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Ο Ερντογάν δεν έχει όρια. 
Μας απειλεί καθημερινά. 
Και μας δουλεύει κανονι-
κά. Ενώ στη Μέση Ανατολή 
επικρατεί συγκρουσιακό 
κλίμα, ο Τούρκος Πρόεδρος, 
που είναι πρωταθλητής της 
τρομοκρατίας και των ιαχών 
και πρακτικών του πολέμου, 
εμφανίζεται ως ειρηνοποιός 
Σουλτάνος! Με τη στήριξη του 
Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ 
Πούτιν  κάλεσε τον Αμερικα-
νό Πρόεδρο, Ντόναλτ  Τραμπ, 
να βάλει τέλος στο φονικό 
παιχνίδι της ανταλλαγής των 
«όμορφων», όπως τους χα-
ρακτηρίζει, πυραύλων του με 
τους Ιρανούς. Το ίδιο έπραξε 
και για τη Λιβύη. Αφού έγινε 
μέρος του προβλήματος, πρό-
τεινε ανακωχή. Ειρήνη Υμίν!  
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 /// 
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Μερικά από τα σημαντικότε-
ρα έγγραφα για το Κυπρια-
κό αποδέσμευσε το τελευ-

ταίο τρίμηνο του 2019 το Υπουργείο 
Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας για το 
1990. Ανοίγοντας τους υπηρεσιακούς 
φακέλους των μετά από μια 30ετία, 
μαθαίνουμε ακόμα περισσότερα για το 
πώς ετοίμασαν, και γιατί, το περιβόητο 

διζωνικό ψήφισμα 649 στις 12 Μαρ-
τίου 1990, επί Προεδρίας Γιώργου 
Βασιλείου. Ποια ήταν η στάση των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για το 
ψήφισμα. Ποιοι ζήτησαν και επέβαλαν 
την αναφορά της Διζωνικής στο ψήφι-
σμα 649 και εφόσον ο Γ. Βασιλείου την 
είχε ήδη δεχθεί. Την επεξεργασία και 
προετοιμασία των λεγόμενων «Μέτρων 

Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης» και από 
ποιους, το θέμα Ασίλ Ναδίρ και ποιοι 
συνδέονταν μαζί του στο Λονδίνο, την 
εγκατάλειψη της επιστροφής των προ-
σφύγων, τους  εποίκους, τα συμφέροντα 
της Βρετανίας, τις Βάσεις, πώς έβλεπαν 
τον Γιώργο Βασιλείου προς το τέλος του 
1990 και άλλα.
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Στην αξιοποίηση της ευκαιρίας 
που προσφέρεται μετά την 
υπερψήφιση του East Med Act 

από το αμερικανικό Κογκρέσο προ-
χωρεί το Υπουργείο Άμυνας, το οποίο 
ζυγίζει τα οφέλη από το δυνητικό 
άνοιγμα της αμερικανικής οπλικής βι-
ομηχανίας. Σύμφωνα με πληροφορίες 

της «Σημερινής», οι ανάγκες προς αντι-
κατάσταση όπλων με τελευταίας γενιάς 
οπλικά συστήματα έχουν καταγραφεί, 
με ορίζοντα, μάλιστα, η αντικατάσταση 
να ολοκληρωθεί σε οχτώ χρόνια.

Το Υπ. Άμυνας βρίσκεται σε διαδι-
κασία αξιολόγησης του αμερικανικού 
νόμου, ο οποίος έχει τρία σκέλη. Α. 

Την οικονομική βοήθεια για εκπαι-
δεύσεις. Β. Την άρση του εμπάργκο. 
Γ. Το απόσπασμα που θεσπίζει τη 
νέα στρατηγική σχέση των ΗΠΑ με 
Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ. 

Πιο συγκεκριμένα, το τρίτο σημείο 
του αμερικανικού νόμου εγείρει την 
ανάγκη χάραξης από το Υπ. Άμυνας 

στρατηγικής, η οποία να ανταποκρίνε-
ται στον East Med Act. Αν η στρα-
τηγική αυτή εκπονηθεί, συζητηθεί 
και εγκριθεί από την Κυβέρνηση, θα 
αρχίσει και η διαδικασία συζήτησης 
με τον αμερικανικό παράγοντα για 
αγορά οπλισμού και συστημάτων. 
ΣΕΛΙΔΑ /// 9

Βρετανικά ντοκουμέντα για το παρασκήνιο της Διζωνικής  

Αμυντική θωράκιση 
με αμερικανικά όπλα 

ΤΟ ΥΠ. ΑΜΥΝΑΣ ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΠ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Ο Σουλτάνος 
της Ειρήνης!  
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Σ
το 97% έφτασε η πληρό-
τητα στα φράγματα της 
Κύπρου, με προοπτική 
τις επόμενες μέρες να 
φτάσει στο 100%. 

Μεγάλοι ταμιευτήρες 
νερού όπως του Κούρρη, 

του Ασπρόκρεμμου και της Κανναβιού- 
Ασπρογιάς, διαθέτοντας ήδη από πέρυσι 
υψηλά αποθέματα πληρότητας,  έχουν 
υπερχειλίσει δημιουργώντας μεγάλη 
ικανοποίηση.

Μιλώντας στη «Σημερινή» της Κυρια-
κής ο Μάριος Χατζηκωστής, Τεχνικός 
Μηχανικός 1ης Τάξης του Τμήματος 
Αναπτύξεως Υδάτων, αναφέρθηκε στις 
συνεχείς βροχοπτώσεις και τα νέα δεδο-
μένα που έχουν δημιουργηθεί. 

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχουμε 
τη συγκεκριμένη ποσότητα νερού από 
τόσο νωρίς στο υδρολογικό μας έτος. Ση-
μαντικό γι’ αυτήν την εξέλιξη ήταν βεβαί-
ως το ποσοστό πληρότητας με το οποίο 
ολοκληρώσαμε το περυσινό έτος. Ανα-
λύοντας τα στατιστικά στοιχεία βλέπουμε 
ότι η υψηλότερη στάθμη που είχαμε κάθε 
χρόνο ήταν τέλη Μαρτίου αρχές Απρι-
λίου, πέρυσι η πιο ψηλή αποθηκευμένη 
ποσότητά μας ήταν τέλη Μαΐου και ήταν 
270 εκατομμύρια. Αυτήν  την ποσότητα, 
που ήταν η δεύτερη καλύτερή μας από 
τον Απρίλιο του 2012,  όταν ήταν 273 
εκατομμύρια, την ξεπεράσαμε ήδη από 
τις αρχές Ιανουαρίου».  

Η σημασία του φράγματος Αρμίνου   
Μέχρι στιγμής από τα συνολικά 22 φράγ-
ματα στην Κύπρο έχουν υπερχειλίσει τα 16 
(το πρωί της Παρασκευής, 10 Ιανουαρίου 
2019), ενώ τα εναπομείναντα έξι: Λευκάρων 
77,8%, Διπόταμου 92,3%, Άχνας 51,9%, 
Μαυροκόλυμπου 94,4%, Αγίας Μαρίνας 
Χρυσοχούς 94,4% και Βυζακιάς 80,4%, 
βρίσκονται σε καλό δρόμο και κάποια, 
κυρίως της Αγίας Μαρίνας Χρυσοχούς, 
αυτήν την ώρα που κυκλοφόρησε η εφη-
μερίδα ίσως έχει καλύψει το 100% της 
πληρότητάς του. 

Είναι μεγάλης σημασίας για το Τμή-
μα Υδάτων, ανέφερε ο κ. Χατζηκωστής, η 
εκτροπή που οδηγεί το νερό της Αρμίνου 
στον Κούρρη αλλά και μέρος του Διαρί-
ζου ποταμού. Για πολλά χρόνια αυτή η 
κατασκευή μάς βοήθησε να επιβιώσει 

ο Νότιος Αγωγός. Πέρυσι πήραμε από 
την Αρμίνου πάνω από 40 εκατομμύρια 
ΚΜΝ και φέτος από τις 20 του Δεκέμ-
βρη πήραμε σχεδόν 11 εκατομμύρια, κάτι 
πολύ σημαντικό για την υπερχείλιση του 
Κούρρη.  

Στατιστικά η τελευταία δεκαετία 
Βάσει των αριθμητικών στοιχείων που 
υπάρχουν δημοσιευμένα στην ιστοσελί-
δα του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, 
η φετινή ροή νερού στα φράγματά μας 
έχει όλες τις προοπτικές να καταστεί η 
μεγαλύτερη των τελευταίων δέκα χρόνων, 
ξεπερνώντας ακόμη και την περυσινή, 
που ήταν χρονιά ρεκόρ.

Σε ετήσια βάση, από τον Οκτώβριο του 
2019 (Οκτώβριο - Σεπτέμβριο υπολογί-
ζεται το υδρολογικό έτος) μέχρι σήμερα 
έχουμε συνολική εισροή στα φράγματά 
μας 69.127 εκατομμύρια κυβικών μέτρων 
νερού (ΕΚΜ), με τον Δεκέμβριο να είναι ο 
δεύτερος καλύτερος μήνας της δεκαετίας 
μετά τον αντίστοιχο του 2012-2013. Ο δε 
Ιανουάριος, μόλις στις πρώτες του δέκα 
μέρες βρίσκεται ήδη στην τέταρτη θέση 
με πάνω από 35 ΕΚΜ,  πίσω από τους 
αντίστοιχους Ιανουάριους του 2018-19 
(118.110 ΕΚΜ), του 2011-12 (92.634 

ΕΚΜ) και του 2009-10 (42.973 ΕΚΜ) 
και βεβαίως έχουμε μπροστά μας άλλες 
3 γεμάτες εβδομάδες.

Στο σύνολο της χρονιάς η φετινή υδρο-
λογική χρονιά είναι ήδη στην έκτη θέση.

Προβλήματα από
τις βροχοπτώσεις, αλλά… 

Μπορεί οι βροχοπτώσεις να φέρνουν 
μαζί τους και προβλήματα σε αρκετές καλ-
λιέργειες, αλλά εκείνο που πρέπει και 
είναι σημαντικό να σταθμίσουμε, είπε ο 
κ. Χατζηκώστας, κληθείς να σχολιάσει 
τις αντιδράσεις που παρουσιάστηκαν σε 
διάφορες περιοχές της υπαίθρου, «είναι 
ότι καλύτερα να χαθεί μια σοδειά και να 
υπάρχουν αποθέματα για πολλές στη συ-
νέχεια, παρά να υπάρχει ανομβρία και 
να μην μπορούν οι επαγγελματίες των 
κλάδων της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας 
να έχουν επάρκεια νερού».

Το νερό που πάει στη
θάλασσα δεν είναι χαμένο

Υπάρχει σε πολλούς, ειδικά μετά τις 
υπερχειλίσεις, η εντύπωση ότι αρκετό νερό 
που φεύγει από τα φράγματα ή από μεγάλα 
ποτάμια όπως είναι οι ποταμοί Διαρίζος 

και Έζουσας και καταλήγει στη θάλασσα 
είναι νερό χαμένο και είναι κρίμα να μην 
αξιοποιείται ή να μην οδηγείται κάπου αλ-
λού με μια εκτροπή. Κάποιοι μάλιστα κατά 
καιρούς έχουν αιτηθεί τη δημιουργία ακόμη 
ενός μεγάλου φράγματος στην Επαρχία 
Πάφου και συγκεκριμένα στα Ανατολικά 
και την κοιλάδα του Διαρίζου, για να μην 
πάει ούτε μια σταγόνα στη θάλασσα.

Σχολιάζοντας ο κ. Μάριος Χατζη-
κωστής ανέφερε πως το νερό που πάει 
στη θάλασσα δεν είναι χαμένο. Το νερό 
που ρέει στους ποταμούς και που τελι-
κά καταλήγει στη θάλασσα εμπλουτίζει 
τα υδροφόρα στρώματα, τα οποία εδώ 
και χρόνια είναι πολύ καταπονεμένα. 
Εμπλουτίζονται επίσης οι γεωτρήσεις 
και του κόσμου και του Δημοσίου, ενώ 
αποφεύγεται και στα παράλια η εισροή 
της θάλασσας μέσα στους υδροφορείς. 

Πρέπει να αναφέρουμε, κατέληξε, 
πως σε αρκετές περιοχές έχουμε σοβα-
ρό πρόβλημα λόγω της υπεράντλησης 
που υπάρχει κυρίως στα παράλια και 
του  φαινομένου υπόγειας εισροής του 
θαλασσινού νερού μέσα στους υδροφορείς 
μας, κάτι που αλλοιώνει την ποιότητα του 
νερού μας. 

Βαρυσήμαντο θεωρείται το «ναι» 
που είπε ο Παγκύπριος Σύνδε-
σμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων 

(ΠΑΣΙΝ) στην πρόταση του Οργανισμού 
Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), για το μνημόνιο 
συναντίληψης. Τα μέλη του ΠΑΣΙΝ, την 
περασμένη Πέμπτη, ενέκριναν το μνημόνιο 
συναντίληψης ως βάση διαπραγμάτευ-
σης, υπό την προϋπόθεση να δοθούν οι 
απαιτούμενες εγγυήσεις. Την ίδια στιγμή 
ζήτησαν διευκρινιστικά στοιχεία από τον 
ΟΑΥ, τα οποία θα εξετάσoυν εντός της 
επόμενης εβδομάδας. Υπενθυμίζεται πως 
στο μνημόνιο συναντίληψης περιλαμβά-
νονται πρόνοιες για τη διαπραγμάτευση 
που θα ακολουθήσει μεταξύ του ΟΑΥ και 
του εκάστου ιδιωτικού νοσηλευτηρίου 
ξεχωριστά με στόχο την ένταξή τους στο 
σύστημα. 

