων, με την ψήφιση του επίδικου 
Νόμου, έχει εκφύγει της αρμοδιότητάς 
της με το να ερμηνεύει συνταγματικές 
πρόνοιες, όπως η έννοια του έννομου 
συμφέροντος, όπως αυτή καθορίζεται 
στο Άρθρο 146 του Συντάγματος και 
όπως έχει ερμηνευθεί από τη νομολογία 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

»Στην καλύτερη των περιπτώσεων, 
ο επίδικος νόμος συνιστά ανεπίτρεπτη 
απόπειρα ερμηνείας συνταγματικών προ-
νοιών και, στη χειρότερη, προσπάθεια 
ισοδυναμούσα με τροποποίηση του 
Συντάγματος».

Το γεγονός παραμένει ότι η Βου-
λή διαμόρφωσε με τη Νομοθεσία του 
1999 μια εξαιρετική και θεμελιώδη 
αρχή, τη  γνώση διά Νόμου των δε-
σμευτικών αρχών της Νομολογίας. 
Αναγνωρίζοντας τη σημασία και το 
βάρος της Νομολογίας, μέσα από τις 
εκατοντάδες των αποφάσεων, καθόρισε 
σύντομα, απλά και κατανοητά τα όρια της 
άσκησης της διακριτικής εξουσίας των 
διοικητικών οργάνων, ώστε, με βάση 
την υπεροχή έναντι πάντων του Νόμου, 
να υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας το 
κατά πόσον η διοίκηση λειτούργησε 
δίκαια και νόμιμα. Προφανώς, έδωσε 
το δικαίωμα στον πολίτη να γνωρίζει 
και να διεκδικεί χρηστή διοίκηση ως ο 
Νόμος προβλέπει και, παράλληλα, στη 
Διοίκηση επέβαλε, νομοθετικά, πλέον, 
την υποχρέωση να ασκεί τα καθήκοντά 
της νόμιμα.

Η κωδικοποίηση διά Νόμου της 
Νομολογίας επανατροφοδότησε τη 
Νομολογία που αποφασίζει, πλέον, 
αντί με βάση μόνον την προηγούμενη 
Νομολογία της, κατ’ επίκληση και του 
Νόμου τούτου!

Η Νομολογία έκτοτε έχει αξιοποιήσει 
σε εκατοντάδες αποφάσεις Πρωτόδικες 
και της Ολομέλειας τις διατάξεις του 
Νόμου, π.χ. στο Διοικητικό Δικαστήριο 
τελευταία επίκληση του Νόμου έγινε 
με απόφαση 29.11.2019, ενώ στο Ανα-
θεωρητικό Εφετείο έχουμε ανάλογη 

επίκληση σε απόφαση τής 13.9.2019. 
Γι’ αυτό και η σκέψη των διοργανωτών 

να τιμηθεί η ενέργεια αυτή της Βουλής, 
αναδεικνύοντας την εικοσαετή σημα-
σία της. Παράλληλα με την εκδήλωση, 
απέβλεψαν οι πρώην βουλευτές, ώστε 
να αποτελέσει αφορμή για πρόσκληση 
/ πρόκληση, για αυστηρή, από πλευράς 
Διοίκησης, έστω από τώρα και για το 
μέλλον, τήρηση των αρχών αυτών.

Ήταν, δε, προς τον στόχο αυτόν εξαι-
ρετικής σημασίας οι χαιρετισμοί του 
Προέδρου της Βουλής, του Γενικού 
Εισαγγελέα, του Προέδρου του Ανω-
τάτου Δικαστηρίου και του Προέδρου 
του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλό-
γου, όπως και η ιστορική αναφορά του 
Νίκου Χαραλάμπους.

Προφανέστατα, όμως, προβληματίζει 
το γιατί δεν πέτυχε, η γνώση και επί-
κληση, από πλευράς του πολίτη, αυτών 
των αρχών και η αυστηρή εφαρμογή 
τους από τη Διοίκηση, να εξαφανίσει τη 
ΜΗ χρηστή διοίκηση, τη διαφθορά, την 
αδικία, το ρουσφέτι και την αυθαιρεσία, 
φαινόμενα που δεν αφήνουν να λογίζε-
ται το Κράτος μας, ως Κράτος Δικαίου.

Το Δικαστήριο, με τη Νομολογία πριν 
από τον Νόμο, και η Βουλή, με τον Νόμο 
αυτό, έδωσαν τα όρια για χρηστή διοί-
κηση, όμως η Διοίκηση, πριν και μετά 
τον Νόμο, φαίνεται σαφώς ότι απέτυχε 
να αναδεικνύεται πραγματικά χρηστή.

Οπότε και ο πρόσθετος προβληματι-
σμός: Μήπως αυτό που ήταν αναγκαίο 
από το 1960 αφορούσε τη νομοθετική 
«συμπλήρωση» και καθιέρωση των 
προϋποθέσεων εφαρμογής του Άρθρου 
150 του Συντάγματος, που προβλέπει 
τιμωρία σε περίπτωση περιφρόνησης 
της Δικαστικής απόφασης του Άρθρου 
146 ως ίσχυε και ως τροποποιήθηκε 
από το 2015;

*Δικηγόρος

Δυστυχώς, μετά το 1994, οι Κυ-
βερνήσεις κατήργησαν το μόνο 
συντονιστικό όργανο  ανάπτυ-

ξης που υπήρχε, τον Μηχανισμό Προ-
γραμματισμού/Συντονισμού. Φαίνεται 
η εξέλιξη αυτή δεν ήταν άσχετη με την 
Κομματικοποίηση της Κρατικής Μη-
χανής με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. 
Ζήτησα τότε από διάφορους Υπουργούς 
να αναλάβουν συντονιστικό ρόλο στους 
τομείς αρμοδιότητάς τους. Όταν άρχισε 
η παγκόσμια οικονομική κρίση ζήτησα 
από την Υπουργόν Εργασίας μαζί με το 
Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα να αναλά-
βουν ενεργότερο ρόλο στη διατήρηση της 
απασχόλησης σε ικανοποιητικά επίπεδα. 
Πέραν των μέτρων που το Υπουργείο 
θα μπορούσε να πάρει, η συζήτηση να 
μεταφερθεί στον Υπουργό Οικονομικών 
με συγκεκριμένες εισηγήσεις  τόσο για 

κυβερνητικά έργα όσο και για μέτρα 
υποβοήθησης του ιδιωτικού τομέα, για 
έγκαιρη υλοποίηση του Προΰπολογισμού 
Αναπτύξεως και των γενικότερων μέτρων 
που είχαν ήδη εξαγγελθεί από την Κυ-
βέρνηση εδώ κι αρκετό καιρό. 

Αλλά και στον Υπουργόν Οικονομικών 
έγραφα ‘για μια σκέψη μου και τις ενέρ-
γειες που έκαμα για δραστηριοποίηση 
της οικονομίας κι έξοδο από την ύφεση 
που διέρχεται’. Με πολύ απλά λόγια, 
η τόνωση της οικονομικής δραστηρι-
ότητας εκ των έσω, ιδιαίτερα μέσω της 
ανάκαμψης του τομέα των κατασκευών, 
προσκρούει σε δυο βασικούς λόγους. 
Πρώτο, τις δημοσιονομικές δυσκολίες 
(δημοσιονομικό έλλειμμα, δημόσιο χρέος), 
που θα γίνουν πιο περιοριστικές αν η 
κυπριακή οικονομία μπει υπό επιτήρη-
ση. Δεύτερο, τη βραδύτητα εκτέλεσης 
του κυβερνητικού αναπτυξιακού προ-
γράμματος. Αρκεί να αναφέρω ότι μέσα 
σε ένα χρόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό 
των κονδυλίων που παραχωρήθηκαν 
στον Οργανισμό Χρηματοδότησης Στέγης 
είχε δεσμευθεί. Πώς θα κινηθεί έτσι ο 
κατασκευαστικός τομέας;   

Εν όψει τούτων, οι εισηγήσεις μου ήταν 
ότι θα έπρεπε να ενθαρρυνθεί και βοηθηθεί 
ο ιδιωτικός τομέας των κατασκευών να 
αναλάβει μεγαλύτερο βάρος μέσω της 
προώθησης έργων με το σύστημα της 
αυτοχρηματοδότησης (Β.Ο.Τ.). Μίλησα 
στο ΚΕΒΕ, την ΟΕΒ και τον Σύνδεσμο 
Εργοληπτικών Εταιρειών και τους πα-
ρότρυνα να ετοιμάσουν οι ίδιοι σχέδια 
και να εκφράσουν την ετοιμότητά τους 
για να αναλάβουν κυβερνητικά έργα με 
το σύστημα αυτό. Οι ίδιοι δεν αρνούνται, 
αλλά φοβούνται τις κυβερνητικές γρα-
φειοκρατικές διαδικασίες. Τώρα που 
υπάρχει αρκετή εμπειρία στο θέμα 
αυτό (Αεροδρόμιο Λάρνακας, Μαρίνα 
Λεμεσού, Κτήριο Γενικής Ελέγκτριας) αν 
δινόταν το αναγκαίο πολιτικό βάρος οι 
Υπηρεσίες θα μπορούσαν πιο γρήγορα 
να διεκπεραιώσουν τέτοιες διαδικασί-
ες ανάθεσης έργων. Ξεκινάτε, είπα, με 
απλά έργα: Κυβερνητικά κτήρια, που 
στις πλείστες περιπτώσεις η Κυβέρνηση 
πληρώνει ενοίκια. 

Στον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας ανέφερα (2010): Σας έγραψα 
κι άλλοτε τις σκέψεις μου για το πώς, 

κατά τη γνώμη μου, θα μπορούσαμε 
να βγούμε από την οικονομική κρίση. 
Δυστυχώς, δεν εισακούστηκα. Η Κυ-
βέρνηση επιμένει να λύσει πρώτα το 
δημοσιονομικό πρόβλημα με την επιβολή 
φορολογιών και μείωση των μισθών στον 
δημόσιο τομέα με το περίφημο σλόγκαν 
‘να πληρώσουν οι έχοντες και  κατέχο-
ντες’. Δεν διαφώνησα ποτέ με τη ρήση 
αυτή όταν τα πράγματα είναι ομαλά. Όταν 
όμως υπάρχει γενικότερη οικονομική 
κρίση, δεν ενδείκνυται να αφαιρέσουμε 
περισσότερη αγοραστική δύναμη από 
την αγορά. Εάν εφαρμόζαμε το σλόγκαν 
αυτό το 1974 και ζητούσαμε από τους μη 
εκτοπισθέντες να πληρώσουν για τους 
εκτοπισθέντες και την επαναδραστηρι-
οποίηση, πιστεύω ότι μέχρι σήμερα θα 
ήμασταν ακόμη στα τσαντήρια.

Το τι κάναμε τότε ήταν να κινητοποι-
ήσουμε όλες τις δυνάμεις, που μας απέ-
μειναν, Κυβερνητικές, Ημικρατικές και 
Ιδιωτικές, για επαναδραστηριοποίηση της 
οικονομίας. Με πολύ συντονισμό (που 
δεν υπάρχει σήμερα) και στη βάση Έκτα-
κτων Σχεδίων (που επίσης δεν υπάρχουν 
τώρα) προσπαθήσαμε και το δημόσιο 

πρόγραμμα ανάπτυξης/δραστηριοποίη-
σης να επισπευθεί, αλλά και να ενθαρρύ-
νουμε, βοηθήσουμε και διευκολύνουμε 
τον ιδιωτικό τομέα να δραστηριοποιηθεί. 
Είχαμε για κάθε τομέα της οικονομίας 
ειδικά σχέδια δραστηριοποίησης. Το 
πείραμα πέτυχε κι είχαμε το περίφημο 
οικονομικό θαύμα!