Υπογράφουν μέχρι 
το τέλος του μήνα 

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της 
Κεντρικής Επιτροπής, ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΙΝ Σάββας Καδής είπε πως λήφθη-
κε η απόφαση για κατ’ αρχήν αποδοχή 
του μνημονίου συναντίληψης ως βάσης 
διαπραγμάτευσης για το κάθε νοσηλευ-
τήριο ξεχωριστά. Αυτό, σημείωσε, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα πετύχουμε τις εγγυ-
ήσεις που θέλουμε από το κράτος κι ότι 
θα δοθούν ακόμη κάποιες διευκρινίσεις 
και στοιχεία από τον ΟΑΥ σε ερωτήσεις 

που απορρέουν από το μνημόνιο που εί-
ναι οκτώ σελίδες. Ο κ. Καδής ανέφερε ότι 
έχει συσταθεί ειδική επιτροπή, η οποία θα 
έχει επαφές με τον ΟΑΥ. «Η Επιτροπή έχει 
κλείσει μια συνάντηση με τον ΟΑΥ την ερ-
χόμενη Πέμπτη, η ώρα 12 το μεσημέρι, για 
να πάρει περισσότερες διευκρινίσεις όσον 
αφορά το Μνημόνιο. Θα προσπαθήσουμε 
μέσω του Υπουργού Υγείας, ο οποίος έχει 
χαιρετίσει τη συμφωνία, να πάρουμε τις 
εγγυήσεις της Πολιτείας, ούτως ώστε πριν 

από τις 30 Ιανουαρίου να μπορέσουμε να 
υπογράψουμε το Μνημόνιο», πρόσθεσε. 

«Σημαντική ώθηση για 
τα επόμενα στάδια» 

Από πλευράς του ο Υπουργός Υγείας, 
Κωνσταντίνος Ιωάννου, σχολιάζοντας την 
απόφαση του ΠΑΣΙΝ, ανέφερε πως «αντι-
λαμβανόμαστε τις ανησυχίες των ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων ως προς την οικονομική 
τους βιωσιμότητα στο ΓεΣΥ και στόχος 

μας είναι να διασφαλίσουμε την τήρηση 
του οικονομικού σκέλους του μνημονίου 
ως Κυβέρνηση». Ο κ. Ιωάννου είπε ότι «η 
εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα θετική και θα 
δώσει σημαντική ώθηση για τα επόμενα 
στάδια που θα ακολουθήσουν μέχρι την 1η 
Ιουνίου, οπότε και θα εφαρμοστεί η 2η και 
τελική φάση του ΓεΣΥ, αφού στην ουσία 
ανοίγει τον δρόμο στον ΟΑΥ για έναρξη της 
διαβούλευσης με τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια 
που θα εκφράσουν τη βούλησή τους να 

ενταχθούν στο ΓεΣΥ». Ως αποτέλεσμα της 
εντατικής διαβούλευσης που προηγήθηκε, 
ανέφερε ο Υπουργός, το μνημόνιο αποτελεί 
μιαν αρκετά καλή βάση και ικανοποιεί τα 
περισσότερα από τα αιτήματα που είχε θέσει 
ο ΠΑΣΙΝ, χωρίς όμως να αφήνει εκτεθει-
μένο τον ΟΑΥ και να δημιουργεί κίνδυνο 
επιπλοκών στο ΓεΣΥ, μέσω του προϋπολο-
γισμού. Περαιτέρω, σημείωσε ότι τις επόμε-
νες μέρες θα υπάρξουν επαφές μεταξύ του 
ΟΑΥ και αντιπροσωπίας του ΠΑΣΙΝ για τη 
διασαφήνιση κάποιων ζητημάτων τεχνικής 
κυρίως φύσης, που απασχολούν τα μέλη 
του Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, 
ώστε να προχωρήσει στη συνέχεια η διαβού-
λευση με έκαστο νοσηλευτήριο ξεχωριστά. 
Παράλληλα, ο κ. Ιωάννου επεσήμανε ότι 
εξετάζονται και ορισμένα άλλα σενάρια 
που μπορούν να διασφαλίσουν περαιτέρω 
την τήρηση των συμφωνηθέντων και κατ’ 
επέκτασιν τη βιωσιμότητα των ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων, για τα οποία δεν θέλησε 
να επεκταθεί προς το παρόν. 

Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, σύμ-
φωνα με το μνημόνιο συναντίληψης μεταξύ 
του ΟΑΥ και του ΠΑΣΙΝ, μέχρι τις 15 
Φεβρουαρίου αναμένεται να εκφράσουν 
το ενδιαφέρον τους όσα νοσηλευτήρια 
ενδιαφέρονται για να μπουν σε επιμέρους 
διαβουλεύσεις, οι οποίες θα ακολουθήσουν 
την περίοδο μέχρι την 31η Μαΐου για να 
καθοριστούν οι επιμέρους προϋπολογι-
σμοί για το κάθε νοσηλευτήριο. 

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
Έτος 42ο – 1η  Έκδοση 3 Φεβρουαρίου 1976 

Εκδότης και Συνιδρυτής: Κώστας Ν. Χατζηκωστής
Διατελέσας Διευθύνων Σύμβουλος: Άντης 

Χατζηκωστής (2002-2010) 

Διευθυντής Εκδοτικού Οίκου Δίας: 
Χρύσανθος Τσουρούλλης

Οικονομικός Διευθυντής: Ανδρέας Χατζημάρκου
Group Advertising Director: Μαρία Κυριάκου

Διευθύντρια «Σημερινής»: Πέτρα Αργυρού
Διευθύντρια Σύνταξης: Σκεύη Σταύρου

Διευθυντής Marketing: Ερωτόκριτος Ερωτοκρίτου
Εμπορική Διευθύντρια Εφημερίδων: 

Γεωργία Τουτουζιάν
Brand Manager: Μιχάλης Μιχαήλ

Σύμβουλος Έκδοσης: Γιάννης Καρεκλάς
Υπεύθυνοι Έκδοσης: Μιχάλης Παπαδόπουλος, 

Θεοδώρα Νικολάου
Υπεύθυνη Διεκπεραίωσης: Ιφιγένεια Λιασή

Δημιουργικό: Χάρης Κατσιάμης, Ελένη Κυπριανού
Διόρθωση: Λουΐζα Ζαμπακκίδου

Ιδιοκτησία: Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημοσία Λτδ
Κεντρικό Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 22580580, 

Φαξ: 22580570
Εμπορικό Τμήμα: 22580510, Φαξ: 22580455

Ιστοσελίδα: www.simerini.com
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mail@simerini.com, 

sintaxi@simerini.com
Εκτύπωση: Proteas Press Ltd
Διανομή: Kronos Public Ltd

Copyright © Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια Λτδ 

Απαγορεύεται αυστηρώς η αναδημοσίευση, η 
αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή 

κατά προτίμηση ή κατά διασκευή απόδοση του 
περιεχομένου (κειμένου ή φωτογραφίας) με 

οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, 
ηχογράφηση ή άλλο, χωρίς τη γραπτή έγκριση ή άδεια 

του εκδότη Εκδοτικός Οίκος Δίας Δημόσια Λτδ.

PDF EDITION
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗ “Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ” ΣΕ ΟΛΑ 

ΤΑ SMARTPHONES KAI TABLETS 

www.simerini.com

12.01.2020

Έγινε το μεγάλο βήμα για το ΓεΣΥ 
Ο Τούρκος Πρόεδρος δεν έχει 

τον θεό του. Έχει, όμως, ισχύ. Ενώ 
μιλά για ειρήνη, ετοιμάζεται για 
πόλεμο. Τον προκαλεί. Και στο 
Αιγαίο και στο Κρητικό Πέλαγος 
και στη θάλασσα της Κύπρου. Έχει 
εισβάλει στην Κύπρο, στη Συρία, 
στο Ιράκ και εμπλέκεται στρατι-
ωτικά στη Λιβύη. Και επιμένει να 
μιλά για ειρήνη! Χωρίς ο στρατηγός 
Χαφτάρ να τον εμπιστεύεται. Ως 
αυτήν τη στιγμή, δεν φαίνεται να 
υπογράφει την ανακωχή που του 
προσφέρεται και είναι δυνατό να 
αρχίσει από τα μεσάνυχτα. Εκτός 
και αν δεχθεί ρωσικές και άλλες 
πιέσεις. Ή ισχυρά ανταλλάγματα. 
Για τον Λίβυο στρατηγό, ο Ερντο-
γάν είναι εν δυνάμει εισβολέας. 
Αποτελεί εξωτερική απειλή, που 
αν πατήσει πόδι στη χώρα του, δεν 
πρόκειται να φύγει. Θα μείνει για 
πάντα. Όπως επιδιώκει να πράξει 
και στην Κύπρο. Χωρίς να λαμβάνει 
κανέναν  υπόψη. Προχωρεί μόνος 
αν χρειαστεί με το ξίφος του.   

Η Τουρκία έχει  ισχύ. Την εκμε-
ταλλεύεται και αλωνίζει. Μας βλέπει 
σαν μυρμήγκια. Δεν μας υπολογίζει. 
Είναι έτοιμη να ποδοπατήσει κι εμάς 
και το κράτος μας. Θέλει να μας λιώ-
σει. Και να μας εξαφανίσει από τον 
χάρτη. Όπως έχει ήδη πράξει με τα 
νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. 
Υιοθετεί την πολιτική του εκκρε-
μούς. Μια με τη Μόσχα και μια με 
την Ουάσιγκτον. Και  προχωρεί στην 
ανάδειξή της σε ηγεμονική δύναμη. 
Σε νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία. 
Και την καλύπτουν όλοι. Και οι Ρώ-
σοι και οι Αμερικανοί. Και ο ανύ-
παρκτος ΟΗΕ. 

Τα είπε όλα ο Θουκυδίδης πριν 
από τρεις χιλιάδες χρόνια με μια 
λέξη: Αποτροπή. Η οποία εξοστρα-
κίζει και τις κρίσεις και τον πόλε-
μο. Όμως, η αποτροπή δεν επιτυγ-
χάνεται με τον εξευμενισμό, τον 
οποίο η Τουρκία αντιλαμβάνεται 
ως αδυναμία. Είναι όντως ουτοπία 
να ισχυριστεί κάποιος ότι η Κύ-
προς μπορεί να τα βάλει μαζί με 
την Άγκυρα. Είναι, όμως, τραγωδία 
να έχει κάποιος την ψευδαίσθηση 
ότι χωρίς άμυνα και συμμαχίες 
θα μας αφήσει ήσυχους. Ότι θα 
σταματήσει να μας απειλεί. Εάν 
υπάρχουν συνεχείς προκλήσεις και 
κρίσεις από το Αιγαίο ώς την Κύπρο 
δεν είναι αποτέλεσμα των δικών 
μας όπλων, αλλά της πολεμικής 
μηχανής της Άγκυρας, που στέλνει 
ξεκάθαρο το μήνυμα: Θα τα πάρω 
όλα. Είτε με το καλό είτε με το κακό.  

Ο EastMed ανοίγει παράθυρο 
ευκαιρίας. Για αμυντικό σχεδια-
σμό και για ασφαλή εκμετάλλευση 
του φυσικού αερίου. Από τη μια 
δέχεται τορπίλες εκ των έσω. Από 
την άλλη, εάν δεν είναι οικονομικά 
συμφέρουσα επιλογή, ας το πουν 
τώρα οι ηγέτες μας. Και στην Αθήνα 
και στη Λευκωσία. Τους απαγο-
ρεύουμε να μας εμπαίζουν. Και να 
μετατρέπουν το όνειρο σε εφιάλτη. 
Ας κρατήσουν, τουλάχιστον, τον 
αμυντικό άξονα Ελλάδας, Κύπρου, 
Ισραήλ. Και ας προχωρήσουν τά-
χιστα, χθες, στην υλοποίησή του. 
Για να έχουμε ασφάλεια. Για να 
έχουμε μέλλον. Και ως κράτη και 
ως Ελληνισμός. 

Ο Σουλτάνος μάς κοροϊδεύει, 
αλλά δεν αστειεύεται. Εάν θέλει κρί-
ση για να μας σύρει με το πιστόλι 
στον κρόταφο σε συνομιλίες, για να 
πάρει το μισό Αιγαίο και την ΑΟΖ 
της Κύπρου, θα το πράξει, όταν 
ξέρει ότι δεν θα έχει κόστος. Και 
ας μην τον προκαλέσουμε. Όταν η 
Τουρκία βλέπει ότι είμαστε χωρίς 
αποτροπή, ότι είμαστε αμυντικά 
ξεβράκωτοι, είναι ικανή για όλα. 
Παλιά της τέχνη κόσκινο. Δεν θα δι-
στάσει να φτάσει στα άκρα. Ώς την 
προβοκάτσια. Και έτσι θα  μπορεί 
εκ νέου ο Ερντογάν να ισχυριστεί 
ότι τελεί εν αμύνη. Και ότι, για να 
καλύψει ξανά τα πολεμοχαρή και 
φασιστικά του ένστικτα και σχέ-
δια, αφού βάλει μπουρλότο από το 
Αιγαίο ώς την Κύπρο, αφού κάψει 
κάθε ίχνος ψευδαίσθησης των ημε-
τέρων ότι θέλει λύση, αφού βάλει 
μπροστά το τελικό σκέλος για τη 
διάλυσή μας,  θα βαφτίσει εαυτόν 
ως Σουλτάνο της Ειρήνης!   

... Συνέχεια από σελίδα 1
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ενδόμυχη πρόθεση να προεκταθείς, ως 
ύπαρξη, σε μιαν αξιοσύνη που σε ξεπερνά, 
να γίνεις το μικρό δώρο που ξετυλίγεται, 
σαν νήπιος φωτεινός αντικατοπτρισμός, στη 
σκιά μιας υπερέχουσας γενναιοδωρίας: 
Μιας γενναιοδωρίας που συμπτύσσεται 
ολόκληρη μέσα στην απεραντοσύνη του 
ίχνους της και μας καλεί να την ακολου-
θήσουμε, νοερά, ως την αδολίευτη χειρο-
νομία που την θεσμοθέτησε στον κόσμο. 

Προσπαθώντας τώρα, με την ίδια νοε-
ρή εντρύφηση, να στοιχίσω το όνομα του 
Άντη με όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν 
γι’ αυτόν, αισθάνομαι πως το πέρασμά 
του ανάμεσα στα πράγματα που στοίχιζαν 
γύρω κι ανάμεσά μας έναν κόσμο, μοιάζει 
με το πέρασμα εκείνης της βαθιάς ομι-
λούσας σιωπής που στοιχίζει γύρω από 

τις λέξεις τη λεπτή, αδιόρατη μεμβράνη 
ενός νοήματος.  

Να αφιερώνεις, λοιπόν, σ’ εκείνον που 
αφιερώθηκε, σαν μια ανεπαίσθητη αύρα 
αδολίευτης γενναιοδωρίας, ολάκερος στους 
άλλους, είναι σαν να καλείς τον λόγο της 
υπόμνησης να γίνει ένα με το έργο, την 
περιδίνηση της ζωής μέσα και πέρα από τον 
καλπασμό των ασυναίρετων στιγμών της.

Δέκα χρόνια, λοιπόν, από την φυγή 
ενός τέτοιου ανθρώπου, που το μεγαλύ-
τερο μέρος της προσφοράς του ήταν μια 
αφανέρωτη αλήθεια, ξέρουμε πως όσος 
καιρός κι αν περάσει, δεν υπάρχει, ούτε 
θα υπάρξει, ποτέ, τελευταίος λόγος. Για-
τί, αυτός (ο λόγος) έρχεται, κατά κάποιον 
τρόπο, πάντα πρώτος, ανακυκλώνει όσα 
εκείνος ήταν και εποίησε, μέσα σε μιαν 

πρωθύστερη αφοριστική τελεσιδικία, 
που λειτουργεί, απλώς, σαν μια εσαεί 
επιβεβαίωση... 

Ο άνθρωπος λειαίνεται έως ότου γίνει 
αόρατος έλεγε κάπως έτσι ο Ρενέ Σαρ, κι 
αυτό ήταν κυρίως η μοίρα των ποιητών, 
αλλά κι εκείνων που τολμούσαν να παρα-
σταθούν στην έκθεση μιας κατακλυσμιαίας 
αναταραχής, στο όριο που το ανθρώπινο 
πασχίζει να αναλωθεί πέρα από τον εαυτό 
του, σε μια χειρονομία που ενώνει, μετεω-
ριζόμενη, το Παν και το Τίποτα. Αόρατος, 
μα, όπως ο Άντης, διαρκώς ψηλαφήσιμος 
μέσα στης αγάπης την πλέρια ορατότητα…

«Μια λάμψη ο άνθρωπος…»
Ο Άντης αγαπούσε πολύ τους ποιητές, 

και πιο πολύ απ’ όλους τον Ελύτη. Τον στίχο 
του «μια λάμψη ο άνθρωπος, κι αν είδες, 
είδες», τον είχε καταστήσει σηματοδότη 
και πυρφόρο της ζωής του.

Μια λάμψη, όλη κι όλη, κι αν είδες… 
Όπως η στιγμή, που κρύβει εντός της την 
αιωνιότητα.

Ο Άντης, σε όλη του τη ζωή πάσχισε 
να εκταμιεύσει αυτήν τη λάμψη, να δώσει 
λίγο περισσότερη διάρκεια στις ξεθωρια-
σμένες της ανταύγειες, που προσπέφτουν 
στον καθένα μας δω κάτω, σημάδι ισχνό 
μιας ανθρωπινότητας που μας έλαχε, κι 
ίσως δεν μας πρέπει… 

Είχε, όμως, ο ίδιος λάμψη αρκετή, του-
λάχιστον για να το δοκιμάσει.

Αν η ομορφιά είναι ένα από τα πολλά 
ονόματα της ικανότητας να είσαι γενναι-
όδωρος, ο ίδιος υπήρξε η λάμψη αυτής 
της γενναιοδωρίας, ένας αβύθιστος στον 
ορίζοντα αστέρας, που διαχέει την ακα-

Της Κυριακής
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Η 
εργασία της μνημό-
νευσης προϋποθέτει, 
πάντα, την ανάγκη της 
ζωής να αγκιστρώνε-
ται σ’ εκείνα που την 
θρέφουν, σε όσα της 
δίνουν τη δύναμη να 

συνεχίσει. 
Υπάρχουν γεγονότα που, πράγματι, 

κατά τον λόγο του ποιητή, σε κόβουν 
στα δυο, μοιράζουν τον καιρό σ’ εκείνο 
που αξιομνημόνευτα παρήλθε κι εκεί-
νο που επακολουθεί μετέωρο, ανάμεσα 
στην πρόσδεση στο παρελθόν και στην 
εναγώνια απόβλεψη στο μέλλον, που 
έρχεται αυτόδηλα φτωχότερο αλλά και 
ανυποψίαστα πιο πλούσιο.    

Σαν μια φλόγα που τρεμοπαίζει στις 
κορυφογραμμές των καιρών, κείνη η φλό-
γα «που καίει τον άνθρωπο» και «γίνεται 
δροσερή πικροδάφνη», σύμφωνα, πάλι, 
με του ποιητή τα λόγια.

Δέκα χρόνια κλείνουν σήμερα από τη 
φυγή του Άντη και μας κατακλύζει ακριβώς 
η θέρμη εκείνης της φλόγας που καίει τον 
άνθρωπο και γίνεται δροσερή πικροδάφνη.  

Που αποδίδει, απερίφραστα, την γεύ-
ση ενός ιχνήλατου περάσματος και μιας 
καίρια μεστωμένης παρουσίας. 

«Μια λάμψη ο άνθρωπος κι αν είδες, 
είδες»… Κι όμως, στην αστραπιαία περι-
δίνηση του βλέμματος για να φυλακιστεί 
αυτή η λάμψη, φιλοτεχνείται το πορτρέτο 
μιας ζωής, εξαιρετικά δύσχωρο για να 
χωρέσει το αχειροποίητο υφαντό των 
λεπτομερειών που το απαρτίζουν.

Στην περίπτωση του Άντη, μια επίμονη 
άρνηση να ειπωθεί ο τελευταίος λόγος, τα 
ξαναβάζει όλα απ’ την αρχή, ξαναρχίζει 
τη συνομιλία με το άφευκτο, ξανανοίγει 
το κουτί των πιθανοτήτων. 

Γι’ αυτό, κάθε αναφορά στον Άντη, στα 
όσα έπραξε στο σύντομο πέρασμά του 
από τη ζωή -, στην αρίφνητη, σε λάμψεις, 
στίλβη της ανθρωπιάς του, στο ασίγαστο 
δημιουργικό/επιχειρηματικό του πάθος, 
στο μέγεθος της απερίσταλτης προσφοράς 
του στα κοινά -, μοιραία, αφήνει κάτι έξω 
που δεν έχει εκχωρηθεί στον λόγο, σαν η 
μυστική, ασύλληπτη παρουσία κάποιου 
θαυμαστού και απροσμέτρητου πράγματος.    

Κι αλλιώς ακούγεται στ’ αφτιά εκείνων 
που τον γνώρισαν κι αλλιώς στ’ αφτιά όσων 
μπόρεσαν να αποθησαυρίσουν μερικές 
μόνον εκλάμψεις της λυσιτελούς, μα πάντα 
μετρημένης, δημόσιας παρουσίας του.  

Μια απροσμέτρητη αφιέρωση
Πώς και τι να αφιερώσεις, λοιπόν, σε 

κάποιον που ολάκερη η ζωή του ήταν 
μια απροσμέτρητη αφιέρωση;  

Το να αφιερώνεις, ίσως εκφράζει μια 

ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΑΝΤΗ Κ. ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ 

Ταπεινό ενθύμιο σε μιαν 
απροσμέτρητη αφιέρωση  
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τάλυτη αύρα μιας ομορφιάς γεννημένης 
από τις πιο απλές ανθρώπινες χειρονομίες, 
και συστοιχείται με τα μετέωρα φωτεινά 
σύμβολα καιρών δίσεκτων. 

Τώρα, που σαστισμένοι από τις «ζα-
βολιές του ανυπόδητου ανέμου, που 
αρπάζεται απ’ την άκρη του νυχτικού 
της μοίρας και πάει να μας αφήσει στων 
αιγάγρων το ύπαιθρο έκθετους», καθώς 
λέει ο αγαπημένος του Ελύτης, τη λάμψη 
του, ανυποχώρητη κι ανένδοτη στην ορμή 
ενός άκαρδου κόσμου, τη χρειαζόμαστε 
όσο ποτέ, όπως εκείνα τα πράγματα που 
μεγαλώνουν σε σημασία.  

Κι αν εκείνος «στα κρυφά έφυγε με όλα 
τα κλοπιμαία στον νου του, για μιαν απ’ 
την αρχή ζωή απροσκύνητη. Χωρίς κεριά, 
χωρίς πολυελαίους» (Ελύτης), νιώθεται ανά-
μεσά μας, «σαν η πιο ταιριαστή παρουσία 
με όλα όσα ζούσαν μέσα στην πλησμονή 
μιας επερχόμενης εκπλήρωσης, ώστε να 
είναι σήμερα η πιο ταιριαστή απουσία με 
όσα χρειάζεται να συντελεστούν, για να 
υπάρξει αυτό που είναι ήδη». 

Σαν ο ρυθμός ενός βηματισμού που 
διασχίζει τη ζωή, επιδαψιλεύοντας το ανα-
ρίθμητο της δωρεάς «μέσα σε περιβόλια 
του πορτοκαλιού χρυσά και της σμίλης 
όμορα λόγια»… Και αλλάζουν τον βουβό 
θρήνο του πένθους, στη μουσική μιας 
σεμνής αφιλοκέρδειας που φέρνει η νύχτα 
όταν τον θυμόμαστε… 

Ποιος ήταν
Μαζί με όλες αυτές τις αρετές, ήταν 

ένας πλέρια καλλιεργημένος άνθρωπος, 
που πέρα από τα Ελληνικά, μιλούσε άλ-
λες τρεις γλώσσες - Αγγλικά, Γαλλικά και 
Γερμανικά -, ενώ, πριν από τον ερχομό του 
στην Κύπρο, είχε διαπρέψει σε σημαντικές 
θέσεις στο εξωτερικό. Κάτοχος πτυχίων 
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών 
(στο Πανεπιστήμιο του Southampton στην 
Αγγλία, όπου τελείωσε με «Άριστα»), εργά-
στηκε ως οικονομικός αναλυτής στη Γενική 
Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στις Βρυξέλλες (1992-1993). Επίσης διετέ-
λεσε project manager στον συμβουλευτικό 
οίκο Kienbaum Consultants International 
Kienbaum στο Ντίσελντορφ της Γερμανί-
ας (1992-1993). Ερχόμενος στην Κύπρο, 
ανέλαβε διευθυντής μάρκετινγκ του εκ-
δοτικού οίκου ΔΙΑΣ και της τηλεόρασης 
ΣΙΓΜΑ (1994-1997). Επιπλέον, αποτέ-
λεσε ιδρυτικό και διευθυντικό στέλεχος 
στην εταιρεία IMH Creative Solutions 
Consulting (1996-2010) και διευθυντής 
αναπτύξεως νέων επιχειρήσεων (1997-
1999), για να αναλάβει τη διεύθυνση του 
συγκροτήματος ΔΙΑΣ κατά την περίοδο 
1999-2002 και ακολούθως να καταστεί 
διευθύνων σύμβουλος της Τηλεόρασης 
ΣΙΓΜΑ και του εκδοτικού οίκου ΔΙΑΣ. 
Επιπρόσθετα, συμμετείχε σε συμβούλια 
δημοσίων εταιρειών στην Κύπρο, όσο και 
στο εξωτερικό. Διετέλεσε, ταυτόχρονα, μέλος 
του European Publishers Association και 
διοικητικός σύμβουλος και πρεσβευτής 
των διεθνών τηλεοπτικών βραβείων Έμι.

Ήταν, ίσως, ο πρώτος που κατάλαβε 
τη δύναμη των νέων Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας και τις δυνατότητες του δια-
δικτύου για την ενημέρωση, επενδύοντας, 
με όραμα, σε ό,τι υποσχόταν το μέλλον. 

Δυστυχώς, ο αδόκητος θάνατός του 
άφησε ανολοκλήρωτα τα πιο θαρραλέα 
και πρωτοποριακά σχέδια που ετοίμαζε. 
Ήταν εκείνος, ωστόσο, που πρώτος έβαλε 
τον θεμέλιο λίθο για όλα όσα σήμερα συ-
ναπαρτίζουν το μιντιακό τοπίο μας, παρά 
την κρίση και τις ολέθριες επιπτώσεις της. 