Αντιλαμβάνομαι τη σημερινή θέση του 
Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος πιέζε-
ται να ρίξει το δημοσιονομικό έλλειμμα. 
Εάν ξεκινούσε η πιο πάνω διαδικασία 
εδώ και δύο χρόνια ήδη τα πράγματα θα 
ήταν καλύτερα αναφορικά με την ανερ-
γία, τον ρυθμό ανάπτυξης και ασφαλώς 
και για τα δημόσια οικονομικά. Τώρα θα 
πρέπει να περιοριστεί στην προώθηση 
τέτοιων μέτρων που να έχουν τις λιγό-
τερες συνέπειες πάνω στην οικονομική 
δραστηριότητα. Γιατί καθυστερεί η πο-
λεοδομική αμνηστεία, η υιοθέτηση μιας 
παλιάς εισήγησης για μείωση των μισθών 
εισόδου στο δημόσιο, η συζήτηση με την 
ΠΑΣΥΔΥ του θέματος ένταξης των δημο-
σίων υπαλλήλων στο αναλογικό σχέδιο 
κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς και όσων 
συνταξιούχων επιθυμούν, καταβάλλοντας 

τις εισφορές τους αναδρομικά, η ρύθμιση 
των εκκρεμοτήτων με την Επιτροπή Δια-
χείρισης Τ/Κ Περιουσιών (τα περιθώρια 
αύξησης των εσόδων είναι τεράστια); Δεν 
είναι απαραίτητο να διορθώσετε αμέσως/
πλήρως την κατάσταση με τα δημόσια 
οικονομικά. Εάν προωθηθούν κάποια από 
τα μέτρα αυτά και ταυτόχρονα αρχίσει η 
δραστηριοποίηση της οικονομίας, πιστεύω 
ότι κι η Ε.Ε. αλλά κι οι διεθνείς δανειστές 
θα μας δώσουν κάποια πίστωση χρόνου, 
που θα χρειαστεί. 

Δυστυχώς η ανυπαρξία συγκεκριμένου 
προγράμματος αντιμετώπισης της οικο-
νομικής κρίσης οδήγησε στον ερχομό της 
Τρόικας. Σε υπόμνημά μου προς τους 
Υπουργούς Οικονομικών, Εμπορίου & 
Βιομηχανίας, Εργασίας και Εσωτερικών 
στις  6/8/12, ζήτησα να δοθεί έμφαση 
στην ετοιμασία ενός όσο γίνεται πιο 
αναπτυξιακού Μνημονίου. Μιας και η 
Κύπρος προεδρεύει της ΕΕ, ίσως να είναι 
ευκαιρία η ιδέα αυτή να προωθηθεί ως ο 
πιο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης 
των κρίσεων στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ.

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

Αντιδράσεις και δυσφορία για την 
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Προφανέστατα, όμως, 
προβληματίζει το γιατί 

δεν πέτυχε, η γνώ-
ση και επίκληση, από 
πλευράς του πολίτη, 

αυτών των αρχών και 
η αυστηρή εφαρμογή 
τους από τη Διοίκηση, 
να εξαφανίσει τη ΜΗ 
χρηστή διοίκηση, τη 

διαφθορά, την αδικία, 
το ρουσφέτι και την 

αυθαιρεσία, φαινόμε-
να που δεν αφήνουν 

να λογίζεται το Κράτος 
μας, ως Κράτος Δικαίου



Η ατυχής διαχείριση εκ μέρους 
των κρατικών υπηρεσιών της 
περίπτωσης του θανάτου ενός 

15χρονου παιδιού σε συνάρτηση με 
το πόρισμα-καταπέλτης της Επιτρόπου 
Διοικήσεως επαναφέρει επιτακτικά 
στο προσκήνιο την ανάγκη για ριζική 
μεταρρύθμιση του κράτους.  Αποκρυ-
πτογραφώντας τις κρίσιμες γραμμές του 
πορίσματος αντιλαμβάνεται κανείς ότι 
η ουσία δεν έγκειται  στην επίρριψη 
ευθυνών σε ολιγωρούντες  υπαλλήλους 
μιας «βαριά ασθενούσας» Υπηρεσίας 
Κοινωνικής Ευημερίας, ούτε στον κα-
ταλογισμό πολιτικών ευθυνών στη νυν 
πολιτική προϊσταμένη. Η ουσία αγγίζει 
το διαχρονικά ανεύθυνο και ανεπαρκές 
κράτος πρόνοιας ετών 59, που ποτέ δεν 
θέλησε να επενδύσει σοβαρά σε ευαί-
σθητους τομείς, όπως των Υπηρεσιών 
Κοινωνικής Ευημερίας και της Ψυχικής 
Υγείας. Αποτέλεσμα, τα μαύρα μας τα 
χάλια, που πιστοποιούν, κατά κάποιον 
τρόπο, ότι μόνον κατ’ ευφημισμόν εί-
μαστε χώρα ευρωπαϊκή. Το θλιβερό 
της όλης υπόθεσης είναι ότι κάποιοι 
πολιτικοί άρχοντες, αντί να βάλουν 

τον δάκτυλον εις τον τύπον των ήλων, 
επιχειρούν ανερυθρίαστα να πυροβο-
λήσουν εν ψυχρώ τη νυν πολιτική προ-
ϊσταμένη των Υπηρεσιών Κοινωνικής 
Ευημερίας, χωρίς να λαμβάνουν υπ’ 
όψιν τους ότι, επί δικής τους διακυβέρ-
νησης, τα πράγματα ήταν τρισχειρότερα.                                                                                                              
Με την εκλογή του το 2013, ο Πρόεδρος  
Αναστασιάδης μίλησε για  μεταρρύθμι-
ση του δημόσιου τομέα μέχρι το 2016, 
σκιαγραφώντας τους πέντε κινητήριους 
άξονες της μεταρρυθμιστικής πολιτικής 
της διακυβέρνησής του, διατυπώνοντας, 
μάλιστα, την αποφασιστικότητά του να πα-
τάξει τυχόν γραφειοκρατικά εμπόδια, κα-
τεστημένα και απαρχαιωμένες αντιλήψεις.                                                                                                                  
Δυστυχώς, ο περίφημος εκσυγχρονισμός 
του κράτους, που εξαγγέλθηκε πολλές 
φορές στο παρελθόν και από άλλους 
προέδρους, σκόνταψε στο κομματικό  
κόστος, σε ιδιοτελή συμφέροντα και 
ποικιλόμορφες παθογένειες του πο-
λιτικού βίου. Πριν από λίγες ημέρες 
ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε δημόσια 
τη βούλησή του να συνεχισθεί και να 
ολοκληρωθεί χωρίς άλλη καθυστέρηση 
η μεταρρύθμιση στο Δημόσιο. Μάλιστα, 
κάλεσε «όλους τους πολιτικούς αρχη-
γούς, μέσα από κλίμα συναίνεσης, να 
επιδείξουμε την απαραίτητη αποφασι-
στικότητα, έτσι ώστε να επιτύχουμε τον 
συνολικό εκσυγχρονισμό του κράτους, 
προς όφελος, πρώτα και πάνω απ’ όλα, 
των πολιτών».                                                                                 

Δυστυχώς, λυπούμαστε να παρα-
τηρήσουμε ότι στον πρόσφατο ανα-
σχηματισμό επικράτησαν λογικές 
που θέτουν τις κομματικές, πολιτικές 
και άλλες σκοπιμότητες υπεράνω του 
κοινωνικού συμφέροντος. Χαρακτη-
ριστικό παράδειγμα το φάγωμα μιας 
άξιας Υπουργού, της Βασιλικής Ανα-
στασιάδου, η οποία, ως καθ’όλα πετυ-
χημένη τεχνοκράτης, ασκούσε με ζήλο, 
υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα 
τα καθήκοντά της ως Υπουργού Με-
ταφορών. Όπως ακριβώς έπραττε και 
ως γενική διευθύντρια της Βουλής. 
Παρά ταύτα, ήταν η μόνη Υπουργός 
που αντικαταστάθηκε στον πρόσφατο 
ανασχηματισμό. Στην πραγματικότητα, 
η Β. Αναστασιάδου θυσιάστηκε στον 
βωμό των κομματικών σκοπιμοτή-
των και όχι μόνο. Με αυτές, λοιπόν, 
τις πολιτικές πρακτικές, ο τόπος δεν 
πάει εύκολα μπροστά, δυσχεραίνοντας 
την όποια πολιτική βούληση για να 
αλλάξει πρόσωπο «το κράτος χάους 
στο οποίο ζούμε», όπως παραδέχθηκε 
τις προάλλες  πολιτικός αρχηγός. 

Καταληκτικά, στέλνουμε το μήνυμα 
προς κάθε κατεύθυνση πως, ενόσω η 
εφαρμοζόμενη πολιτική λογική  θα θέ-
τει το κομματικό / ιδιοτελές συμφέρον 
υπεράνω του κοινωνικού, η Κύπρος θα 
παραμένει τριτοκοσμική χώρα, έστω 
και αν νομικά θεωρείται ευρωπαϊκή. 

*Δημοσιογράφος

Μόνον έτσι θα μπορούσε κά-
ποιος να χαρακτηρίσει τον 
ανασχηματισμό, στον οποίο 

προέβη ο κ. Αναστασιάδης. Φυσικά, αυτή 
η ανούσια αλλαγή προσώπων δεν θα 
αλλάξει, ούτε κατ’ ελάχιστον, την ήδη 
ακολουθούμενη πολιτική. Μα, όσοι 
είδατε την προχθεσινή γελοιογραφία 
του Pin, στον «Φ», αντιληφθήκατε τι 
ήθελε να πει!..

 Παρουσιάζει τον Αναστασιάδη ως 
χειριστή μαριονετών σε κουκλοθέα-
τρο. Τα δύο του χέρια έχουν ενδυθεί 
φιγούρες, που είναι ακριβώς σαν το 
πρόσωπο... του ιδίου!

   Τέλος πάντων. Τι να πει κανείς και 
τι να σχολιάσει; Απέσυρε την κ. Βασιλι-
κή Αναστασιάδη από το Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και έβαλε τον 
μέχρι χθες δήμαρχο Αγ. Νάπας, νεα-
ρό Γιάννη Καρούσο. Εξέφραζε, αν και 
ΔΗΣΥικός, διαφωνίες, μας πληροφορεί 
ο Τύπος. Τον έκαναν υπουργό, για να 
του «κλείσουν» το στόμα, άραγε; Για να 
αφομοιωθεί από το Σύστημα; Δεν ξέρω. 
Είναι αποτελεσματικός και αναλαμβάνει 
πρωτοβουλίες, μας πληροφορούν οι 
ειδήσεις. Αλλά τον επέλεξε για να ικα-
νοποιήσει την Αμμόχωστο, διαβάζουμε  
στον Τύπο! Ε, πώς να το χαρακτηρίσω; 
Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; 

  Αλλάζω τη σύνθεση ενός κυβερνη-
τικού σχηματισμού, ενός υπουργικού 
συμβουλίου, για να ικανοποιήσω τις 
διάφορες γεωγραφικές περιοχές της 
Κύπρου; Μόνο στη νήσο των Αγίων 
συμβαίνουν αυτά τα περίεργα, μου 

φαίνεται...
   Ας αφήσουμε τα αστεία. Οι κινήσεις 

του ΠτΔ ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενες. 
Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είχε προ πολ-
λού ανακοινώσει την αποχώρησή του. 
Αφήνει σημαντικό έργο πίσω του, λέει. 
«Αφήνω, ως προίκα στον διάδοχό μου, 
μια Οικονομία με τα υψηλότερα πλεο-
νάσματα που είχε ποτέ το κράτος μας...», 
ανέφερε. Επιπροσθέτως, θα σχολιάσω 
ότι οποιαδήποτε θέση σε όποιο οργανι-
σμό, εταιρεία κ.λπ., επιλέξει ο Χάρης, θα 
επιτύχει. Αστειευόμενος θα διερωτηθώ 
και το εξής: Ποιον θα σατιρίζουν τώρα 
οι καλοί σκιτσογράφοι, ως έχοντα... με-
γάλα αφτιά;

 Χάρηκα που διατηρήθηκε στη θέση 
του ο Γιώργος, ο (κατά ένα χρόνο μικρό-
τερος) καλοσυνάτος συμμαθητής μου, 
στο δημοτικό σχολείο Κερύνειας, τέλη 
δεκαετίας του 1960. Για τον Γιώργο 
Σαββίδη, λέω, τον επί της Δικαιοσύ-
νης υπουργό. Αυτό το παιδί ουδέπο-
τε είχε πάρει μέρος στους παιδικούς 
τσακωμούς μας, θυμάμαι!.. Φαινόταν 
από τότε, από τα παιδικά μας χρόνια, 
δηλαδή, ότι θα ανέβει ψηλά. Χαμηλών 
τόνων, πάντα ευγενικός και χαμογελα-
στός. Τον αγαπούσαν όλοι οι δάσκαλοι, 
θυμάμαι, Γιώργο μου, σου εύχομαι με 
την ευκαιρία αυτή, να ’σαι πάντα καλά!