Σκέφτομαι, ποια τύχη θα μπορούσε να 
έχει σήμερα τούτος ο βαριά  καθημαγμένος 
τόπος, αν αυτός ο σπάνιος, χαρισματικός 
άνθρωπος ήταν εν ζωή. 

Τελέστηκε χθες το μνημόσυ-
νο του Άντη Κ. Χατζηκωστή

Παρουσία συγγενών, φίλων και εκτιμη-
τών του έργου του τελέστηκε χθες Σάββατο, 
στον ιερό ναό Κωνσταντίνου και Ελένης 
στη Λευκωσία, το ετήσιο μνημόσυνο του 
Άντη Χατζηκωστή.

Μετά το πέρας της σύντομης λειτουρ-
γίας ακολούθησε τρισάγιο επί του τάφου.



του, από την πρώτη στιγμή διαφώνησε 
το Ισραήλ. Διαφωνίες υπήρξαν και εντός 
των ΗΠΑ, που έγιναν κυρίαρχη θέση με 
τη διακυβέρνηση Τραμπ. Οι Αμερικανοί, 
και πολύ περισσότερο οι Ισραηλινοί, σε 
καμιά περίπτωση δεν θα ήθελαν να δουν 
το Ιράν να αναδεικνύεται σε πυρηνική 
δύναμη, διότι θα αποτελέσει περιφερειακή 
και παγκόσμια απειλή. Πολύ περισσότερο 
απ’ ό,τι είναι σήμερα. Στο παρελθόν, όταν 
οι Ιρανοί προσπάθησαν να ξεφύγουν των 
ελέγχων, είχαν δεχτεί κτύπημα από τον 
πύραυλο του κυβερνοχώρου, ονόματι 
«stunxet». Χωρίς αίμα και θύματα, χωρίς 
απώλειες σε ζωές, χωρίς  τυμπανοκρουσίες 
και χωρίς όρκους εκδίκησης και πτώ-
σης των χρηματιστηρίων, αλλά και χωρίς 
αποδείξεις και καταδίκες, Ισραηλινοί και 
Αμερικανοί έστρεψαν το πρόγραμμα του 
Ιράν τουλάχιστον έξι μήνες πίσω! Συνεπώς, 
οι Αμερικανοί έχουν τις εξής επιλογές εάν 
αποφασίσουν να κτυπήσουν το Ιράν: Α. 
Με συμβατικά όπλα. Β. Με συμβατικά 
πυρηνικά όπλα, ειδικώς σε περίπτωση που 
θα θελήσουν να κτυπήσουν εγκαταστάσεις 
10 με 15 ορόφους κάτω από τη γη. Γ. 
Με τους πυραύλους του κυβερνοχώρου. 

Η τέταρτη επιλογή, η οποία είναι μεν 
οδυνηρή, αλλά δεν βάζει άμεσα φρένο στο 
πυρηνικό πρόγραμμα του  Ιράν, είναι τα 
οικονομικά μέτρα, τα οποία επιβάλλουν 
οι ΗΠΑ. Όπως αυτά που ανακοινώθηκαν 
την Παρασκευή το απόγευμα. Και δεν 
αποκλείεται να έχουμε και άλλα.  

 
Η τρομοκρατία και το κράτος 
του Κουρδιστάν    

Από την άλλη, το κύριο όπλο, που 
έχει στα χέρια της η Τεχεράνη, είναι ο 
ασύμβατος πόλεμος της τρομοκρατίας, 
όχι μόνο εντός της Μέσης Ανατολής, αλλά 
και παγκοσμίως, που θα έχει τις εξής επι-
πτώσεις: Α. Συνθήκες περιφερειακής και 

παγκόσμιας ανασφάλειας.  Β. Αύξηση τιμής 
του πετρελαίου και συνθήκες παγκόσμιας 
οικονομικής αποσταθεροποίησης. Βεβαίως, 
οι ΗΠΑ προτού προκαλέσουν την κρίση 
φαίνεται ότι γνώριζαν τον τρόπο διαχείρι-
σής της στη λογική της αποκλιμάκωσης: 
Πρώτον, είχαν στο στόχαστρο 52 στρατη-
γικούς στόχους. Εάν ανταπέδιδε το Ιράν 
και προκαλούσε πάσης φύσεως κόστος 
στις ΗΠΑ, ήταν ως να τις νομιμοποιούσε 
να πατήσουν τον πυραυλικό διακόπτη. 
Προτίμησαν ένα κτύπημα επί ιρακινού 
εδάφους σε βάσεις των ΗΠΑ για την τιμή 
των όπλων και της αξιοπρέπειας. Οι δε  
συναινέσεις του Ιράκ για αποχώρηση των 
αμερικανικών στρατευμάτων πήραν την 
εξής απάντηση: Οι ΗΠΑ δεν θα είχαν 
πρόβλημα να αναγνωρίσουν κουρδικό 
κράτος στο Ιράκ επί τη βάσει του δημο-
ψηφίσματος του Σεπτεμβρίου του 2017. 
Η περιοχή του Κουρδιστάν είναι από τις 
πλέον πλούσιες σε ενεργειακές πηγές και 
η απόσχιση θα προκαλέσει οικονομικά 
και άλλα προβλήματα στο Ιράκ. Έτσι, οι 
Αμερικανοί στέλνουν και μήνυμα προς 
την Τουρκία να μαζευτεί…

   
Τα πυρηνικά  της Τουρκίας 
και η αποτροπή  

Δεύτερον, εάν επιτραπεί στο Ιράν να 
καταστεί πυρηνική δύναμη, τότε η Τουρ-
κία, στη βάση του πυρηνικού ισοζυγίου 
του τρόμου, θα αξιώσει και θα επιδιώξει 
να αναδειχθεί ως πυρηνική δύναμη. Οι 
μυστικές υπηρεσίες της Γερμανίας ανα-
φέρονταν στην πρόθεση της Τουρκίας να 
αποκτήσει πυρηνικά όπλα από το 2015. 
Σχετικές αναφορές υπάρχουν και από τους 
Αμερικανούς. Ο Πρόεδρος Ταγίπ Ερντο-
γάν εξέφρασε δημόσια την επί του θέματος 
πρόθεσή του διά της χρήσης  του σταθμού 
στο Άκιουγιου, ο οποίος οικοδομείται με 
τη συνδρομή και τον έλεγχο της Μόσχας, 

εξέλιξη που: Α. Δένει ακόμη περισσότερο 
τους δεσμούς Ρωσίας – Τουρκίας και Β. 
Προκαλεί πρόσθετα προβλήματα στις σχέσεις 
της Τουρκίας και των ΗΠΑ. Το κύριο, όμως, 
πρόβλημα θα το έχει το Ισραήλ. Συνεπώς, θα 
έχουμε κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση 
των σχέσεων Ισραήλ - Τουρκίας, που ση-
μαίνει ότι η τουρκική απειλή θα συνεχίσει 
να δημιουργεί συνθήκες κοινής αποτροπής 
μεταξύ Ισραήλ, Κυπριακής Δημοκρατίας 
και Ελλάδας. Επειδή το θέμα μάς αφορά, 
θα πρέπει να εξεταστεί πώς μπορούμε να 
αμυνθούμε όχι μόνο έναντι της τουρκικής 
απειλής, αλλά και πώς δημιουργούμε συν-
θήκες ασφάλειας σε μια γενικότερη σύρραξη. 
Υπό αυτές τις συνθήκες το ελάχιστο που 
θα μπορούσε να συμβεί στο πλαίσιο του 
άξονα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και της 
προοπτικής του EastMed είναι η σύνδεση 
της αμυντικής αντιαεροπορικής και αντι-
πυραυλικής ομπρέλας των τριών χωρών 
από το Αιγαίο ώς το Ισραήλ. Δηλαδή: 1. 
των αντιαεροπορικών και αντιπυραυλικών 
συστημάτων Πάτριοτ, S-300 και TORM-1 
της Ελλάδας με τους Buk και ΤORM-1 της 
Κύπρου, καθώς και με τους Πάτριοτ όπως 
και με τα λοιπά συστήματα του Ισραήλ.  2. 
Της αεροπορικής συνεργασίας, που σημαί-
νει από δικής μας πλευράς, της διάθεσης 
των αεροδρομίων μας και των υποδομών 
τους. 3. Του ναυτικού σε συνεργασία με τις 
λοιπές δυτικές δυνάμεις που δρουν στην 
περιοχή όπως είναι οι ΗΠΑ και η Γαλλία, 
που μπορούν να παράσχουν αντιαεροπο-
ρική και αντιπυραυλική κάλυψη μέσω των 
πολεμικών τους σκαφών. 

Ο αδύναμος κρίκος… 
Τρίτον, η εκτέλεση του Σουλεϊμανί 

δεν αποφασίστηκε ένα πρωί διότι κοιμή-
θηκε στραβά ο Πρόεδρος Τραμπ. Ήταν 
ένα μήνυμα στο Ιράν, στην ουσία άναψε  
κόκκινο σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της τρο-

Η 
σχέση μίσους και πά-
θους μεταξύ των ΗΠΑ 
και του Ιράν κρατάει 
χρόνια. Είναι από τις 
κλασικές συγκρουσι-
ακές σχέσεις με φόντο 
το Ισραήλ, τους θεούς 

και τους δαίμονες, την ενέργεια, καθώς και 
τα πυρηνικά. Και όλα αυτά συμβαίνουν τη 
στιγμή που Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ 
υπογράφουν για τον EastMed, ενώ η Ρωσία 
επιχειρεί, με διαφορά μιας βδομάδας, να 
δώσει «σανίδα σωτηρίας» στην Άγκυρα 
ενόψει μιας ήττας, που θα προκύψει από 
την κυριαρχία του στρατηγού Χαφτάρ στη 
Λιβύη. Επί τη βάσει, δε, των τουρκικών 
προθέσεων, της κατασκευής του Άκιουγιου 
και της λογικής των ισοζυγίων δυνάμε-
ων, εάν επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει 
πυρηνικά όπλα, τη σκυτάλη θα πάρει η 
Τουρκία. Και, ως εκ τούτου, η τουρκική 
απειλή επιβάλλει, ακόμη περισσότερο, 
το δέσιμο των συμφερόντων μας με την 
Ελλάδα και το Ισραήλ και την ανάγκη μιας 
κοινής αντιαεροπορικής αντιπυραυλικής 
ομπρέλας από το Αιγαίο ώς το Ισραήλ.    

Η Φρουροί της Επανάστασης 
Η εκτέλεση του Κασέμ Σουλεϊμανί, του 

επικεφαλής των Φρουρών της Επανάστα-
σης, και αρχηγού των μυστικών υπηρε-
σιών του Ιράν, ήταν σαφές μήνυμα της 
Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη, για την 
τρομοκρατία που ασκεί και σπονσάρει στη 
Μέση Ανατολή. Και αν κάποιος ισχυριστεί 
ότι ο Σουλεϊμανί πολέμησε τον ISIS, μέχρι 
του σημείου που οι ΗΠΑ του έπλεκαν 
το εγκώμιο, θα έχει δίκαιο. Η στάση του 
ήταν φυσιολογική, ως ηγέτη των  Φρου-
ρών της Επανάστασης. Ο ISIS ήταν μια 
σουνιτική τρομοκρατική οργάνωση, που 
προσδοκούσε να επιβάλει το δικό της 
περιφερειακό και παγκόσμιο χαλιφάτο, 
απειλώντας το σιιτικό θεοκρατικό κράτος 
των Χομεϊνίδων. Όσο δε για τη στάση των 
ΗΠΑ, είναι εναρμονισμένη με τον ρόλο 
της παγκόσμιας υπερδύναμης. Έτσι την 
βόλευε,  έτσι έπραττε. Έτσι πράττει. Έχει 
το σύνδρομο ότι μπορεί να αντικαθιστά 
τον Θεό στη Γη. Θα ήταν αφελής, όμως, 
κάποιος, εάν θεωρούσε ότι οι Ιρανοί 
θα μπορούσαν να γίνουν φίλοι με τους 
Αμερικανούς, που έχουν ως στενότερους 
συνεργάτες τους  Ισραηλινούς, οι οποίοι 
είναι άσπονδοι φίλοι με τους Ιρανούς. Και 
ποτέ δεν θα γίνουν πραγματικοί φίλοι. 

Πυρηνικά και ο πύραυλος 
του κυβερνοχώρου 

Λογικό θα ήταν να ξετυλίξουμε  το κου-
βάρι των σχέσεων του Ιράν, των ΗΠΑ και 
του Ισραήλ για να βρούμε άκρη. Ταυτο-
χρόνως, εξίσου λογικό είναι να εξετάσουμε 
εάν και πώς η Κύπρος επηρεάζεται από 
τις εξελίξεις αφού στο σκηνικό, εκ των 
πραγμάτων, εμπλέκεται και η Τουρκία. 
Σημειώνουμε, λοιπόν, τα εξής: 

Πρώτον, το Ιράν είναι σε διαδικασία 
πυρηνικής καλλιέργειας και έχει απώτερο 
στόχο την κατασκευή πυρηνικών όπλων. 
Η διακυβέρνηση Ομπάμα επιδίωξε να 
προχωρήσει μαζί με την ΕΕ και τη Ρωσία 
σε μια συμφωνία ελέγχου του πυρηνικού 
προγράμματος του Ιράν. Όμως, επί τού-

Της Κυριακής

Το περιφερειακό και παγκόσμιο 
σκηνικό χαρακτηρίζεται από ρευ-
στότητα. Μοιάζει μεν με κινούμε-
νη άμμο, που στηρίζεται, όμως, σε 
συμφέροντα και σε ορισμένες στα-
θερές. Την ισχύ και την αποτροπή, 
οι οποίες, όμως, χρειάζονται τη δική 
τους σοφία. Η περιοχή από τα Βαλ-
κάνια ώς τη Μέση Ανατολή είναι ο 
ζωτικός μας χώρος. Και της Ελλάδας 
και της Κύπρου και του Ισραήλ. Η 
τουρκική απειλή σπρώχνει ακόμη 
περισσότερο το δέσιμο μιας τέτοιας 

συμφωνίας, προσθέτοντας και την 
Αίγυπτο στο σκηνικό. Η ομπρέλα 
αμυντικής ασφάλειας με την Ελλάδα 
και το Ισραήλ είναι υποχρέωση της 
κυπριακής Κυβέρνησης, διότι το 
κράτος δεν είναι μόνο καθήκον για 
την εσωτερική προστασία των πολι-
τών του, αλλά και για την εξωτερική 
ασφάλεια των συνόρων του, καθώς 
και τουεθνικού του πλούτου, όπως 
είναι το φυσικό αέριο. Αλλιώς πώς 
θα ασκεί κυριαρχία. Είναι αποδεδειγ-
μένη ουτοπία να πιστεύει κάποιος 

ότι επειδή δεν έχουμε αξιόπιστες 
ένοπλες δυνάμεις, η Τουρκία θα μας 
αφήσει ήσυχους. Ο ρεαλισμός διδά-
σκει ότι η απουσία αποτροπής και 
συμμαχιών τροφοδοτεί την τουρκική 
επιθετικότητα και την κρίση και ότι 
εάν δεν είχαν οι Αμερικανοί συμφέ-
ροντα στην ΑΟΖ μας, δεν θα γινόταν 
καν γεώτρηση. Τα συμφέροντα, όμως, 
και οι συμμαχίες κάνουν φτερά όταν 
αυτά σε φλερτάρουν και εσύ τους 
γυρίζεις την πλάτη. Κάνουν φτερά 
όταν υπάρχουν ακόμη ημέτεροι πο-

λιτικοί, που επιμένουν, όπως και ο 
Ερντογάν, να πολεμούν τη συμμαχία 
με το Ισραήλ, την εμβάθυνση των 
σχέσεων με τις ΗΠΑ και τον αγωγό 
προς Τουρκία, για να βρούμε, όπως 
ισχυρίζονται, την ησυχία μας. Έτσι, 
όμως, με αυτό το μοντέλο «λύσης», 
θα παραχωρήσουμε την ασφάλειά 
μας, δηλαδή τον βασικό πυλώνα της 
κυριαρχίας μας, όπως και το φυσικό 
μας αέριο στην Τουρκία, με αποτέλε-
σμα να εξελιχθούμε σε προτεκτοράτο 
με φέσι! 

Προτεκτοράτο με φέσι 

ΡΩΣΙΚΉ «ΣΑΝΙΔΑ ΣΩΤΉΡΙΑΣ» ΣΤΉΝ ΑΓΚΥΡΑ, ΦΥΣΙΚΌ ΑΈΡΙΌ ΚΑΙ ΠΡΌΤΈΚΤΌΡΑΤΌ ΜΈ ΦΈΣΙ

Εάν το Ιράν αποκτήσει πυρηνικά, 
παίρνει σειρά η Τουρκία

ΓΙΑΝΝΌΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΉΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Με ποιους τρόπους 
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Η ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ ΕΛ-
ΛΑΔΑΣ, ΚΥΠΡΟΥ, ΙΣΡΑΗΛ, Η 
«ΑΠΕΙΛΗ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩ-
ΡΙΣΗ ΚΟΥΡΔΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΙΡΑΝ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ Ο «ΕΥΚΟΛΟΣ» 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ «ΑΞΟΝΑ ΤΟΥ 
ΚΑΚΟΥ»

μοκρατικής του δράσης στη Μέση Ανατολή. 
Ταυτοχρόνως, δόθηκε ένα δεύτερο μήνυμα 
προς τον άξονα Ρωσίας, Ιράν, Τουρκίας, 
με την τελευταία να αποτελεί την αιχμή 
της εν λόγω συμμαχίας  στην περιφέρεια 
της Ευρασίας. Το Ιράν είναι ο αδύναμος 
κρίκος της συμμαχίας αφού: 1. Θεωρείται 
διεθνώς ως θεοκρατικό καθεστώς, που 
σπονσάρει την τρομοκρατία, άρα οι Αμερι-
κανοί έχουν τον ηθικό ισχυρισμό δράσης 
στη λογική της «Αποστολής Διπλωματίας». 
2. Δεν μπορούν να κτυπήσουν ούτε τη 
Ρωσία ούτε την Τουρκία. Εάν κτυπήσουν 
τη Ρωσία σημαίνει παγκόσμιο πόλεμο. Από 
την άλλη, πώς μπορούν να κτυπήσουν 
μια δική τους συμμαχική χώρα-κλειδί, 
κράτος μέλος του ΝΑΤΟ;  

Διαιτητές και ανακωχή
Πάντως, Μόσχα και Άγκυρα συνεχίζουν 

τη συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα, 
αφού την  Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου, έδωσαν 
απάντηση στην Τριμερή μεταξύ Ελλάδας, 
Κύπρου και Ισραήλ, που πραγματοποιή-
θηκε την περασμένη εβδομάδα. Η κοινή 
απάντηση Ρωσίας - Τουρκίας αφορά στην 
εγκαινίαση του Turkish Stream, αλλά και 
στη διαχείριση της κρίσης της Λιβύης, 
προσφέροντας την επιλογή της ανακωχής 
από σήμερα τα μεσάνυχτα, γεγονός που 
δίνει χρόνο και ανάσα στην Κυβέρνηση 
της Τρίπολης, που πολιορκείται από τον 
στρατηγό Χαφτάρ. Η εξέλιξη αυτή βοηθά 
την Άγκυρα, η οποία δίνει ελπίδα ως προς 
την επιβίωση της συμφωνίας της με τη 
Λιβύη για τα θαλάσσια σύνορα των δυο 
χωρών, παρότι θεωρείται νομικώς απα-
ράδεκτη. Αντιθέτως, η Ελλάδα αναμένει 
την κυριαρχία Χαφτάρ για να ακυρωθεί 
μία και διά παντός η εν λόγω συμφωνία. 
Η Μόσχα δεν αναγνωρίζει την Κυβέρ-
νηση της Τρίπολης και ως εκ τούτου η 
ρωσική πολιτική: α) Εμφανίζει την ίδια τη 
Ρωσία ως διαμεσολαβητή και επιχειρεί 
να αποκαθάρει την Τουρκία, την οποία 
από μέρος του προβλήματος θέλει να την 
καταστήσει διαιτητή. β) Επιδιώκει να δώσει 
σωσίβιο σωτηρίας στην Άγκυρα υπό την 
έννοια ότι εάν πέσει η Κυβέρνηση της 
Τρίπολης, ακυρώνεται η συμφωνία που 
αφορά στον θαλάσσιο χώρο της Κρήτης 
και σηματοδοτείται μια σημαντική ήττα 
σε βάρος του Ερντογάν.

Το ρωσικό παιχνίδι είναι καλά στη-
μένο: Βοηθά την Τουρκία να εμφανιστεί 
ως καλός σύμμαχος, γνωρίζοντας, όμως, 
ότι ο στρατηγός Χαφτάρ, που πολιορκεί 
την Τρίπολη και θέλει την πτώση της Κυ-
βέρνησης, την οποία δεν αναγνωρίζει η 
Μόσχα, δύσκολα θα δεχόταν μια τέτοια 
πρόταση, εάν είναι σίγουρος για τη νίκη 
του. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ρωσική 
σανίδα σωτηρίας είναι δυνατό να απο-
δειχθεί τρύπια.   

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 4



Πρώτον, διά της θρησκείας και, δεύτε-
ρον, δι’  αντιπροσώπων. Οι Πέρσες είναι 
σιίτες και μισούν θανάσιμα του σουνίτες, 
οι οποίοι εκπροσωπούνται από τη Σαου-
δική Αραβία, που θεωρείται η έδρα του 
Ισλάμ. Έτσι, η θρησκευτική ηγεσία και 
οι Φρουροί της Επανάστασης έκτισαν 
στενούς δεσμούς με παραστρατιωτικές 
ομάδες στη Μέση Ανατολή, όπως με τη 
Χεζμπολλάχ στον Λίβανο, με την Παλαι-
στινιακή Ισλαμική Τζιχάντ, τη Χαμάς, το 
κίνημα Χούτι στην Υεμένη και τις Δυνά-
μεις Λαϊκής Πολιτοφυλακής στο Ιράκ.

Ο υποστράτηγος Κασέμ Σουλεϊμάνι, 
enfant gaté του σημερινού θρησκευτικού 
ηγέτη, Αλί Χαμενέι, κατά την 36η επέτειο 
(2015) της Ισλαμικής Επανάστασης δια-
κήρυξε: «Είμαστε μάρτυρες της εξαγωγής 
της Ισλαμικής Επανάστασης σε όλην την 
περιοχή. Από το Μπαχρέιν στο Ιράκ, στη 
Συρία, στην Υεμένη και στη Βόρεια Αφρική». 

Ο Ιρανός ΥπΕξ, Ζαρίφ, σε άλλο άρ-
θρο του στην αμερικανική επιθεώρηση, 
«The Atlantic» (Arab Affairs Are Iran’s 
Business, 9/10/2017), επιβεβαίωσε τη 
δέσμευση της Τεχεράνης να επεκτείνει 
την επιρροή της. «Οι αραβικές υποθέ-
σεις», έγραψε, «είναι και υπόθεση του 
Ιράν. Πώς θα μπορούσε να μην είναι;», 
διερωτήθηκε. 

Φιλοδοξίες των Ιρανών
Η Τεχεράνη, για να επιβάλει την 

Ισλαμική Επανάσταση στη Μέση Ανα-
τολή, αξιοποιεί το χάος που επικρατεί 
στην περιοχή, τα διεφθαρμένα, όπως τα 
χαρακτηρίζει, σουνιτικά καθεστώτα και 
την αραβική άνοιξη που κατέληξε χαώ-
δης και ερεβώδης αραβικός χειμώνας. 
Η φιλοδοξία των Ιρανών θρησκευτικών 
και πολιτικών ηγετών να ανασυστήσουν 
την Αυτοκρατορία προσομοιάζει προς τις 
νεο-οθωμανικές φιλοδοξίες του σουνίτη 
Προέδρου της Τουρκίας, Ερντογάν. 

Μόνο που οι φιλοδοξίες των Ιρανών και 
των Τούρκων αφορούν και επηρεάζουν 
τις ίδιες εύφλεκτες και ασταθείς περιοχές: 
Τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, 
στις οποίες εμπλέκονται και διατηρούν 
πανίσχυρα οικονομικά, ενεργειακά, στρα-
τηγικά συμφέροντα και άλλοι μεγάλοι 
διεθνείς δρώντες. Ας προσεχθεί ακόμα 
μία ομοιότητα στις εκατέρωθεν αυτοκρα-
τορικές φιλοδοξίες Ιράν και Τουρκίας: 
Ο αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων του 
Ιράν δήλωσε προς το τέλος του 2016: 

«Το Ιράν χρειάζεται μακρινές βάσεις» 
και «μια μέρα αυτό θα γίνει κατορθωτό 
να έχει ναυτικές βάσεις στις ακτές της 
Υεμένης και της Συρίας». Ας γίνουν οι 
ανάλογοι συνειρμοί με την επεκτατική και 

κατακτητική πολιτική της Τουρκίας, με την 
εισβολή και κατοχή μεγάλου τμήματος 
της ΒΑ Συρίας και την προσπάθειά της 
να δημιουργήσει βάσεις στη Λιβύη και 
στην Τυνησία. 

Δεν θα τους επιτραπεί
Η Τουρκία διαθέτει βάσεις στο Κα-

τάρ (με 3.000 στρατιώτες), στη Σομαλία 
και στο Σουδάν, στο πλαίσιο, ακριβώς, 
μιας νεο-οθωμανικής στρατηγικής να 
αποκτήσει προσβάσεις, επιρροή ή και 
κατοχή πρώην οθωμανικών κτήσεων. 
Η Κύπρος είναι μέρος αυτού του εφιαλ-
τικού σχεδιασμού, όπως και το Αιγαίο, 
η Δυτική Θράκη, η Αλβανία, μέρος της 
Βουλγαρίας και τουρκόφωνες χώρες του 
Καυκάσου. 

Το Ιράν και η Τουρκία φαίνονται να 
μην  αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν 
να αναδειχθούν σε περιφερειακές ή 
και παγκόσμιες δυνάμεις επειδή δεν 
θα τους το επιτρέψουν οι ΗΠΑ, η Ρω-
σία ή ακόμα και το Ισραήλ. (Βλέπε και: 
«Can Iran Become a World Power?», 
του Hilal Khashan - Stratfor Worldview, 
27 Δεκεμβρίου 2017).

Ο γνωστός θεωρητικός της Νέας Τάξης 
Πραγμάτων, Zbigniew Brzezinski, στο 
βιβλίο του, «Η Μεγάλη Σκακιέρα» («The 

Grand Chessboard. American Primacy 
And its Geostrategic Imperatives», εκδό-
σεις Basic Books, 1997), επισημαίνει πως 
τα τελευταία 500 χρόνια, οι δύο ήπειροι, 
Ευρώπη και Ασία, αλληλεπιδρούν πο-
λιτικά, οικονομικά, πολιτιστικά.