  Η μετακίνηση του κ. Προδρόμου 
στο Υπ. Παιδείας θεωρώ πως είναι καλή 
κίνηση. Ήπιος και χαμηλών τόνων άν-
θρωπος ο Πρόδρομος. Ο αποχωρών κ. 
Χαμπιαούρης -παρότι δάσκαλος και ο 
ίδιος- κατάφερε να γίνει κόκκινο πανί 
για τη συντριπτική πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών. Απέπνεε μιαν αλαζο-
νεία, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος. 
Σκληρός, δυναμικός και αυστηρός στην 
εμφάνιση, μάλλον στο Άμυνας έπρεπε να 
μετακινηθεί, μήπως και φοβίζαμε λίγο 
τις 40.000 αττιλικές λόγχες των γειτόνων 
μας!.. Τώρα αναλαμβάνει καθήκοντα 

Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινο-
τήτων Τροόδους. Θα πάρει τα όρη και 
τα… παραρά, όπως έλεγε η μακαριστή 
γιαγιά μου!..

    Στη θέση του κυβερνητικού εκ-
προσώπου τώρα. Που σίγουρα είναι μια 
σχετικά «καυτή καρέκλα», γιατί ο έχων 
τη θέση αυτή πρέπει - εκ της φύσεως 
των πραγμάτων - να μπορεί να μετατρέ-
πει τα ατοπήματα της Κυβέρνησης από 
ατυχείς σε ορθές επιλογές. Να κάνει το 
άσπρο, μαύρο, δηλαδή...

Νομίζω πως ο ώριμος κύριος που 
επελέγη, ο 67 ετών, γνωστός νομικός 
Κυριάκος Κούσιος, προερχόμενος από 
κύκλους της αστικής Λευκωσίας, με 
τη σοβαρότητα που εμπνέει, μάλλον 
είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην 
κατάλληλη θέση. Φαίνεται επικοινωνι-
ακός και αρκούντως σοβαρός. Θα μας 
πείθει, με όσα θα τον βάζουν να μας 
ανακοινώνει; Δεν γνωρίζω. Θα κριθεί 
και αυτός, όπως και οι άλλοι. Δίπλα του, 
τοποθετήθηκε ο Παναγιώτης Σεντώνας, 
37 ετών παιδί, προερχόμενος από τις 
φοιτητικές οργανώσεις του ΔΗΣΥ. Αυτό, 
να μπω στον πειρασμό να παρατηρή-
σω, δίνοντας και μια συμβουλή στους 
νέους: «Ενταχθείτε σε μια φοιτητική 
παράταξη ισχυρού κόμματος, για να 
έχετε πιθανότητες ή ελπίδες μιας πολι-
τικο-κοινωνικής ανέλιξης;». Ο νεαρός κ. 
Σεντώνας, εκ Τρούλλων , εκπροσωπεί, 
στον γεωγραφικο-πολιτικό χάρτη που 
είχε κατά νουν ο Αναστασιάδης, την 
περιοχή Λάρνακας.

Κλείνοντας. Ικανοποιημένες σχεδόν 
όλες οι επαρχίες του νησιού, κ. Αναστα-
σιάδη. Εκτός της επαρχίας Κερύνειας. Ε, 
στον επόμενο Ανασχηματισμό, κ. Πρό-
εδρε, θέτω τον εαυτό μου στη διάθεσή 
σας!.. Σε ποιο υπουργείο; Ε, προτείνω 
τη θεσμοθέτηση ενός Υφυπουργείου 
Διαφωτισμού σε θέματα Κυπριακού, 
όποτε και αν το αποφασίσετε!..

Έ να από τα πιο γνωστά διλήμματα 
του κόσμου είναι εάν το ποτήρι 
είναι μισοάδειο ή μισογεμάτο. 

Την ίδια απορία μού την είχε κάνει ένας 
φίλος τις τελευταίες ημέρες. Πώς βλέπεις 
την κατάσταση; Πού πάει η Κύπρος; 
Του απάντησα πως το ποτήρι ούτε μι-
σογεμάτο είναι, ούτε μισοάδειο, αλλά 
τρυπημένο. Τρυπημένο και οποιαδήποτε 
προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών 
πέφτει στο απέραντο κενό.

Η λίστα είναι ατελείωτη: Κυπριακό, 
Οικονομία, Παράνομη Μετανάστευση, 
Εγκληματικότητα, Διαφθορά. Και όταν 
με ρωτάνε ποιος φταίει,  τους απαντώ με 
έναν μεγάλο Έλληνα ποιητή, τον Αλέ-
ξανδρο Παπαδιαμάντη, που το 1896 
έλεγε: «Και τι πταίει η γλαυξ, η θρηνούσα 
επί ερειπίων; Πταίουν οι πλάσαντες τα 
ερείπια. Και τα ερείπια τα έπλασαν οι 
ανίκανοι κυβερνήται της Ελλάδος». 

Έναν αιώνα μετά και η γλαυξ (κου-
κουβάγια) ακόμα κλαίει στα ερείπια 
για την τραγική μοίρα του Ελληνισμού. 
Γιατί κανείς δεν μπορεί να το αρνηθεί 
ότι ζούμε σε μία χώρα ερειπίων. Οι ει-
δήσεις της τελευταίας εβδομάδας αυτό 
ακριβώς αποδεικνύουν.

Αγωγός μέσω Τουρκίας
και ευρωτουρκική
επαναπροσέγγιση

Πριν από λίγες ημέρες στο Λονδίνο 
ο Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συνα-
γερμού, Αβέρωφ Νεοφύτου, δήλωνε 
πως θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τη 
μεταφορά φυσικού αερίου μέσω Τουρ-
κίας. Η ανεκδιήγητη αυτή δήλωση είναι 
πάγια θέση της Τουρκίας, που θέλει 
να καταστήσει την Ευρώπη όμηρο των 
συμφερόντων της. 

Την ίδια ώρα που η Πρόεδρος της 
Κομισιόν και μέλος του Ευρωπαϊκού Λα-
ϊκού Κόμματος καταπατεί τη συμφωνία 
της παύσης των υψηλών ευρωτουρκι-
κών διαλόγων, ορίζοντας συναντήσεις 
με Τούρκους αξιωματούχους. 

Πέραν του πιο πάνω, το επόμενο 
χτύπημα για την Κύπρο ήρθε από 
τους Σοσιαλιστές, όπου συμμετέχει η 
ΕΔΕΚ. Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Σοσιαλιστής Ντέιβιντ 
Σασόλι συναντήθηκε με τον ΥΠΕΞ της 
Τουρκίας, καταπατώντας και αυτός την 
ομόφωνη απόφαση των κρατών-μελών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά την προεκλογική περίοδο των 
Ευρωεκλογών, ΔΗΣΥ και ΕΔΕΚ δια-
φήμιζαν πανηγυρικά τους “Ευρωπαί-
ους συμμάχους που θα στηρίξουν την 
Κύπρου”. Στην πραγματικότητα όμως 
εμφανίζονται ως οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι 
της Τουρκίας, στην προσπάθειά της για 
καταπάτηση των κυριαρχικών δικαιω-
μάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΚΕΛ και διαφθορά
Από την άλλη το ΑΚΕΛ ωρύεται τον 

τελευταίο καιρό για τα σκάνδαλα και τη 
διαφθορά. Αναφέρεται στα χρήματα που 
δεν επιστρέφει ο Αρχιεπίσκοπος. Γιατί 
δεν αναφέρεται όμως και στα χρήματα 
που αυτό πήρε από τη Focus και δεν 
επέστρεψε ποτέ; Μιλά το ΑΚΕΛ για παρα-
κολουθήσεις. Δεν είναι επί διακυβέρνησης 
ΑΚΕΛ που ο Δ. Χριστόφιας σε Εθνικό 
Συμβούλιο μίλησε για παρακολούθηση 
ηγετικών στελεχών του ΕΛΑΜ;

Δημογραφικός μαρασμός 
και παράνομη μετανάστευση

Την περασμένη εβδομάδα η Στα-
τιστική  Υπηρεσία παρουσίασε τα δη-
μογραφικά δεδομένα στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων είναι από μόνα τους τρα-
γικά και επιβεβαιώνουν τα όσα, εδώ 
και χρόνια, προειδοποιούσε το Εθνικό 
Λαϊκό Μέτωπο. Η υπογεννητικότητα σε 
συνδυασμό με τη νομιμοποίηση των 
εκτρώσεων (με τις ψήφους όλων των 
κομμάτων πλην του ΕΛΑΜ) οδήγησαν το 
ποσοστό γονιμότητας στο 1.32. Παράλλη-
λα, η κάθοδος μεταναστών (παράνομων 

και μη) στην Κύπρο αυξάνεται ολοένα 
και περισσότερο.

Με απλά μαθηματικά, σε κάποιες 
δεκαετίες θα είμαστε μειονότητα μέσα 
στην ίδια μας την πατρίδα. Το ΕΛΑΜ 
κατέθεσε ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
προτάσεων τόσο για την πάταξη της υπο-
γεννητικότητας, όσο και για την αντιμε-
τώπιση του φαινομένου της παράνομης 
μετανάστευσης. Προτάσεις ρεαλιστικές 
και άμεσα εφαρμόσιμες, που θα οδη-
γήσουν σε λύση του προβλήματος εάν 
υπάρχει η ανάλογη πολιτική βούληση 
από την εκτελεστική εξουσία.

Γεμάτη ερείπια η Κύπρος, αλλά οι 
Έλληνες ποτέ δεν υπήρξαν μοιρολάτρες. 
Σε καμία περίπτωση το ΕΛΑΜ δεν πί-
στεψε πως πρόκειται να αφήσουμε τους 
υπαίτιους των δεινών της πατρίδας μας 
να συνεχίσουν αβίαστα το έργο τους.

Μέσα στον κόσμο των ερειπίων, οφεί-
λουμε να σταθούμε όρθιοι. Το προστάζει 
η Ιστορία μας και τα κατορθώματα των 
προγόνων μας. Μας το επιβάλλουν οι 
επόμενες γενιές, οι αγέννητοι. Όποιος 
και αν είναι ο φταίχτης των ερειπίων, 
εμείς απαιτείται να τα ανοικοδομήσουμε 
και να πετύχουμε τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών της Κύπρου 
σε όλους τους τομείς.