 
Χίτλερ – Στάλιν - ΗΠΑ

Αίφνης, μετά την ήττα και κατάρρευση 
του κομμουνισμού, μία μεγάλη δύναμη 
από μιαν άλλη ήπειρο, την Αμερική, εμ-
φανίστηκε ως ο κύριος διαμεσολαβητής 
στις υποθέσεις της Ευρασίας. Βέβαια, η 
εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή της 
Μέσης Ανατολής χρονολογείται από 
τις αρχές του 20ού αιώνα και κυρίως 
μετά την κατάρρευση της βρετανικής 
αυτοκρατορίας, εξαιτίας και της Κρίσης 
του Σουέζ, το 1956. Γιατί οι ΗΠΑ ενεπλά-
κησαν και θα παραμείνουν στην περιοχή 
της Μέσης Ανατολής;

Όπως ο Μπρζεζίνσκι υποστηρίζει, η 
Ευρασία είναι η μεγάλη σκακιέρα στην 
οποία διεξάγεται αέναη μάχη για υπεροχή 
και παγκόσμια ηγεμονία. Και «αυτή η 
μάχη εμπλέκει τη γεωστρατηγική, δηλ. τη 
στρατηγική διαχείριση των γεωπολιτικών 
συμφερόντων. Αξίζει να σημειωθεί πως, 
ο Χίτλερ και ο Στάλιν, κατά τη μυστική 
συνάντησή τους τον Νοέμβριο του 1940, 
συμφώνησαν ότι οι Ην. Πολιτείες έπρεπε 
να αποκλειστούν από την Ευρασία. Και 
οι δύο συνειδητοποιούσαν ότι εμπλοκή 
της αμερικανικής δύναμης στην Ευρασία 
θα εξουδετέρωνε τις φιλοδοξίες τους για 
παγκόσμια κυριαρχία».

Ο «άξονας του κακού»
Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ιράν πέρασαν από 

σαράντα κύματα: Από το πραξικόπημα 
του 1953, διά του οποίου εκδιώχθηκε 
ο Μοσαντέκ και επιβλήθηκε ο Σάχης 
Ρεζά Παχλεβλί μέχρι την Ισλαμική 
Επανάσταση το 1979, την ομηρεία 52 
Αμερικανών διπλωματών και πολιτών 
για 444 ημέρες, την κατάρριψη ιρανικού 
αεροσκάφους (Ιούλιος του 1988, με 290 
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Το μεγάλο παιxνίδι στην ευρασιατική
σκακιέρα παίζεται ακόμα πιο σκληρά
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Η 
δολοφονία του υπο-
στράτηγου Κασέμ 
Σουλεϊμάνι, αρχη-
γού της παραστρα-
τιωτικής οργάνωσης 
Κουντς των Φρου-
ρών της Ισλαμικής 

Επανάστασης του Ιράν, από μη επαν-
δρωμένο αεροπλάνο των Ην. Πολιτειών 
(4.1.2020), πρέπει να ιδωθεί μέσα από 
την ιστορία, τη θρησκεία, τη γεωστρατη-
γική και το μεγάλο παιγνίδι διαφόρων 
δρώντων που ουδέποτε σταμάτησε να 
παίζεται στη μεγάλη σκακιέρα της Ευ-
ρασίας και ειδικά της Μέσης Ανατολής. 

Από την εποχή του Κύρου του 
Μεγάλου, του ιδρυτή της δυναστείας 
των Αχαιμενιδών, η Περσική Αυτο-
κρατορία έχει εδραιωθεί στο ιστορικό 
υποσυνείδητο των Περσών ως εμμανής 
παρακαταθήκη. Ακόμα και ο ιδρυτής 
της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, 
Αγιατολλάχ Χομεϊνί, ονειρευόταν ανα-
σύσταση της Περσικής Αυτοκρατορίας 
αλλά με ισλαμικό μανδύα. 

Ο Yπουργός Εξωτερικών της χώ-
ρας, Μοχάμετ Ζαρίφ, σε δοκίμιό του 
στο γνωστό έγκυρο αμερικανικό πε-
ριοδικό «Foreign Affairs» (What Iran 
Really Wants, Iranian Foreign Policy 
in the Rouhani Era, May/June 2014), 
δεν άφησε καμία αμφιβολία για τις φι-
λοδοξίες της Ισλαμικής Επανάστασης 
να διαδραματίσει έναν «διακεκριμένο 
περιφερειακό και παγκόσμιο ρόλο».

Ο «μεγάλος σατανάς»
Γι’ αυτόn τον σκοπό, ο Χομεϊνί επέ-

βαλε στους θρησκευτικούς και πολι-
τικούς ηγέτες της χώρας, πρώτον, να 
καταγγέλλουν τον «μεγάλο σατανά», τις 
ΗΠΑ, για την πολιτική τους έναντι των 
Παλαιστινίων και την υποστήριξή τους 
στο Ισραήλ. Δεύτερον, να εξαγάγουν 
την ισλαμική επανάσταση και ιδεολο-
γία σε όλη τη Μέση Ανατολή. Πώς θα 
επιτυγχανόταν αυτός ο στόχος;

Όλα αυτά συναρτώνται προς δύο 
άλλους ισχυρούς δρώντες. Ο ένας 
είναι η Ρωσία, η οποία παίζει 

ένα επιτήδειο και πολιτικά, διπλωματικά, 
γεωστρατηγικά, οξυδερκές παιχνίδι στη 
μεσανατολική και ευρασιατική σκακιέρα. 
Στηρίζει τον Πρόεδρο Άσαντ, έχει δύο 
μεγάλες βάσεις στη Συρία και αξιοποιεί τις 

νεο-οθωμανικές ονειρώξεις του Τούρκου 
Προέδρου για να εντείνει την επιρροή 
της στη Μέση Ανατολή, να υπονομεύει τα 
δυτικά συμφέροντα, να αντιπαρατάσσεται 
προς τις ΗΠΑ και να εμφανίζεται ως η 
αξιόπιστη δύναμη της περιοχής.

Ο άλλος ισχυρός δρων, το Ισραήλ, 
έχει έναν εχθρό και αυτός είναι το Ιράν. 

Με αφορμή τις απειλές της Τεχεράνης, 
ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου προειδο-
ποίησε ότι η χώρα του θα απαντήσει με 
σκληρό τρόπο σε όποιον της επιτεθεί, 
εννοώντας ξεκάθαρα το Ιράν. «Όποιος 
προσπαθήσει να μας επιτεθεί, θα δεχθεί 
το ισχυρότερο πλήγμα», τόνισε από την 
Ιερουσαλήμ.

Το Ιράν, υπό την πίεση των μαζών, θα 
προβεί σε κάποια χτυπήματα ενα-
ντίον αμερικανικών, κυρίως, στόχων 

ή, πιθανόν, και ευρωπαϊκών. Όμως, ήδη, 
φαίνεται πως η κατάσταση οδεύει προς 
εκτόνωση. Η Τεχεράνη δεν θέλει επειδή 
δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά 
προς τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ. Θα επιδοθεί στην 
πρακτική που γνωρίζει καλύτερα: Ασύμμε-
τρες επιθέσεις δι’ αντιπροσώπων, δηλ. των 

παραστρατιωτικών σιιτικών οργανώσεων. 
Με κύριο στόχο να ελέγξει το Ιράκ και να 
δημιουργήσει το «σιιτικό μισοφέγγαρο», με 
άμεση επιρροή και στη Συρία, στον Λίβανο, 
στην Υεμένη και στα παλαιστινιακά εδάφη.

Από την άλλη, οι ΗΠΑ δεν φαίνονται 
καθόλου πρόθυμες να εμπλακούν σε έναν 
αχρείαστο και, για τον Τραμπ, πολιτικά ζη-
μιογόνο πόλεμο, αφού η χώρα οδεύει προς 
εκλογές. Οι αντιδράσεις τους εστιάζονται 

σε οικονομικές κυρώσεις κατά του Ιράν. 
Όμως, η Μέση Ανατολή και η Ευρασία 
θα συνεχίσουν να είναι το θέατρο ακόμα 
πιο έντονων αντιπαραθέσεων μεγάλων 
και μεσαίων δρώντων για επιρροή, γε-
ωπολιτικά συμφέροντα, επιβολή ή και 
έλεγχο κρατών και πόρων. Κυρίως για 
το πετρέλαιο. Όπως είπε κάποτε ο Γάλλος 
πολιτικός, Κλεμανσώ, «μία σταγόνα πε-
τρελαίου αξίζει όσο μία σταγόνα αίματος».     

Συμπερασματικά
Ρωσία και Ισραήλ

νεκρούς). Πολλοί τότε έκριναν, όπως και 
σήμερα, ότι οι δύο χώρες βρίσκονταν 
στα πρόθυρα πολέμου. 

Στις 29 Ιανουαρίου 2002, ο Πρόεδρος 
Τζορτζ Μπους, σε μήνυμά του προς 
το αμερικανικό Έθνος, μίλησε για τον 
«άξονα του κακού», με επικεφαλής το 
Ιράν. Την ίδια χρονιά, αντιπολιτευόμενοι 
Ιρανοί αποκαλύπτουν ότι η Τεχεράνη 
αναπτύσσει πυρηνικές εγκαταστάσεις. 

Μετά από κοπιώδεις διπλωματικές 
προσπάθειες, το Ιράν συναίνεσε το 2015 
σε μια μακροπρόθεσμη συμφωνία 
για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Τη 
συμφωνία συνυπέγραψαν οι ΗΠΑ, η 
Γαλλία, η Βρετανία, η Κίνα, η Ρωσία 
και η Γερμανία (η γνωστή συμφωνία 
5+1). Όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος, 
Τραμπ, τον Μάιο του 2018 αποχώρησε 
από τη συμφωνία για τα πυρηνικά του 
Ιράν, καταγγέλλοντας ότι ήταν ευνοϊκή 
για το καθεστώς της Τεχεράνης.

Στις 4 Ιανουαρίου 2020, αμερικανικό 
μη επανδρωμένο αεροπλάνο σκότωσε 
τον υποστράτηγο Κασέμ Σουλεϊμάνι, 
ηγετική φυσιογνωμία στην ιρανική ιε-
ραρχία. Κατηγορείται από τους Αμερι-
κανούς, συμμάχους τους και το ΝΑΤΟ 
ότι ευθύνεται για τον θάνατο πολλών 
Αμερικανών στρατιωτών και εκατοντά-
δων χιλιάδων Σύρων.

Παρατηρείται το εξής παράδοξο όσον 
αφορά την πολιτική Τραμπ έναντι του 
Ιράν. Τον Μάιο και τον Ιούνιο 2019 
σημειώθηκαν εκρήξεις σε έξι πετρε-
λαιοφόρα που έπλεαν στα στενά του 
Ορμούζ, διά των οποίων διέρχεται το 
80% του πετρελαίου της παγκόσμιας 
οικονομίας. Τον Ιούνιο 2019, επίσης, 
Ιρανοί κατέρριψαν υπερσύγχρονο μη 
επανδρωμένο αεροπλάνο των ΗΠΑ. 

«Χρήσιμος εχθρός»
Ο Πρόεδρος Τραμπ δεν αντέδρασε. 

Όπως δεν αντέδρασε όταν μη επανδρω-
μένα ιρανικά αεροσκάφη, στα χέρια 
ανταρτών Χούτι, κτύπησαν τις πετρε-
λαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco, στη 
Σαουδική Αραβία, τις μεγαλύτερες στον 
κόσμο. Γιατί, συνεπώς, διέταξε την εκτέ-
λεση του Κασέμ Σουλεϊμάνι; 

Πρώτον, διότι προφανώς αποφάσισε 
να αποδείξει στους Ιρανούς ότι δεν είναι 
ένας αδύναμος ηγέτης, επειδή συχνά 
η Τεχεράνη τον κατηγορούσε ότι δεν 
τολμούσε να αντιπαρατεθεί προς το Ιράν. 

Δεύτερον, να υποβάλει στην Τεχεράνη 
και σε άλλους δρώντες στην περιοχή ότι 
οι ΗΠΑ έχουν την ισχύ να αντεπιτεθούν 
αλλά δεν θα προκαλέσουν πόλεμο. 

Τρίτον, η Ουάσινγκτον γνωρίζει 
(όπως και το Ισραήλ), ότι το Ιράν δεν 
έχει τις δυνατότητες ή και την ικανότητα 
να εμπλακεί σε έναν ολοκληρωτικό πό-
λεμο με τις ΗΠΑ, για τους εξής λόγους:

Α) Οι κυρώσεις εναντίον του έχουν 
γονατίσει την οικονομία και προκαλέσει 
και τις τελευταίες αιματηρές διαδηλώσεις, 
κατά τις οποίες δυνάμεις του καθεστώτος 
σκότωσαν πάνω από 1500 διαδηλωτές.

Β) Οι Αμερικανοί είναι ένας «χρήσι-
μος εχθρός» για εσωτερική κατανάλωση 
αλλά και διατήρηση του καθεστώτος 
στην εξουσία και ικανή αιτιολογία για 
εξαγωγή της Ισλαμικής Επανάστασης. 

Γ) Το Ιράν κάνει τις βρομοδουλειές 
του δι’ αντιπροσώπων: Στη Συρία, στον 
Λίβανο, στην Υεμένη, στο Ιράκ, διά του 
εξοπλισμού σιιτικών πολιτοφυλακών. 

Δ) Η Τεχεράνη κτίζει περισσότερο 
πάνω στον φόβο που επιβάλλει στους 
αντιπάλους της για όσα πιθανόν ήθελε 
να τους προκαλέσει παρά στις στρατι-
ωτικές δυνατότητές της. 
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Γ
ια την Τουρκία η υπο-
γραφή της συμφωνίας 
οριοθέτησης θαλασσίων 
ζωνών με τη Λιβύη στις 
27 Νοεμβρίου 2019 θε-
ωρείται η αρχή και όχι το 
τέλος μιας προσπάθειας 

ανατροπής των ενεργειακών σχεδιασμών 
στην περιοχή. Ήδη στον τουρκικό Tύπο 
κυκλοφορούν δημοσιεύματα, που κάνουν 
λόγο για «μυστική» συμφωνία οριοθέτησης 
με το Ισραήλ. Συγκεκριμένα, στην ιστοσε-
λίδα Odatv ο Τούρκος δημοσιογράφος 
Σαμπαχαντίν Ονκιμπάρ δημοσίευσε τη 
Δευτέρα,  6 Ιανουαρίου 2019, άρθρο με 
τίτλο «Κάνει ο Ταγίπ Ερντογάν μυστική 
ναυτική συμφωνία με το Ισραήλ;». 

Στο συγκεκριμένο άρθρο γνώμης γίνεται 
λόγος περί πιθανής μυστικής συμφωνίας 
της  Άγκυρας-Τελ Αβίβ για τον καθορισμό 
ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Προς ενί-
σχυση μάλιστα των επιχειρημάτων του, ο 
Ονκιμπάρ επικαλείται πρόσφατη δήλωση 
του Επιτελάρχη του τουρκικού Πολεμικού 
Ναυτικού Τζιχάτ Γαϊτσί, που θεωρείται 
ο «πατέρας» της Γαλάζιας Πατρίδας και  
δημιουργός του Μνημονίου Συναντίληψης  
της Τουρκίας με την Κυβέρνησης Εθνικής 
Συνεννόησης της Λιβύης,  για καθορισμό 
περιοχών θαλάσσιας δικαιοδοσίας με τη 
Λιβύη. Ο Γαϊτσί φέρεται να δήλωσε σε 
δημοσιογράφο της τουρκικής «Χουριέτ» 
ότι θα πρέπει να υπάρξει αντίστοιχη συμ-
φωνία με το Ισραήλ, κάτι που εκλήφθηκε 
ως ένδειξη κινήσεων στο παρασκήνιο, 
καθώς μια τέτοια δημόσια δήλωση δεν 
θα γινόταν τυχαία. 

Ο Τούρκος δημοσιογράφος ανα-
γνωρίζει το γεγονός ότι η Τουρκία και 
το Ισραήλ βρίσκονται στην παρούσα 
φάση σε  αντιμαχόμενα ενεργειακά και 
γεωπολιτικά στρατόπεδα στην Ανατολική 
Μεσόγειο, αλλά δεν απέκλεισε το ενδεχό-

μενο ο Τούρκος  Πρόεδρος Ερντογάν να  
προβεί στο άμεσο μέλλον σε ένα άνοιγμα  
συμφιλίωσης προς το Τελ Αβίβ, έχοντας, 
όπως εκτιμά, ως μεσολαβητές τον Αμερι-
κανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον 
εβραϊκής καταγωγής σύζυγο της κόρης 
του Τζάρεντ Κούσνερ.  

Ανοιχτό παράθυρο κυρώσεων 
Ξένοι αναλυτές θεωρούν παράλληλα 

πως οι διάφοροι Τούρκοι αξιωματούχοι 
που έχουν εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία 
οριοθέτησης Τουρκίας-Λιβύης, συμπερι-
λαμβανομένου και του Ναυάρχου Γαϊτσί, 
μπορεί το επόμενο διάστημα να έρθουν 
αντιμέτωποι και με αμερικανικές κυρώ-
σεις. Αφορμή είναι το περιβόητο άρθρο 
4 του μνημονίου συναντίληψης Τουρκί-
ας-Λιβύης, το οποίο  αναφέρει πως «σε 
περίπτωση που υπάρχουν εθνικοί πόροι 
που εκτείνονται πέρα από την Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη της μιας πλευράς 
στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της 
άλλης, οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να 
συνεργαστούν προκειμένου να φθάσουν 
σε μια συμφωνία για τις λεπτομέρειες της 
αξιοποίησης τέτοιων πόρων».

Αυτή όμως η πρόνοια είναι αντίθετη 
με τα  προεδρικά διατάγματα των ΗΠΑ 

της 25ης Φεβρουαρίου 2011 και 19ης  
Απριλίου 2016, τα οποία προβλέπουν 
πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων 
στις ΗΠΑ σε κάθε πρόσωπο που ενερ-
γεί με τρόπο που απειλεί την ειρήνη, την 
ασφάλεια και τη σταθερότητα της Λιβύης, 
εμποδίζει την πολιτική της μετάβαση σε 
μια διαδοχική κυβέρνηση ή εξαναγκάζει 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Λιβύης 
ή την Εθνική Λιβυκή Εταιρεία Πετρελαίου.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, 
ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φα-
τίχ Ντονμέζ ανακοίνωσε  ότι η Τουρκία 
θα ξεκινήσει σύντομα την εξερεύνηση 
πετρελαίου και φυσικού αερίου στην 
περιοχή αλλά και «παραγωγικές μελέ-
τες». «Όπως και σε άλλες περιοχές, οι 
εταιρείες στις οποίες χορηγούμε άδειες 
θα ξεκινήσουν μελέτες έρευνας και παρα-
γωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε  
θαλάσσιες περιοχές  στο πλαίσιο αυτής 
της συμφωνίας», δήλωσε. 

Ωστόσο, το αμερικανικό διάταγμα του 
2019  προβλέπει επίσης ότι «η υπεξαίρεση 
των φυσικών πόρων της Λιβύης [απειλεί] 
την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, 
την κυριαρχία, τη δημοκρατική μετάβαση 
και την εδαφική ακεραιότητα της Λιβύης» 
και προβλέπεται πάγωμα στα περιουσιακά 

Της Κυριακής
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στοιχεία σε όσους θεωρούνται υπεύθυνοι 
για  ενέργειες που ενδέχεται να εμπίπτουν 
σε πράξεις που επηρεάζουν την εμπορική 
εκμετάλλευση αργού πετρελαίου ή άλλων 
φυσικών πόρων, συμπεριλαμβανομένου 
του φυσικού αερίου στη χώρα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις διπλωματι-
κές πρωτοβουλίες για διαπραγματεύσεις 
με τη Λιβύη ανέλαβαν ο αναπληρωτής 
διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης 
Ναυτιλίας-Αεροπορίας-Συνόρων, Πρέ-
σβης Τσαγατάι Ερτζίγιες και ο  Πρέσβης 
της Τουρκίας στη Λιβύη, Σερχάτ Ακσέν. 
O πρώτος αυτή τη βδομάδα ανήρτησε 
σχετικό χάρτη, ο οποίος απεικονίζει το 
Καστελόριζο, σχολιάζοντας ότι «το να 
πιστεύεις ότι ένα μικρό νησί 10 τετρα-
γωνικών χιλιομέτρων, που βρίσκεται δύο 
χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία και 
570 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, 
μπορεί να δημιουργήσει θαλάσσια ζώνη 
40.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην 
Ανατολική Μεσόγειο, είναι γελοίο».

Η στήριξη της Ε.Ε. 
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος της 

Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου, David McAllister,    
δήλωσε πως η Ε.Ε. στέκεται ενωμένη πίσω 
από την Ελλάδα στην κλιμάκωσή της με 
την Τουρκία. Συγκεκριμένα, μιλώντας  στο 
EURACTIV, είπε: «Η τουρκική επιθετική 
και προκλητική συμπεριφορά στην Ανα-
τολική Μεσόγειο είναι πολύ ανησυχητική. 
Οι πρόσφατες ενέργειες στην περιοχή, 
όπως οι παράνομες δραστηριότητες γεώ-
τρησης δυτικά της Κύπρου ή η λεγόμενη 
συμφωνία θαλάσσιων ορίων με τη Λιβύη, 
έχουν σοβαρό αρνητικό αντίκτυπο στις 
σχέσεις Ε.Ε.-Τουρκίας», είπε.

Η επιστολή Λιβύης στον ΟΗΕ 
Μια είδηση που πέρασε σχεδόν απαρα-

τήρητη ήταν η δημοσίευση της επιστολής 
που έστειλε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος 

Την Παρασκευή βρέθηκε στην 
Άγκυρα ο Γενικός Γραμματέ-
ας του ελληνικού Υπουργείου 

Εξωτερικών, Θεμιστοκλής Δεμίρης, με 
σκοπό τη διερεύνηση των προθέσεων 
της άλλης πλευράς. Εκεί βρέθηκε με 
την τουρκική αντιπροσωπία, της οποίας 
θα προΐσταται ο μόνιμος Υφυπουργός 
Εξωτερικών, Σεντάτ Ενάλ. Το περιεχό-
μενο της συνάντησης δεν έγινε γνωστό, 
αλλά τα ελλαδικά  ΜΜΕ έκαναν  λόγο 

για ευκαιρία ανίχνευσης των προθέσεων 
της Άγκυρας, σε μια περίοδο που η 
Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί στην 
Ανατολική Μεσόγειο, παρά την απο-
χώρηση του Yavuz από την Κυπριακή 
ΑΟΖ. Σύμφωνα και πάλι με ελληνικές 
πηγές, το μήνυμα που έλαβε η ελληνική 
αντιπροσωπία από την Ουάσιγκτον είναι 
πως οι Αμερικανοί θα μεσολαβήσουν,  
ώστε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις να 
μη  φτάσουν στα άκρα. 

Ελληνοτουρκικές επαφές 

της Λιβύης στα Ηνωμένα Έθνη, Elmahdi 
S. Elmajerbi, στις 26 Δεκεμβρίου 2019. 
Υιοθετώντας ουσιαστικά τα τουρκικά 
νομικά επιχειρήματα για τις θαλάσσιες 
οριοθετήσεις, ο Elmajerbi εξηγεί το πα-
ρασκήνιο της υπογραφής του μνημονίου 
συναντίληψης με την Τουρκία που υπο-
γράφτηκε στις 27 Νοεμβρίου 2019 από 
την Κυβέρνηση Εθνικής Συνεννόησης  
και κατηγορεί την Ελλάδα. Όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει η επιστολή, «από 
το 2004, η Λιβύη διεξήγαγε τέσσερεις 
γύρους διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα 
με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων και 
από τις δύο χώρες. Οι διαπραγματεύσεις 
αυτές δεν επέφεραν κανένα αποτέλεσμα, 
διότι η Ελλάδα επέμενε να καθορίσει τη 
θαλάσσια δικαιοδοσία της έναντι της 
Λιβύης με βάση τα εξαιρετικά μικρά 
ακατοίκητα νησιά χωρίς νομική σημα-
σία. Η Ελλάδα επέμενε να σχεδιάσει μια 
διάμεση γραμμή βασιζόμενη σε αυτές τις 
υπερβολές των νησιών και αρνήθηκε να 
εφαρμόσει την αρχή της αναλογικότητας 
που χρησιμοποιείται διεθνώς σε τέτοιες 
καταστάσεις». Συνεχίζοντας,  προσθέτει 
ότι «το Υπουργείο Εξωτερικών της Λιβύ-
ης απέστειλε σημείωμα στο Υπουργείο 
Εξωτερικών της Ελλάδας διαμαρτυρόμενο 
για την υπογραφή συμβάσεων παραχώ-
ρησης και εξερεύνησης με διεθνείς και 
τοπικές εταιρείες σε περιοχές όπου η 
δικαιοδοσία δεν είχε συμφωνηθεί και 
οριστεί μεταξύ δύο χωρών σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Διεθνούς Δικαίου. 
Η απάντηση του ελληνικού Υπουργείου 
Εξωτερικών ήταν αρνητική και απολύ-
τως απορριπτική προς τις αξιώσεις και 
τα δικαιώματα της Λιβύης». Έχει πάντως 
ενδιαφέρον το γεγονός ότι η συγκεκριμένη 
είδηση, αν και αποκαλυπτική ως προς 
το περιεχόμενο, δεν μεταδόθηκε από τα 
ελλαδικά ΜΜΕ, τα οποία περιορίστηκαν 
σε κάποιες μεμονωμένες αναφορές επί 
του θέματος. 

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 6



Η 
συνάντηση Μητσοτά-
κη – Τραμπ αποτελεί 
πλέον παρελθόν και 
η Αθήνα πια  περιμέ-
νει να δει αν η Ουά-
σιγκτον θα κάνει τις 
κινήσεις - κλειδιά 

προς τον «νταή» της περιοχής, που δεν 
είναι άλλος από την Τουρκία. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μπορεί 
να είδε έναν Αμερικανό Πρόεδρο να 
«σφυράει» σχετικώς αδιάφορα όταν έκανε 
τοποθέτηση μπροστά στις κάμερες για 
τη  στάση της Τουρκίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, ωστόσο Έλληνες διπλωμάτες 
υποστηρίζουν ότι κανένας Πρόεδρος των 
ΗΠΑ δεν έχει εκφραστεί ξεκάθαρα κατά της 
Τουρκίας σε συνάρτηση με τις  ελληνικές 
θέσεις. Την ίδια ώρα, όμως, η εικόνα που 
έχει η Άγκυρα στο Πεντάγωνο, στο State 
Department και στο Κογκρέσο, είναι η 
χειρότερη των τελευταίων 40 ετών.