Για όλους αυτούς τους λόγους κα-
λούμε όλους τους συμπατριώτες μας να 
σταθούν στο πλευρό μας και να δώσουμε 
όλοι μαζί τον όμορφο αυτό αγώνα για 
Εθνική Ανεξαρτησία, Κοινωνική Δικαι-
οσύνη και Πολιτική Κάθαρση.

*Πρόεδρος ΕΛΑΜ, 
Βουλευτής Λευκωσίας
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«Πταίουν οι πλάσαντες τα ερείπια»

  Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν!..

Η πολιτική είναι όπως το ποδό-
σφαιρο. Σημασία έχει το τελικό 
αποτέλεσμα. Ποιο, λοιπόν, το 

αποτέλεσμα της Τριμερούς, όπως λέ-
χθηκε, άτυπης συνάντησης (Γκουτέρες-
Αναστασιάδη-Ακιντζί) στο Βερολίνο, την 
οποία χαρακτήρισα σε προηγούμενο 
άρθρο μου ως «λακιρτί» (lakirdi) – 
λόγια, κουβέντες – ή «κουβέντες του 
καφενείου» (Kahvehane Kunysma).

Όχι μόνον ουδέν θετικό προέκυψε, 
ούτε και πρόκειται να επιτευχθεί σε νέα  
«άτυπη πενταμερή» αυτήν τη φορά συνά-
ντηση (μόνον κουβέντες, λόγια) που την 
τοποθετούν την προσεχή άνοιξη, μετά τις 
«εκλογές» στις τουρκοκατεχόμενες περιο-
χές. Δόθηκε, λοιπόν, η άνεση στην Τουρκία 
να δημιουργήσει νέα τετελεσμένα επί του 
εδάφους και, το χειρότερο, να συνάψει 
«μνημόνιο συναντίληψης» με τη Λιβύη για 
οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όταν είναι 
γνωστό ότι η κυβέρνησή της ελέγχει μόνον 
τμήμα της δυτικής πλευράς της χώρας 
με έδρα την Τρίπολη, ενώ η ανατολική 
πλευρά ελέγχεται από τις δυνάμεις του 
Στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ με έδρα τη 
Βεγγάζη, οι οποίες δεν συμφωνούν με το 
πρωτόκολλο που υπέγραψαν η Τουρκία 
και η Λιβύη, το θεωρούν δε ως άκυρο 

και το  κατήγγειλαν στα Ηνωμένα Έθνη. 
Ας σημειωθεί ότι οι δυνάμεις του Χαφτάρ 
υποστηρίζονται από την Αίγυπτο, τη Σα-
ουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβι-
κά Εμιράτα. Ας αξιοποιήσουμε, λοιπόν, 
αυτό το γεγονός. Συνεπώς, όσοι αδαείς 
ομιλούν για δήθεν «θετικό βήμα στην 
προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού», 
μόνο ζημιά ανεπανόρθωτη προκαλούν, 
αφού απενοχοποιούν για μια ακόμη φορά 
την Τουρκία, αν όχι και την επιβραβεύ-
ουν για την επιθετική της πολιτική, τις 
απειλές και τους εκβιασμούς σε βάρος 
της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίες 
συνεχώς θα πολλαπλασιάζονται, αλλά 
και θα εντείνονται στο προσεχές μέλλον.   

Όσοι καλλιεργούν τέτοιες επικίνδυνες 
ψευδαισθήσεις, ουσιαστικά γίνονται σύμ-
μαχοι των Τούρκων. Διερωτώμαι, ειρήσθω 
εν παρόδω: Οι διάφοροι πολιτικοί και 
κομματικοί ηγετίσκοι που  ασχολούνται 
με το Κυπριακό, αλλά και άλλοι ύπατοι, 
ανθύπατοι και… απόπατοι (ως συνήθιζε να 
τους αποκαλεί ο αείμνηστος Θεμιστοκλής 
Δέρβης) έχουν παρακολουθήσει πρόσφατα 
από το τηλεοπτικό κανάλι AL JAZEERA 
του Κατάρ, χώρα συμμάχου της Τουρκίας, 
την συνέντευξη του Τούρκου υπουργού 
Άμυνας Hulusi Akar, πρωτοπαλίκαρου 
του νεοσουλτάνου Recep Tayyip Erdogan, 
και τις θεωρίες του περί «γαλάζιας πα-
τρίδας» και τις απειλές που εκτοξεύει 
καθημερινά σε βάρος της Ελλάδας και 
της Κύπρου, αν θα έχουν αφυπνισθεί. 
Πολύ αμφιβάλλω.Εάν είχαμε συγκροτη-
μένη πολιτική, η προσοχή μας θα έπρεπε 

να είναι στραμμένη στην εφαρμογή των 
κυρώσεων που αποφάσισε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση σε βάρος της Τουρκίας και όχι σε 
«άτυπες συναντήσεις» και «όρους ανα-
φοράς», ως και την εφαρμογή των περί 
Κύπρου ψηφισμάτων, όπως π.χ. 3212, 
541/83, 550/84 και 789/92. Πολύ, όμως, 
αμφιβάλλω, εάν οι εθνικώς ασπόνδυλοι 
θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν, όπως 
συνέβη μέχρι σήμερα, οτιδήποτε ευνοϊκό 
για την πλευρά μας. 

Υ.Γ. Η σύγκριση ή και παραλληλισμός 
που προσπαθούν να κάμουν ορισμένοι 
ανιστόρητοι της ενοποίησης της Γερμα-
νίας με δήθεν «επανένωση» της Κύπρου 
είναι τουλάχιστον ατυχής και ανεδαφική. 
Αλλά δεν είναι του παρόντος.                                                             

*Πρώην συνδικαλιστής

Η μεταρρύθμιση του κράτους στη δίνη 
των ιδιοτελών συμφερόντων   

Εάν είχαμε συγκροτημένη 
πολιτική, η προσοχή μας 

θα έπρεπε να ήταν στραμ-
μένη στην εφαρμογή των 

κυρώσεων που αποφάσισε 
η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 

βάρος της Τουρκίας και όχι 
σε «άτυπες συναντήσεις» 

και «όρους αναφοράς», 
ως και την εφαρμογή των 
περί Κύπρου ψηφισμάτων, 

όπως π.χ. 3212, 541/83, 
550/84 και 789/92
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Θάλαττα - θάλαττα, προτού είναι αργά...

Συνεκμετάλλευση ως κατασκευή ειρήνης

Τ Ω Ρ Α θα πρέπει να έχει γίνει, 
πλέον, αντιληπτό ότι:

Αφ’ ότου το κυπριακό μας 
κράτος είχε αποφασίσει ν’ αξιοποι-
ήσει τις πιθανότητες υποθαλάσσιου 
ενεργειακού πλούτου στη  θαλάσσια 
Αποκλειστική Οικονομική του Ζώνη, 
θα έπρεπε ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΟΛΑ και πολύ πιο 
αποφασιστικά, να είχε (α) μελετήσει (β) 
σχεδιάσει και (γ) υλοποιήσει τη  μεθο-
δική πρόσκτηση τής καταλληλότερης 
αναγκαίας κυπριακής ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ 
ΙΣΧΥΟΣ. Για την ασφάλεια και την 
περιφρούρηση της υποθαλάσσιας 
πολιτικής της, έναντι γνωστότατης ανέ-
καθεν τουρκικής απειλής.

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΣΧΥΣ σήμαινε και 
σημαίνει, πρωτίστως, την επαρκή 
ενίσχυση και αρμόζουσα ανάπτυξη 
της Πολεμικής Αεροπορίας και του 
Πολεμικού Ναυτικού των κυπριακών 
Ενόπλων Δυνάμεων.

- Ώστε να είναι ικανή, αυτή η ισχύς, 

να αποτρέπει τις απειλές και τις επι-
βουλές της επιδρομικής τουρκικής 
βουλιμίας, αφ’ ενός.

- Ενώ ταυτόχρονα μια τέτοια κυ-
πριακή ισχύς να αποτελεί, αφ’ ετέρου, 
επιζητούμενο επί τόπου αξιόπιστο 
εμπράκτως σύμμαχο, για τις χώρες και 
τις δυνάμεις που έχουν ομοούσια γει-
τονικά συμφέροντα στις όμορες ΑΟΖ 
και βούληση ανάπτυξης ανάλογων 
διακρατικών συνεργασιών.

- Απαιτώντας με πειστικότητα, διά 
του παραδείγματος, από την Αθήνα, και 
την αναγκαία ανάπτυξη της θαλάσσιας 
ισχύος του ελλα-δικού μας κράτους. Σε 
διαρκή σύζευξη του ενιαίου - έναντι 
ενιαίας τουρκικής απειλής - αμυντικού 
χώρου Κύπρου και Ελλάδος.

ΔΙΕΘΕΤΕ και διαθέτει η Κύπρος 
ικανό και καταρτισμένο, έμπειρο και 
εξειδικευμένο προσωπικό, στο οποίο 
οι εκάστοτε κυβερνώντες και νομοθε-
τούντες να εμπιστευθούν τον σχεδια-
σμό και την υλοποίηση της αναγκαίας, 
με επάρκεια, θαλάσσιας ισχύος, στα 
μέτρα των οικονομικών και ανθρώ-
πινων δυνατοτήτων της Κύπρου, αξι-
οποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία.

ΓΙΑ να αντιληφθούν και οι μη γνω-
ρίζοντες τα δεδομένα, αναγνώστες αυ-

τού του άρθρου, τους στοιχειώδεις 
αριθμούς, είναι χρήσιμο ν’ αναφερθεί 
για συγκριτικές σκέψεις και συνειρ-
μούς το εξής απτό, ως παράδειγμα:

- (α) Για την επιβεβλημένη και ανα-
γκαία ασφάλεια του εκάστοτε Προέδρου 
της Δημοκρατίας και του Προεδρικού 
Μεγάρου, το σύνολο της προεδρικής 
φρουράς αριθμεί 150 στελέχη.

- (β) Το πλήρωμα μίας πυραυλακά-
του 43 στελέχη.

- (γ) Το πλήρωμα ενός υποβρυχίου 
37 στελέχη.

ΟΥΔΕΙΣ, βεβαίως, δικαιούται να 
διανοηθεί τη διακινδύνευση της ασφά-
λειας του εκάστοτε Προέδρου της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.

ΑΠΑΝΤΕΣ, όμως, πρέπει να ντρεπό-
μαστε για την ανασφάλεια της ΑΟΖ (και 
όχι μόνο) της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΑΡΗΛΘΕ επαρκής αριθμός ετών 
με την ΑΟΖ στο καθημερινό προσκή-
νιο, επί διαδοχικών κυβερνήσεων κι 
επί διαδοχικών, αειμνήστων πλέον και 
ζώντων, Προέδρων της Δημοκρατίας, 
αρχηγών κομμάτων και νομοθετού-
ντων βουλευτών:

- Η πολιτική που επιχειρήθηκε, με 
τις Τριμερείς Συνεργασίες της Κύπρου 
και της Ελλάδος, με Αίγυπτο πρώτα και 

Ισραήλ στη συνέχεια, η πρόσκληση και 
αδειοδότηση ξένων εταιρειών - κολοσ-
σών, η διπλωματική προτεραιότητα δι-
αφύλαξης των κανόνων του διεθνούς 
δικαίου της θάλασσας, επέτρεψαν να 
παραμείνει ζωντανό και μόνο νόμιμο 
στην κυπριακή ΑΟΖ, το ενεργειακό πρό-
γραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ όμως εισβολή της 
Τουρκίας, με τα πλωτά της γεωτρύπανα 
και τον στόλο της στην κυπριακή ΑΟΖ, 
οι επιδρομικές πολεμικές επιβουλές 
της για ν’ αποτρέψει την οριοθέτηση 
των όμορων ΑΟΖ Ελλάδος - Κύπρου 
- Αιγύπτου, η προαναγγελθείσα από 
καιρού και νυν υλοποιούμενη, διά 
μνημονίου θαλάσσια κίνησή της με 
την όση Λιβύη εναντίον Ελλάδος και 
Κύπρου, δεικνύει και αποδεικνύει 
την ανεπάρκεια της κυπριακής θα-
λάσσιας ισχύος στο να αποτρέπει στις 
κυπριακές θάλασσες την έμπρακτη και 
επιδρομική παραβίαση των διεθνών 
κανόνων και την επιβολή τετελεσμέ-
νων από τον νεο-οθωμανιστή νταή και 
άρπαγα της περιοχής.

ΜΠΟΡΟΥΝ να δουν εμπράκτως και 
οι νυν κυβερνώντες και νομοθετούντες 
κομματικοί, σε Λευκωσία και Αθήνα, το 
μέχρι τούδε απότοκο της απαράδεκτης 

απρονοησίας και στρατηγικά νηπι-
ώδους ανόητης αμέλειας, ολιγωρίας, 
κι αναποφασιστικότητας, όλων των 
προηγούμενων κυβερνήσεων και της 
δικής τους, στον ζωτικότερης σημασίας 
τομέα της θαλάσσιας ισχύος.

ΟΦΕΙΛΑΝ να διαγνώσουν από 
χρόνια τις (δήθεν αναζητούμενες από 
τα... κόμματα και περιβόητες) πραγ-
ματικές προθέσεις της Άγκυρας. Τις 
είχε γράψει αναλυτικά, με το νι και με 
το σίγμα, από το 2001 ο Αχμέτ Ντα-
βούτογλου στο «Στρατηγικό Βάθος» 
του. Για τη σχεδιαζόμενη από τους 
Ισλαμιστές - Νεο-Οθωμανιστές του 
Ερντογάν, προτού καν ανέλθουν στην 
εξουσία, Επιθετική Θαλάσσια Πολιτική, 
με βατήρα την Κύπρο και διάδρομο 
το Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο.

- Το βιβλίο εκδόθηκε στα ελληνικά 
το 2010, αλλά, δυστυχώς, δεν φαίνεται 
να το έχουν μελετήσει επαρκώς όσοι 
λαμβάνουν τις αποφάσεις σε Λευκωσία 
και Αθήνα.

- Εάν το μελετούσαν, δεν θα αιφνι-
διάζονταν ποτέ από τον δήθεν απρό-
βλεπτο Ερντογάν.

- Και θα γνώριζαν επακριβώς τι εστί, 
τουρκιστί, η Επιθετική Θαλάσσια Πολι-
τική και πώς θα εξελισσόταν, τουρκιστί 

και πάλιν, σε «Γαλάζιες Πατρίδες»...
ΑΛΛΑ και τώρα, δεν είναι αργά. Δεν 

είναι - προς το παρόν, εισέτι - αργά. 
Προλαβαίνουν άμα το θελήσουν. Και, 
ναι, υπάρχουν ταχύρρυθμες επιλογές 
για την κάλυψη των κενών που άφη-
σαν οι ως τώρα απρονοησίες.

- Αρκεί να το αποφασίσουν.
- Το είπε, άλλωστε, προχθές Πα-

ρασκευή, 6η Δεκεμβρίου 2019, στον 
εορτασμό του Αγίου Νικολάου, προ-
στάτη του Πολεμικού Ναυτικού, που 
τελέσθηκε στη Ναυτική Βάση Ευάγ-
γελος Φλωράκης, ο αρχιπλοίαρχος 
Διοικητής του Ναυτικού της Εθνικής 
Φρουράς, έχοντας πλάι του και τον 
Κυβερνήτη της ελλα-δικής μας φρε-
γάτας ΛΗΜΝΟΣ και τα άκουσε και ο 
νυν Υπουργός Άμυνας της Κύπρου:

Η απόφαση της πολιτείας για στρο-
φή προς τη θάλασσα σημαίνει απα-
ραιτήτως και την πρόσκτηση νέων 
μονάδων και την δημιουργία νέων 
υποδομών ώστε, το επιτυχώς δοκιμα-
σμένο σε διεθνείς ασκήσεις ανοικτής 
θαλάσσης προσωπικό του κυπριακού 
Πολεμικού Ναυτικού, που συνεχώς 
προετοιμάζεται για τη νίκη, να επιτύχει 
τον στόχο «να μας βλέπουν διαρκώς να 
οργώνουμε τις θάλασσές μας»...

Η Τουρκία παραδοσιακά, αλλά και σήμερα ακό-
μη περισσότερο, επιχειρεί να αξιοποιήσει κενά 
ισχύος που ενίοτε εκδηλώνονται στην περιο-

χή της νοτιοανατολικής λεκάνης της Μεσογείου και να 
εμπεδώσει μία παρουσία νομιμότητας, που αποτυπώνει 
έκδηλη παρανομία στην ευρύτερη περιοχή. Οι μέθοδοι, 
που εφαρμόζει, παραπέμπουν σε δύο επίπεδα. Το πρώτο 
είναι η χρησιμοποίηση της ισχύος, που προέρχεται από το 
μέγεθος και την στρατοκρατούμενη δομή της κοινωνίας, 
αλλά και από συγκυριακές συμμαχίες, όπως εν προκειμένω 
με το καθεστώς της Λιβύης. Η δεύτερη μέθοδος αναπτύσ-
σεται ως πολιτική των κανονιοφόρων, που εκδηλώνεται 
ως απειλή χρήσης βίας με όλα τα μέσα, που διαθέτει μία 

χώρα, όπου η ηγε-
σία της Άγκυρας 
επιδιώκει διά 
λόγων και έργων 
την αναγέννηση 
της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας 
σε μια σύγχρονη 
μορφή. 

Η τουρκική 
στρατηγική απέ-
ναντι στην Ελλάδα 
χρησιμοποιεί τη 
μεθοδολογία του 
καρότου και του 
μαστιγίου, όπου 
το μαστίγιο εί-
ναι η απειλή 
χρήσης βίας και 
η δημιουργία 
τ ε τ ε λ ε σ μ έ ν ω ν 
στην περιοχή. Το 
καρότο παραπέ-

μπει στην προβολή ενός ελκυστικού πλαισίου, όπως η 
ίδια η Άγκυρα το φαντάζεται, μιας συνεκμετάλλευσης 
των υδρογονανθράκων και του θαλάσσιου πλούτου, 
που υπάρχει στις ζώνες που περιβάλλουν Ελλάδα 
και Κύπρο, έτσι ώστε να καταστεί συγκυρίαρχος σε 
περιοχές, οι οποίες διεθνοπολιτικά και με βάση το δι-
εθνές δίκαιο υπάγονται στην ελληνική και κυπριακή 
κυριαρχία. Περιβαλλόμενη η Άγκυρα, εν προκειμένω 
κατ’ επανάληψιν, τον μανδύα «ειρήνης και ασφάλειας» 
αναφορικά προς τις προβαλλόμενες διεκδικήσεις της 
στη θαλάσσια ζώνη του Αιγαίου προσδίδει σε αυτές 
εύηχα ακούσματα, προσδοκώντας σε παραπλάνηση 
τοιουτοτρόπως της περιφερειακής και παγκόσμιας 
κοινής γνώμης. 

Η ιδέα της συνεκμετάλλευσης του Αιγαίου έχει ως αφε-
τηρία της τη δεκαετία του 1970, πριν από την εισβολή της 
Τουρκίας στην Κύπρο το 1974, δεδομένων των διεθνών 
και περιφερειακών εκτιμήσεων ότι υπάρχει στον βυθό 
της αιγαιακής και νοτιομεσογειακής λεκάνης ορυκτός 
πλούτος σε όλα τα επίπεδα. Τα τουρκικά επιχειρήμα-
τα τότε ήταν καθαρά πολιτικής και γεωπολιτικής υφής 
αναφορικά προς το Αιγαίο και τη λεκάνη της Μεσογείου, 
ενώ τα ελληνικά ήταν νομικά και απηχούσαν τη διάσταση 

που εκφράζει με σαφήνεια το διεθνές δίκαιο. Η τουρκική 
ηγεσία θεωρεί εν προκειμένω πως το Αιγαίο είναι μία 
λίμνη που χωρίζει τις δύο χώρες, όπου η συνεννόηση 
των δύο κρατών θα επέλθει στο κέντρο του, δεδομένου 
πως, κατά την τουρκική μονομερή εκτίμηση, τα νησιά 
δεν έχουν ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε ΑΟΖ. 

Έκτοτε, η ιδέα της συνεκμετάλλευσης προβάλλεται και 
υποστηρίζεται από την Τουρκία, ενώ οι μεγάλες δυνάμεις 
ενδιαφέρονται ανεξαρτήτως του ποιος θα αξιοποιήσει τον 
υπάρχοντα πλούτο, να είναι παρούσες στην εκμετάλλευσή 
του, πραγματώνοντας το σχήμα πως τα διεθνή συμφέροντα 
δεν έχουν ούτε όνομα, ούτε χώρα καταγωγής. Στο πλαίσιο 
εξυπηρέτησης των συμφερόντων τους και της επιδίωξης 
να κινητοποιηθεί ο μηχανισμός που θα διέπει την τελική 
φάση, δηλαδή την έναρξη της συνεκμετάλλευσης, οι τρίτοι 
προβάλλουν πιέσεις κυρίως προς την Ελλάδα δεδομένης 
της παραδοσιακής άρνησης του τουρκικού παράγοντα 
να αποδεχθεί οποιαδήποτε πίεση στα συμφέροντά του, 
στοιχείο που αντανακλά στην Ελλάδα ως χώρα φαινομε-
νικώς πιο εύκολη στο ενδεχόμενο υποχώρησης. 

Το ιστορικό πλαίσιο των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
προδίδει τις αληθείς βλέψεις της Τουρκίας σε σχέση με την 
Ελλάδα και το Αιγαίο, όπου ένα σενάριο συνεκμετάλλευσης 
θα συνιστούσε απλώς την αφετηρία μιας καλπάζουσας 
διεκδικητικότητας, η οποία θα παρέπεμπε στο προηγού-
μενο της Ίμβρου και της Τενέδου. Η συνεκμετάλλευση 
του πλούτου του Αιγαίου θα συνιστούσε μιαν αφετηριακή 
δομή «συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας στο Αιγαίο», 
η οποία θα απέβαινε υπέρ της τουρκικής επεκτατικής 
πολιτικής, που θα εκφραζόταν δυνητικά σε μελλοντικό 
χρόνο με εποικισμό νήσων και βραχονησίδων και κατ’ 
επέκτασιν σταδιακή απώλεια ελέγχου και κυριαρχίας από 
πλευράς της Ελλάδας μέρους του αιγαιακού, νησιωτικού 
συμπλέγματος.

Παρότι από πλευράς διεθνούς δικαίου της θάλασ-
σας, η διασπορά σε όλη την αιγαιοπελαγίτικη θαλάσσια 
ζώνη ελληνικών νήσων προσδίδει απολύτως ελληνική 
κυριαρχία, η συνεκμετάλλευση προβάλλεται ως πολιτική 
διεκδίκηση της Άγκυρας, θεωρώντας πως δεν ισχύει το 
δίκαιο της θάλασσας βάσει του οποίου τα νησιά διαθέτουν 
και υφαλοκρηπίδα και αιγιαλίτιδα ζώνη, αλλά αντιθέτως 
εμπεδώνεται μια τουρκικής έμπνευσης γεωφυσική προ-
σέγγιση και η ύπαρξη ειδικών συνθηκών.

Συμπερασματικά, η παράσταση της Ελλάδας, ως ιστορι-
κού έθνους, το οποίο διέγραψε μια πορεία συμβολής στην 
οικοδόμηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού ως δημοκρατίας 
και κράτους δικαίου, θα κατέρρεε, εάν προχωρούσε σε 
τέτοιου είδους αναντίστοιχους της πολιτιστικής παράδοσης 
της χώρας βηματισμούς. Η Ελλάδα, η οποία παραδοσιακά 
και ιστορικά επικαλείται το διεθνές δίκαιο, οφείλει, κατά 
ταύτα, να είναι σε θέση, μόνη και μετά συμμάχων να το 
υπερασπίζεται, καθώς η επίκληση από μόνη της καθίσταται 
αίολη, εφόσον δεν στηρίζεται σε δυνάμεις υπεράσπισής 
του. Η ηγεσία της χώρας υποχρεούται, των ανωτέρω δε-
δομένων, να αποπνέει την αναγκαία αποφασιστικότητα 
ως αξιόπιστη πολιτική στάση λόγων και έργων.

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

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Η Τουρκία αμφισβητεί 
την ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος-

Κύπρου και Ελλάδος-
Αιγύπτου. Ξεκάθαρα: 
Η Τουρκία επιχειρεί 

να τσακίσει τον άξονα 
Ελλάδος-Αιγύπτου-Κύπρου 
και να στείλει το μήνυμα 

ότι απαιτεί όχι μόνο 
μερίδιο αλλά έλεγχο των 
υδρογονανθράκων της 

Μεσογείου. Πώς απαντούν 
η Αθήνα και η Λευκωσία; 
Με… «ήρεμα νερά» και 

«ευελιξία»! 

Παρότι από πλευράς 
διεθνούς δικαίου της 

θάλασσας, η διασπορά σε 
όλη την αιγαιοπελαγίτικη 

θαλάσσια ζώνη 
ελληνικών νήσων 

προσδίδει απολύτως 
ελληνική κυριαρχία, 
η συνεκμετάλλευση 

προβάλλεται ως πολιτική 
διεκδίκηση της Άγκυρας

Η Τουρκία απαιτεί να ελέγξει όλη τη Μεσόγειο
μέσω Λιβύης και το γκολ εναντίον της Ελλάδος

Δύο πικρές διαπιστώσεις για την Αθήνα και την 
Κύπρο. Πρώτον, η Τουρκία, κατά πάγια, διαχρο-
νική πρακτική, εξαγγέλλει, εννοεί και υλοποιεί 

όσα σχεδιάζει εναντίον του Ελληνισμού και, τώρα, άλλων 
χωρών, όπως η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Δεύτερον, στην 
περίπτωση της Τουρκίας, κράτος-παρία και παρανομού-
ντος (rogue state), η επίκληση του Διεθνούς Δικαίου και 
του σεβασμού της κυριαρχίας των κρατών φαντάζει ως 
τραγική φάρσα. Η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία 
αρνούνται να αντιληφθούν ότι η Τουρκία έχει σχεδιάσει 
εδώ και δεκαετίες την ανασύσταση της Οθωμανικής Αυ-

τοκρατορίας.
Ταυτόχρονα, 

και με αφορμή 
την ανακάλυψη 
υδρογονανθρά-
κων στην Αν. 
Μεσόγειο – όπως 
και στην περιοχή 
της Κρήτης – η 
Τουρκία απαι-
τεί να καρπωθεί 
αυτού του θη-
σαυρού, χωρίς 
να δικαιούται. 
Έτσι, προτάσσει 
τον αστήριχτο 
ισχυρισμό της 
λεγόμενης «Γα-
λάζιας Πατρίδας», 
η οποία, κατά την 
τουρκική επιχει-
ρ η μ α τ ο λ ο γ ί α , 
περιλαμβάνει 
έκταση 480.000 
τ. χλμ θαλάσσιου 

χώρου: Από τη Μαύρη Θάλασσα, το Αιγαίο, μέχρι την 
Αν. Μεσόγειο. Όποιος έχει μελετήσει Νιχάτ Ερίμ (1956) 
και Νταβούτογλου (2002), επιβεβαιώνει τους τουρκικούς 
σχεδιασμούς. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η υπογραφή 
(27.11.2019) στρατιωτικής συμφωνίας μεταξύ της κυ-
βέρνησης της Λιβύης (που αναγνωρίζεται από τα Ην. 
Έθνη) και της Τουρκίας, καθώς και μνημόνιο συμφωνίας 
για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών ανάμεσα στις 
δυο χώρες. Ας θυμηθούμε: Οι Τούρκοι για πολλά χρόνια 
(από το 1938, επί ελληνοκτόνου Ατατούρκ) αναφέρονταν 
στην «Πράσινη Πατρίδα», την Κύπρο. Τα τελευταία δύο 
χρόνια αναφέρονται στη «Γαλάζια Πατρίδα». 

Τον περ. Φεβρουάριο η Τουρκία έβγαλε στη Μαύρη 
Θάλασσα, στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο πάνω από 100 
πλοία στο πλαίσιο πολυήμερης άσκησης (27/2-8/3/2019). 
Ο στόχος της ήταν τριπλός. Πρώτον, να προτάξει τη ναυ-
τική ισχύ και υπεροχή της. Δεύτερον, να στείλει ευκρινές 
μήνυμα στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αίγυπτο και 
στο Ισραήλ ότι είναι σε θέση να διεκδικεί, να απαιτεί και 
να επιβάλλει αξιώσεις της. Τρίτον, να αμφισβητήσει την 

κυριαρχία της Ελλάδος στο Αιγαίο και της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στην ΑΟΖ της.

Με τη συμφωνία με την αδύναμη και ουσιαστικά ανύ-
παρκτη κυβέρνηση της Λιβύης, η Τουρκία προχωρεί 
στην ευθεία αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας στο 
Αιγαίο, με τη διεκδίκηση της μισής Κρήτης, της Ρόδου, 
της Καρπάθου και του Καστελορίζου, που δήθεν εμπί-
πτουν στην ΑΟΖ με τη Λιβύη. Παράλληλα, αμφισβητεί 
την ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδος-Κύπρου και Ελλάδος-Αιγύπτου. 
Ξεκάθαρα: Η Τουρκία επιχειρεί να τσακίσει τον άξονα 
Ελλάδος-Αιγύπτου-Κύπρου και να στείλει το μήνυμα 
ότι απαιτεί όχι μόνο μερίδιο αλλά έλεγχο των υδρογο-
νανθράκων της Μεσογείου.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Αθήνα, η Λευκωσία και το 
Κάιρο αντέδρασαν με οργίλες ανακοινώσεις και δηλώσεις. 
Ο Έλληνας ΥπΕξ, Ν. Δένδιας, έστειλε τελεσίγραφο στον 
Λίβυο πρέσβη πως, αν μέχρι προχθές Παρασκευή δεν 
κοινοποιούσε στην Αθήνα τη συμφωνία με την Τουρκία, θα 
απελαυνόταν. Ήδη απελάθηκε. Γιατί όχι πρώτα ο Τούρκος 
πρέσβης αφού η Τουρκία ήρξατο χειρών πειρατικών και 
παράνομων; Διότι λειτουργεί εκείνος ο ανίατος τουρκοψο-
φοδεϊσμός, που παραλύει κάθε ελληνική ενέργεια. 

Η εφημερίδα αυτή, ο γράφων, άλλοι αρθρογράφοι 
και συνεργάτες μας εδώ και χρόνια καλούμε εναγωνίως 
την Αθήνα να οριοθετήσει την ΑΟΖ με την Κυπριακή 
Δημοκρατία και την Αίγυπτο, όπως ακριβώς το ζητού-
σε από το 2004 και ο μ. Τάσσος. Φωνή βοώντος εν τη 
τουρκοφοβική ελληνική ερήμω… Ο πατέρας της ΑΟΖ, 
καθηγητής Θεόδωρος Καρυώτης, εδώ και 20 χρόνια 
εκλιπαρεί την Αθήνα να απολακτίσει τα τουρκοφοβικά 
σύνδρομά της και να οριοθετήσει την ΑΟΖ με την Αίγυπτο. 

Σε ανάλυσή του (2/12/2019) έγραψε: «Γιατί, κύριε 
Δένδια, συνεχίζετε το ίδιο ψέμα που χρησιμοποίησαν και 
οι κυβερνήσεις των Αντώνη Σαμαρά και Αλέξη Τσίπρα; 
Οι υδρογραφικές υπηρεσίες της Ελλάδας και της Αιγύ-
πτου είναι από τις καλύτερες στον κόσμο και έχουν στα 
συρτάρια τους έτοιμες τις γεωγραφικές συντεταγμένες. 
Γιατί δεν κάνετε άμεσα, βάσει UNCLOS, οριοθέτηση των 
ΑΟΖ Ελλάδας-Αιγύπτου και, έτσι, να κόψετε απότομα τον 
βήχα των νεο-Οθωμανών;».  

Τώρα που η Τουρκία επιχειρεί νέα τετελεσμένα με τη 
Λιβύη, ο ΥπΕξ Ν. Δένδιας έσπευσε κάθιδρος στο Κάιρο για 
να συζητήσει την οριοθέτηση που είχε αποφασιστεί πριν 
από πέντε χρόνια, επί πρωθυπουργίας Τσίπρα… Η Τουρκία 
υλοποιεί μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη στρατηγική 
δημιουργίας τετελεσμένων παντού: Στην Κύπρο, στο Αιγαίο, 
στη Συρία, στο Ιράκ. Για να τα απαιτήσει μετά στο τραπέζι 
του διαλόγου ή και να τα επιβάλει διά της ισχύος. 

Τούρκος αξιωματούχος, σχολιάζοντας στην τουρκική 
«Χουριέτ» τις ελληνικές αντιδράσεις ειρωνεύτηκε: «Με 
την κίνηση που κάναμε εμείς (με τη Λιβύη), η μπάλα 
πλέον μπήκε στον χώρο των πέναλτι της Ελλάδας. Εάν 
επιμένουν να συνεχίζουν την ίδια στάση, θα φάνε το γκολ 
την στιγμή που δεν το περιμένουν. Και η Τουρκία θα 
αποχωρήσει από το γήπεδο νικήτρια». Πώς απαντούν η 
Αθήνα και η Λευκωσία; Με… «ήρεμα νερά» και «ευελιξία»! 
Ο ελληνικός στόλος, πότε θα κάνει την εμφάνισή του;

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ



Εξ Απορρήτων

ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ* 

Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης αποτελεί τη νέα μεγάλη 
μεταρρύθμιση στον τομέα της εσω-

τερικής διακυβέρνησης για την κυβέρνηση 
Νίκου Αναστασιάδη. Προηγήθηκαν άλλες ση-
μαντικές μεταρρυθμίσεις, η υλοποίηση των 
οποίων εκκρεμούσε για δεκαετίες. Αναφέρω 
επιγραμματικά το ΓεΣΥ για τον τομέα της υγείας, 
την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό 
της Εθνικής Φρουράς, συμπεριλαμβανομένων 
τόσο της μείωσης της στρατιωτικής θητείας 
όσο και της υιοθέτησης του θεσμού των Συμ-
βασιούχων Οπλιτών (ΣΥΟΠ), για τα θέματα 
άμυνας, την εφαρμογή του Νέου Συστήματος 
Διορισίμων στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ), την υιο-
θέτηση της εξέτασης των τετραμήνων και τους 
νέους κανονισμούς λειτουργίας των σχολείων 
για τον τομέα της παιδείας, την υιοθέτηση ενός 
καλύτερου συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, 
μέσω της υιοθέτησης του Ελάχιστου Εγγυημέ-
νου Εισοδήματος (ΕΕΕ), του εξορθολογισμού 
του αριθμού των δημοσίων ωφελημάτων 
και της καλύτερης στόχευσής τους και της 

υιοθέτησης του μέτρου της υποχρεωτικής 
καταβολής άδειας πατρότητας, τη δημιουργία 
αρμόδιων Υφυπουργείων στους σημαντικούς 
για τη χώρα μας τομείς του τουρισμού και της 
ναυτιλίας, τη δημιουργία μητρώου αγροτών 
και αναδιάρθρωσης του θεσμού της γεωργι-
κής ασφάλισης στον τομέα της γεωργίας και, 
τέλος, την εφαρμογή του θεσμού της πολιτικής 
συμβίωσης και της ποινικοποίησης της ρη-
τορικής μίσους στον τομέα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Η μακρόσυρτη διαδικασία για την προ-
ώθηση της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης ήταν αναγκαία, επωφελής και 
ουσιώδης. Η κυβέρνηση έδωσε χρόνο για 
εντατικές διαβουλεύσεις ανάμεσα σε όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικότερα 
ανάμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών και 
στους Δήμους. Ως εκ τούτου, τα νομοσχέ-
δια συνδιαμορφώθηκαν ουσιαστικά με τους 
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μιας και 
έχουν ενταχθεί σ’ αυτά μεγάλο εύρος δικών 
τους προτάσεων. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο 
που η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων 
ενέκρινε, σχεδόν ομόφωνα, τα υπό αναφορά 
νομοθετήματα. 

Η μεταρρύθμιση είναι ολοκληρωμένη και 
τολμηρή γιατί ακολουθεί τις εισηγήσεις σειράς 
μελετών, οι οποίες υιοθετούν τις βέλτιστες 
πρακτικές διεθνώς και βασίζονται ειδικότερα 
στη Χάρτα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι όροι «οικονο-
μική αυτονομία», «διοικητική αυτοτέλεια», 
αλλά και «ουσιαστικές αρμοδιότητες» δεν 
αποτελούν κυπριακής ιδιοκτησίας ευφυολό-
γημα, αλλά τις τρεις κύριες προϋποθέσεις που 
όρισε η υπό αναφορά Χάρτα για μια σύγχρονη 
και συνάμα πραγματική τοπική αυτοδιοίκηση. 

Είναι μέσα σ’ αυτό το συγκείμενο που η 
κυβέρνηση ενίσταται έντονα όταν η δημόσια 
συζήτηση αναλώνεται στον αριθμό και στο 
μέγεθος των νέων Δήμων. Μια συζήτηση 
που επισκιάζει την ουσία της μεταρρύθμισης, 
τα θετικά συνεπακόλουθά της και βρίσκεται 
απέναντι στον ορθολογισμό και στο καλώς νο-
ούμενο συμφέρον των δημοτών. Για σκοπούς 
εμπέδωσης της φιλοσοφίας της νέας μεταρ-
ρύθμισης, θα ισχυριζόμουνα μάλιστα ότι αν τα 
προτεινόμενα 17 νέα σχήματα παρέμεναν με 
την υφιστάμενη δομή, τότε το όλο εγχείρημα 
θα ήταν καταδικασμένο σε αποτυχία. 

Με απλά λόγια, η στόχευση της μεταρ-

ρύθμισης αφορά το πώς θα εξυπηρετούνται 
καλύτερα και με μικρότερο κόστος οι δημό-
τες. Μέσα από νέα μεγαλύτερα σχήματα, με 
μεγαλύτερη πληθυσμιακή μάζα, αναμένουμε 
ότι θα υπάρξει καλύτερη οργάνωση, πιο συ-
γκροτημένες διευθύνσεις και περισσότερο 
προσωπικό, ώστε να μπορούν να αντιμετω-
πίσουν καλύτερα τα καθημερινά προβλή-
ματα των δημοτών. Μέσα μάλιστα και από 
τις οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν 
από την μεταρρύθμιση, το κόστος παροχής 
υπηρεσιών προς τους δημότες αναμένεται 
να μειωθεί σημαντικά. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι ετήσιες εξοικονομήσεις των περίπου 
60 εκατομμυρίων δεν είναι του κράτους. Εί-
ναι των δήμων και των δημοτών και γι’ αυτό 
θα μείνουν στην τοπική κοινωνία. Είτε υπό 
μορφή σημαντικά μειωμένου κόστους των 
υπηρεσιών είτε για περισσότερα αναπτυξιακά 
έργα. Θα εξυπηρετούνται επίσης καλύτερα 
οι δημότες γιατί σημαντικές αρμοδιότητες 
θα μεταφερθούν στα νέα σχήματα, τα οποία 
θα λειτουργούν ως μικρές τοπικές «κυβερ-
νήσεις». Θα υπάρχουν π.χ. η Ενιαία Αρχή 
Ανάπτυξης, όπου κάθε δημότης θα εκδίδει 
την πολεοδομική και οικοδομική άδεια και 

οι δημοτικές αστυνομίες με συγκεκριμένες 
αρμοδιότητες και εξουσίες.  

Η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό αφε-
νός με τις ήδη προαναφερθείσες εφαρμοζό-
μενες μεταρρυθμίσεις και αφετέρου με τις 
αντίστοιχες αναμενόμενες της ολοκλήρωσης 
της δεύτερης φάσης του ΓΕΣΥ και της αυτο-
νόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων, του 
εκσυγχρονισμού της δημόσιας υπηρεσίας, 
της μεταρρύθμισης του συστήματος Δικαιο-
σύνης και της προώθησης της ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης δημιουργούν την προσδοκία 
ότι θα εκσυγχρονίσουμε ολιστικά τις δομές της 
Πολιτείας όπως αρμόζει σ’ ένα κράτος – μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λόγω της συνετής 
οικονομικής πολιτικής υπάρχουν οι απαραίτη-
τοι οικονομικοί πόροι για την υλοποίηση των 
εναπομεινασών σημαντικών μεταρρυθμίσεων. 
Απομένουν  εκείνες οι ευρύτατες συναινέσεις, 
μακριά από μικροπολιτικές και κομματικές 
σκοπιμότητες, για να μπορέσουμε συλλογικά 
να αναβαθμίσουμε ποιοτικά τις υπηρεσίες που 
παρέχουμε στους πολίτες μας και αφορούν 
την καθημερινότητά τους.

*Διευθυντής του Γραφείου του ΠτΔ 

Η Μεταρρύθμιση της Καθημερινότητας

Της Κυριακής
08.12.2019

ΧΕΙΡΌΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΌ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ!

Η ΌΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΌΖ 

ΚΌΝΤΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕ... «ΖΙΌΥ ΖΙΤΣΌΥ»

Αρνητικά σχολιάστηκε η απουσία του γυ-
ναικείου στοιχείου από το νέο κυβερνητικό 
σχήμα του Προέδρου Αναστασιάδη, πέραν 
της Ζέτας Αιμιλιανίδου. Την... αντροπαρέα του 
Νίκαρου ανέλαβε να υπερασπίσει ο νέος Κυ-
βερνητικός Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος, 
λέγοντας ότι μια και η κυρία Αιμιλιανίδου 
είναι τόσο καλή ως υπουργός, εκπροσωπεί 
επάξια όλες τις γυναίκες! Θα το εκλάβουμε 
ως κακόγουστο χιούμορ, ελπίζοντας ότι ο 
Εκπρόσωπος δεν πιστεύει αυτό που είπε. Με 
την ίδια λογική, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
επειδή ο Χριστοδουλίδης, ο Πετρίδης και ο 
Λακκοτρύπης είναι πολύ καλοί ως υπουργοί, 
εκπροσωπούν επάξια όλους τους άνδρες 
και θα έπρεπε τα μισά μέλη του Υπουργικού 
να είναι γυναίκες. Το σχόλιο του κ. Κούσιου 
προκάλεσε την έντονη αντίδραση δύο διακε-

κριμένων κυριών, της πρώην Πρώτης Κυρίας, 
Αντρούλας Βασιλείου, και της πρώην ΥΠΕΞ, 
Ερατώς Κοζάκου-Μαρκουλλή. Η δεύτερη, 
μάλιστα, παρέθεσε και στοιχεία, σύμφωνα 
με τα οποία η Κύπρος, με μόνο μία γυναίκα 
υπουργό, πέφτει στην 149η θέση παγκοσμίως, 
με το Σουδάν, την Τουρκία, το Τζιμπουτί, τη 
Σομαλία και το Αφγανιστάν να έχουν καλύτε-
ρες επιδόσεις! Θυμίζουμε ότι στην πρώτη του 
κυβέρνηση, το 2013, ο Νίκος Αναστασιάδης 
δεν είχε διορίσει ούτε μία γυναίκα. Στη δεύ-
τερη κυβέρνηση διόρισε δύο, αλλά τη μία την 
έστειλε σπίτι της.  Είναι οδυνηρό να βλέπεις ότι 
είμαστε σε χειρότερη θέση ακόμα και από το 
Αφγανιστάν. Εντάξει, σ’ εμάς οι γυναίκες δεν 
φοράνε μπούρκα, αλλά τους φοράμε... πολιτική 
μπούρκα, όταν πρόκειται για υπουργοποίηση.

ΜΠΌΞΕΡ

Οι επιτελάρχες του Ερντογάν πήραν έναν χάρτη 
και τράβηξαν δυο γραμμές, με τις οποίες δημι-
ούργησαν μια ζώνη που ενώνει την Τουρκία με 
τη Λιβύη! Περνώντας ξυστά από την Κρήτη και 
τη Ρόδο, στις οποίες δεν αναγνωρίζουν υφαλο-
κρηπίδα, επειδή είναι νησιά. Και παίρνοντας και 
ένα μέρος από την κυπριακή ΑΟΖ. Η επιτομή 
της προκλητικής αυθαιρεσίας. Από πού κι ώς 
πού να έχει κοινή ΑΟΖ με τη Λιβύη η Τουρκία; 
Ε, με την τουρκική λογική, έχει. Και με βάση 
το τουρκικό πειρατικό δίκαιο. Και τον κανόνα 
Τ.Δ.Τ.Ι. (Το Δίκαιο του Ισχυρού). «Με βάση το 
διεθνές δίκαιο, βασικός όρος είναι η αρχή της 
ίσης κατανομής και όχι της ίσης απόστασης», 
ισχυρίζονται οι Τούρκοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, 
την «ίση κατανομή» θα την αποφασίσουν οι 

ίδιοι. Με τα δικά τους αυθαίρετα κριτήρια, για 
να αρπάξουν από τους γείτονες αυτό που δεν 
έχουν οι ίδιοι. Με την παράνομη και παρά-
λογη συμφωνία της Τουρκίας με τη Λιβύη (ή 
ακριβέστερα με το καθεστώς της Τρίπολης), 
επηρεάζεται κυρίως η Ελλάδα. Ο σουλτάνος 
είναι αποφασισμένος να προχωρήσει και σε 
γεωτρήσεις, επικαλούμενος τη συμφωνία. Η συ-
νάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν, δεν άλλαξε τα 
σχέδια του ισλαμοφασίστα. Ελλάδα και Κύπρος 
πρέπει να ετοιμάζονται για τα χειρότερα, μακριά 
από ψευδαισθήσεις. Ο Τούρκος νέο-οθωμανός, 
παραχαϊδεμένος από τον Τραμπ (αλλά και τον 
Πούτιν), πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να ανακη-
ρύξει τη Μεσόγειο σε «Μάρε Τουρκόστρουμ». 

ΜΠΌΞΕΡ 

Η αντιπαράθεση μεταξύ ΑΚΕΛ και κυβέρνη-
σης πήρε και... κινηματογραφικές διαστάσεις. 
Το ΑΚΕΛ αρνήθηκε να εγκρίνει κονδύλι ύψους 
8 εκατομμυρίων ευρώ, που θα δοθεί στην 
εταιρεία η οποία γύρισε πρόσφατα στην Κύπρο 
την ταινία «Ζίου Ζίτσου», με τον διάσημο 
ηθοποιό Νίκολας Κέιτζ. Η δικαιολογία είναι ότι 
υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες για την κοινω-
νική ανταπόδοση της συγκεκριμένης ταινίας. 
Πάντως, εάν τελικά το κονδύλι καταψηφιστεί 
και η Κυβέρνηση δεν μπορέσει να καταβάλει 
τα χρήματα που έχει υποσχεθεί, θα γίνουμε 
για μια ακόμα φορά διεθνώς ρεζίλι. Έτσι, μετά 
τον Αντόνιο Μπαντέρας, που, μέσω της ταινίας 
«Laundromat», μας δυσφήμισε ως χώρα ξε-
πλύματος βρόμικου χρήματος, θα βγει και ο Νί-
κολας Κέιτζ και θα μας δυσφημίσει ως χώρα... 

βρομίσματος καθαρού χρήματος!  Εν πάση 
περιπτώσει, θα πρέπει να υπάρξει περισσότε-
ρη διαφάνεια και μεγαλύτερος έλεγχος γύρω 
από το Σχέδιο για «χολιγουντοποίηση» της 
βραχονησίδας μας. Και το κυριότερο, πρέπει να 
είναι χειροπιαστά και τα οφέλη που θα έχει ο 
τόπος μας. Διότι εάν, για παράδειγμα, έρθει εδώ 
ο Σιλβέστερ Σταλόνε να γυρίσει ταινία, με τις 
συνηθισμένες ανατινάξεις του, με δαπάνη 100 
εκατομμυρίων, θα πρέπει να του επιστρέψουμε 
τα 35 εκατομμύρια, με βάση το Σχέδιο. Ε, δεν 
θα ανατινάξουμε τον Προϋπολογισμό για μια 
ταινία. Εκτός αν πείσουμε τους παραγωγούς, 
στο τέλος της ταινίας να βάλουν τον Σταλόνε 
αγκαλιά με τη... Σιακίρα στην Πέγεια, να λέει 
ενθουσιασμένος: «Σαν την Κύπρον εν έσιει»! 

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

ΓΙΑ ΠΌΣΌΝ ΚΑΙΡΌ 
ΑΚΌΜΑ;

Για τ’ όνομα του Θεού! Πόσο 
ακόμα θα κρατήσει αυτή η 
ιστορία της 19χρονης Βρε-
τανίδας, που κατηγορείται 
για «δημόσια βλάβη» λόγω 
ψευδούς, υποτίθεται, καταγ-
γελίας ομαδικού βιασμού 
της από 12 Ισραηλινούς στην 
Αγία Νάπα το περασμένο 
καλοκαίρι; Την κρατάμε από 
τις 17 Ιουλίου, δηλαδή εδώ 
και τεσσερισήμισι μήνες (!) 
και την σέρνουμε στα δικα-
στήρια και την διασύρουμε 
από τα ΜΜΕ, ως να διέπραξε 
το έγκλημα του αιώνα. Μια 
κοπελίτσα, πέστε επιπόλαιη, 
πέστε ανεύθυνη, έκανε μια 
ψευδή καταγγελία (που ίσως 
να έχει και δόση αλήθειας) 
για ομαδικό βιασμό της. Η 
ίδια, παρά το ότι απέσυρε σε 
κάποιο στάδιο τον ισχυρισμό 
της, επανήλθε και πριν από 
μερικές ημέρες περιέγραψε 
στο δικαστήριο, για πρώτη 
φορά, πώς έγινε ο βιασμός 
της. Με λεπτομέρειες. Υπο-
βαλλόμενη, στην ουσία, και σε 
νέο, ψυχικό, βιασμό, σε μια 
προσπάθεια να υπερασπίσει 
τον εαυτό της. Κατηγορείται, 
λέει, για «δημόσια βλάβη». 
Αλλά τη «δημόσια βλάβη» 
που υφίσταται η ίδια δεν την 
βλέπουμε; Εννοώ τον επανει-
λημμένο δημόσιο διασυρμό 
της, την ψυχολογική πίεση 
που υφίσταται εδώ και τόσον 
καιρό, την ταλαιπωρία, την 
απόγνωση. Αλλά και να 
δεχτούμε ότι ήταν ψευδής η 
καταγγελία της, πόση άλλη 
τιμωρία θα πρέπει να της επι-
βάλουμε; Επιτέλους αφήστε 
το πλάσμα του Θεού να πάει 
σπίτι του και κλείστε αυτήν 
την υπόθεση. Έρχονται και 
Χριστούγεννα.
Στο παρελθόν, βιαστές 
αθωώθηκαν, διότι, λέει, τους 
καταδίκασαν τα ΜΜΕ. Και 
παιδεραστές αποφυλακίστη-
καν πρόωρα με προεδρική 
χάρη. Σ’ αυτήν την 19χρονη 
θα εξαντλήσουμε όλη την 
αυστηρότητα της Δικαιοσύ-
νης μας;

ΜΠΌΞΕΡ

Ταχυδακτυλουργικός 
ανασχηματισμός
Μα, ανασχηματισμό έκανε ο Πρόεδρος, ή... 
ταχυδακτυλουργικά κόλπα; Για παράδειγ-
μα... εξαφάνισε τον Κώστα Χαμπιαούρη 
από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά αμέσως 
μετά τον εμφάνισε ως Επίτροπο Ανάπτυ-
ξης Ορεινών Κοινοτήτων. Όπου ο τέως 
Υπουργός θα έχει την ευκαιρία να βοηθά 
τους κατοίκους των ορεινών περιοχών να 
ανάβουν τις τσιμινιές τους, με την εμπειρία 
που απέκτησε... ανάβοντας φωτιές στον 
χώρο της Παιδείας.
Στο Υπουργείο Παιδείας ο Πρόεδρος το-
ποθέτησε τον Πρόδρομο, με την ελπίδα ότι 
και αυτός με τη σειρά του θα... εξαφανίσει 
ως διά μαγείας τα προβλήματα που άφησε 
πίσω του ο τέως.
Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος, ως νέος Ντέιβιντ 
Κόπερφιλντ, ο οποίος κάποτε «εξαφάνισε» 
το Άγαλμα της Ελευθερίας, εξαφάνισε την 
Υπουργό Μεταφορών, Βασιλική Αναστασι-
άδου, και εμφάνισε στη θέση της κάποιον 
που δεν ανέμενε κανένας, τον Δήμαρχο 
Αγίας Νάπας, Γιάννη Καρούσο. Εδώ 
μέτρησαν τα γεωγραφικά κριτήρια, αφού 
ο Πρόεδρος ικανοποίησε την ελεύθερη 
Αμμόχωστο, αλλά ταυτόχρονα εξουδετέρω-
σε και τις αντιδράσεις του κ. Καρούσου στη 
συνένωση της Αγίας Νάπας με το Παρα-
λίμνι, που περιλαμβάνεται στα σχέδια του 
Κωνσταντίνου Πετρίδη. 
Την ίδια ώρα ο Πρόεδρος, σε ένα άλλο 
εντυπωσιακό κόλπο, με τράπουλα, την 
ανακάτεψε και μετακίνησε τον Κωνσταντίνο 
Πετρίδη από το Υπουργείο Εσωτερικών 
στο Υπουργείο Οικονομικών, μια πετυ-
χημένη κίνηση, αφού ο κ. Πετρίδης έχει 
αποδείξει ότι είναι ικανός Υπουργός.
Τη θέση του κ. Πετρίδη στο Υπουργείο 
Εσωτερικών ανέλαβε ο βουλευτής του 
ΔΗΣΥ, Νίκος Νουρής, οπότε ικανοποιείται 
και ο Αβέρωφ, αφού είδε μεν ένα συναγερ-
μικό στέλεχος να φεύγει (Χάρης), αλλά να 
αντικαθίσταται από άλλο.
Βεβαίως ο Φούλης είναι ευχαριστημένος 
και για το γεγονός ότι ο Πρόεδρος έβγαλε 
από το καπέλο του και τρεις κομματικούς 
λαγούς, που μπήκαν στη Βουλή (Σάβια, 
Ξένια και Μιχάλης Σοφοκλέους). 
Τέλος, ο ταχυδακτυλουργός Νίκαρος αιφ-
νιδίασε και με την επιλογή ενός δικηγόρου, 
του Κυριάκου Κούσιου, ως νέου Κυβερ-
νητικού Εκπροσώπου. Ευχόμενοι καλή 
επιτυχία, αναμένουμε από τον κ. Κούσιο 
να... λέει την αλήθεια, όλη την αλήθεια και 
μόνο την αλήθεια!

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Ξυπνήστε,
το «γλωσσάρι» 
της ασυδοσίας 
εν ενεργεία!
Στο πλαίσιο μιας νέας σειράς μικρών 
ντοκιμαντέρ της βρετανικής εφημερίδας 
«Γκάρντιαν», για τα 30χρονα της πτώσης 
του τείχους του Βερολίνου, η εφημερίδα 
προβάλλει και τη Λευκωσία! «Nicosia, 
Cyprus: the last divided capital in Europe 
| Divided Cities» (27.11.2019). Αν και, η 
πτώση του τείχους του Βερολίνου, λαν-
θασμένα και παραπλανητικά συγκρίνεται 
με την κατοχική γραμμή της τουρκικής 
εισβολής στην Κυπριακή Δημοκρατία. 
Άλλο Βερολίνο, άλλο Λευκωσία. 
Εξολοκλήρου σχεδόν το ντοκιμαντέρ 
περιστρέφεται γύρω από τους Τούρκους 
στα κατεχόμενα και την αποτυχία μιας 
ομάδας να περάσει ως «νόμο» το δικαί-
ωμα αντιρρησίας συνείδησης, συν τους 
ισχυρισμούς μιας οικογένειας ηλικιω-
μένων που ισχυρίζονται ότι οι Τούρκοι 
υπέφεραν πολλά και πείνασαν (υπονοώ-
ντας από τους Έλληνες). Το κύριο στοιχείο 
του προβλήματος, δηλαδή τις δύο 
τουρκικές εισβολές και τη συνεχιζόμενη 
τουρκική κατοχή των εδαφών της ΚΔ και 
τις συνέπειές της, δηλαδή τον ξεριζωμό 
των σχεδόν 200.000 Ελλήνων και ότι 
για 45 χρόνια δεν μπορούν να επανα-
κτήσουν τις κλεμμένες τους περιουσίες, 
ενσυνείδητα, πλέον, οι συγγραφείς του 
κειμένου αποφεύγουν να το αναφέρουν. 
Αποφεύγουν τον πραγματικό λόγο του 
διαχωρισμού, στον οποίον, όμως, αόριστα 
αναφέρονται…
Το «γλωσσάρι» της ασυδοσίας της 
ΟΑΣΕ εν ενεργεία,  εξ ου και η ενεργός 
υποστήριξη και προώθηση τού εν λόγω 
ντοκιμαντέρ από τη Βρετανική Υπάτη Αρ-
μοστεία στη Λευκωσία. Στην προσπάθεια 
επιβολής αμνησίας και διαγραφής των 
τουρκικών εγκλημάτων και της συνεχι-
ζόμενης τουρκικής κατοχής, σε συντο-
νισμό με την αδίστακτη πρόταση Τατάρ 
για «ποινικοποίηση» της αναφοράς σε 
τουρκική εισβολή και κατοχή… 

ΦΑΝΌΥΛΑ ΑΡΓΥΡΌΥ
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