Η Αθήνα δηλώνει ότι από το ταξίδι του 
κ. Μητσοτάκη στις ΗΠΑ βγαίνει κερδι-
σμένη,  για τους εξής λόγους:
•  Αναδείχθηκε η σημασία της Ελλάδας 

ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. 
•  Δημόσια προβολή από τον Πρόεδρο 

των ΗΠΑ ότι η ελληνική οικονομία 
ανακάμπτει.

•  Οι ελληνικές θέσεις πλέον ακούγονται 
πιο δυνατά. 

•  Η αμερικανική πλευρά αναγνωρίζει ότι 
η Ελλάδα αποτελεί σταθερό σύμμαχο.

Τεστ αντοχής
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στις κατ’ ίδιαν 

επαφές που είχε, διαμήνυσε με τρόπο 
σαφέστατο και πολύ κατηγορηματικό ότι 
υπάρχουν όρια και, αν εκτιμηθεί ότι έχουν 
ξεπεραστεί αυτά τα όρια όσον αφορά τις 
αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων 
από την Τουρκία, είναι αποφασισμένος να 
απαντήσει με τρόπο δυναμικό. Η Ουάσι-

γκτον δείχνει ότι πήρε το μήνυμα,  καθώς 
οι πληροφορίες μιλούν για πρωτοβουλίες 
μείωσης της έντασης που τροφοδοτούν 
οι κινήσεις της Τουρκίας στην Ανατολική 
Μεσόγειο, μετά και την υπογραφή της 
συμφωνίας μεταξύ Άγκυρας και Τρίπολης.

Τα ερωτήματα όμως που υπάρχουν 
είναι τα ακόλουθα:
•  Τι σημαίνει για την Ελλάδα έμπρακτη 

αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων - και δη στα ελληνικά νη-
σιά- από την Τουρκία; 

•  Οι ΗΠΑ, που συνεχώς μιλούν για την 
ανάγκη σταθερότητας στην περιοχή, τελι-
κώς επιδιώκουν πράγματι σταθερότητα; 

•  Ο Τραμπ θα μεταφέρει στον «φίλο» του 
Ερντογάν ότι εάν κάνει κάποια «κίνηση», 
θα αναγκαστεί και η Αθήνα να απαντήσει;

Η ώρα της αμυντικής
χρηματοδότησης

Η Αθήνα θεωρεί ότι η Άγκυρα δεν πρό-
κειται να μεταβάλει στρατηγική απέναντι 
στην Ελλάδα, και ότι βρισκόμαστε στην 
πιο επικίνδυνη φάση εκδήλωσης της 
τουρκικής απειλής, τουλάχιστον από τα 
Ίμια και μετά.

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι η ελληνική 

Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αναβαθμι-
στεί στρατιωτικά. Φυσικά ένα κράτος για να 
έχει αυτήν την άνεση θα πρέπει να διαθέτει 
και ισχυρή οικονομία και επενδύσεις. Το 
κάλεσμα του Κυριάκου Μητσοτάκη προς 
τους Αμερικανούς επενδυτές δείχνει και 
το στίγμα της επόμενης μέρας. Δεν είναι 
τυχαίο άλλωστε  γεγονός η αναφορά του 
Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας 
περί ανάκτησης της εναέριας υπεροχής 
της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας. 

Το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας 
θα έχει την ακόλουθη πορεία:
•  Ξεκινάει το πρόγραμμα αναβάθμισης 

82 με 84 «F-16» στην εκδοχή Viper.
•  Επένδυση και στον στόλο των Mirage 

λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους 
και των ειδικών οπλών που φέρουν.

•  Η απόκτηση των F-35 θα ξεκινήσει 
από το 2024 και μετά. Πρόκειται για 
μια μοίρα 24 αεροσκαφών μαζί με τις 
υποδομές συνολικού κόστους €3 δις. 

•  Στο απώτερο μέλλον η Ελλάδα θα πάει 
και στο αεροσκάφος 5ης γενιάς,  που 
παρουσιάζει ιδιαιτέρα χαρακτηριστικά, 
το λεγόμενο stealth.

Η Ελλάδα επίσης ξεκινά συζητήσεις 
με το αμερικανικό Πεντάγωνο και για 

αγορά  πλοίων και άλλου πολεμικού 
υλικού. Υπάρχουν δύο τρόποι να απο-
κτήσει κανείς πολεμικό υλικό, τόσο με 
τη διαδικασία των απευθείας πωλήσεων, 
όσο και μέσω του πλεονάζοντος αμυντικού 
υλικού των ΗΠΑ. 

Η αμερικανική πρωτοβουλία 
και η επιστολή Κίσινγκερ 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
έρχονται από Έλληνες διπλωμάτες, στο 
επίκεντρο της αμερικανικής προσπάθειας 
θα είναι το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης για 
την ΑΟΖ. Άλλωστε το State Department έχει 
καταδικάσει τη  συγκεκριμένη συμφωνία. 
Μάλιστα, μόλις προχθές ήρθε ακόμη μια 
αποδοκιμασία αναφορικά με τον αγωγό 
TurkStream. 

Την ίδια ώρα η Κυβέρνηση καλείται 
να περάσει από τη Βουλή τη Συμφωνία 
Αμυντικής Συνεργασίας με ΗΠΑ για πρώτη 
φορά μετά από 30 και πλέον χρόνια. Η 
Αθήνα θα επιδιώξει σκόπιμα κατά την 
κυρωτική διαδικασία της Συμφωνίας 
Αμυντικής Συνεργασίας να συμπεριλη-
φθούν κάποιες διαβεβαιώσεις στο μοτίβο 
των όσων είχε αναφέρει σε επιστολή του 
ο Χένρι Κίσινγκερ και τις αναλύει σε δη-

λώσεις του ο Έλληνας Πρέσβης επί τιμή 
Αλέξανδρος Μαλλιάς.

Πρώτον, οι όποιες ελληνοτουρκικές 
διαφορές θα πρέπει να ρυθμίζονται με 
ειρηνικές διαδικασίες, ενώ θα πρέπει να 
αποφεύγονται προκλητικές ενέργειες.

Δεύτερον, καμιά πλευρά δεν θα πρέπει 
να επιδιώξει στρατιωτική επίλυση των 
διενέξεων αυτών.

Τρίτον, οι ΗΠΑ θα αντιταχθούν ενεργά 
και ανεπιφύλακτα εάν κάποια πλευρά (δη-
λαδή η Τουρκία) αναζητήσει στρατιωτική 
λύση και θα καταβάλουν κάθε προσπάθεια 
για να εμποδίσουν μία τέτοια εξέλιξη.

Οι επόμενες κινήσεις
της Αθήνας

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι 
με τις επαφές που είχε ο Έλληνας Πρωθυ-
πουργός στις ΗΠΑ και το τετ-α-τετ με τον 
Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό 
Οίκο κλείνει ένας κύκλος διπλωματικών 
πρωτοβουλιών που, ανάμεσα στα άλλα, 
περιελάμβανε την υπογραφή της συμφω-
νίας για τον αγωγό EastMed, καθώς και 
την πενταμερή του Καΐρου σε επίπεδο 
Υπουργών Εξωτερικών, της Κύπρου, της 
Αιγύπτου, της Γαλλίας και της Ιταλίας. 

Ακολουθεί η δεύτερη επίσκεψη του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, στις 29 Ιανουαρίου 
-λίγους μόλις μήνες μετά το πρώτο του 
ταξίδι- στο Παρίσι, όπου και θα συναντηθεί 
με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν.

Η συνάντηση εκτιμάται ως ιδιαιτέρως 
σημαντική, καθώς αφορά το κρίσιμο θέμα 
των ημερών για τη χώρα, που είναι η τουρ-
κική προκλητικότητα. Η Ελλάδα προσδοκά 
ότι στο πλευρό της Γαλλίας θα βρει έναν 
σημαντικό και ισχυρό σύμμαχο και αυτό 
δεν είναι απλή ελπίδα αλλά προοπτική με 
στέρεες βάσεις, καθώς ο Γάλλος Πρόεδρος 
από την πρώτη στιγμή έχει συγκρουστεί 
ανοιχτά με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν.

Ο ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ, Ο ΤΡΑΜΠ, ΤΑ «F35» ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Ο λογαριασμός θα έρθει αργότερα 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ 
ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΕΙ ΤΗ ΒΕΛ-
ΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗ-
ΛΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΣΤΟΝ ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΕΚΣΥΓ-
ΧΡΟΝΙΣΜΟ 

Της Κυριακής
www.simerini.com

ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopouloss@sigmatv.com

Η Αθήνα θεωρεί ότι ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός ανέδειξε τη σημασία της 
χώρας ως πυλώνα σταθερότητας στην 

περιοχή, ειδικά σε μια περίοδο κατά την 
οποία τα πάντα είναι απρόβλεπτα
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Τ
ην πόρτα της «Κόλασης» 
άνοιξε ο Αμερικανός 
Πρόεδρος με την εντολή 
που έδωσε την τρίτη ημέ-
ρα του Γενάρη του 2020 
να δολοφονηθεί, μαζί με 
άλλους συνεργάτες του, 

σε αυτοκινητοπομπή προς το αεροδρόμιο 
της Βαγδάτης, ο  Ιρανός υποστράτηγος 
Κασέμ Σουλεϊμανί. Η δολοφονία Σουλεϊ-
μανί - ο οποίος θεωρείτο ανεπίσημα ως 
δεύτερος τη τάξει αξιωματούχος στο Ιράν 
και έχαιρε μεγάλης εκτίμησης όχι μόνο 
στη χώρα του, αλλά και σε πλείστες χώρες 
της Μέσης Ανατολής -  αναζωπύρωσε 
το αντιαμερικανικό αίσθημα και εντέλει 
ίσως να είναι το  προοίμιο της εκδίωξης 
των αμερικανικών στρατευμάτων  που 
έχουν αναπτυχθεί σε χώρες της περιοχής. 

Το μίσος για τις ΗΠΑ ενώνει τώρα Ιράν 
και Ιράκ - δύο γειτονικά κράτη των οποίων 
παραδοσιακά οι σχέσεις ήταν ψυχρές - με 
την Τεχεράνη να έχει καταφέρει να αυξήσει 
σημαντικά την επιρροή της στη Βαγδάτη. 
Η τελευταία, θιγμένη από την παραβίαση 
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, καθότι 
η  εγκληματική ενέργεια εκτελέστηκε στο 
αεροδρόμιο της ιρακινής πρωτεύουσας, 

ΟΙ ΗΠΑ ΟΥΔΈΠΟΤΈ ΘΑ ΑΦΗ-
ΣΟΥΝ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ ΞΈΦΥ-
ΓΈΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΈΛΈΓΧΟ 
ΤΟΥΣ ‘Η ΝΑ ΣΤΡΑΦΈΙ ΈΝΑΝΤΙ-
ΟΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΗΔΗ 
ΑΝΑΒΈΙ ΜΗΧΑΝΈΣ ΓΙΑ ΝΈΟΥΣ 
ΤΥΧΟΔΙΩΚΤΙΚΟΥΣ ΠΟΛΈΜΟΥΣ 
ΣΤΗ ΜΈΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

Της Κυριακής

Τρομο-κράτη και η επικυριαρχία 
του νόμου της ζούγκλας 

ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ*

που αιματοκύλησαν και άφησαν πίσω τους 
εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς σε Ιράκ, 
Λιβύη, Αφγανιστάν, Συρία  και Κύπρο. 
Τώρα γιγαντώνεται το κύμα και η  κατα-
κραυγή των λαών της Μέσης Ανατολής 
εναντίον τους, καθώς και της παρουσίας 
αμερικανικού στρατού στα εδάφη τους.

Σύμφωνα με στοιχεία, οι ΗΠΑ διαθέτουν, 
μεταξύ άλλων, στρατιωτικές δυνάμεις σε 
Συρία (800), Ιράκ (6.000), Ιορδανία (3.000), 
Σαουδική Αραβία (3.000), Κουβέιτ και Κα-
τάρ (από 13.000 στρατό στην κάθε χώρα), 
Ομάν (600), Μπαχρέιν (7.000), Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα (5.000) και Αφγανιστάν 
(14.000).

 
Αμερικανοί φεύγουν, 
Αμερικανοί έρχονται 

Η ανακοίνωση της κυβέρνησης Ανα-
στασιάδη την Τετάρτη ότι θα  ικανοποιήσει 
το αίτημα των ΗΠΑ για την παροχή διευ-
κολύνσεων σε αμερικανικά στρατεύματα, 
στο πλαίσιο πιθανής εκκένωσης διπλωμα-
τικών αποστολών, έρχεται να αυξήσει τους 
φόβους πως η ημικατεχόμενη  Κύπρος 
μαζί με την  Ελλάδα προσδένονται όλο 
και πιο επικίνδυνα στο άρμα ΗΠΑ - Ισρα-
ήλ, έχοντας την αφελή ψευδαίσθηση πως 

αυτές θα μας σώσουν από την τουρκική 
επιθετικότητα.

Το αποκαλυπτικό πρωτοσέλιδο της 
εφημερίδας ΣΗΜΕΡΙΝΗ την περασμένη 
Κυριακή (5/1/20) για «την ίδρυση αμερι-
κανικών προδιαγραφών Εκπαιδευτικού 
Κέντρου στην Κύπρο για θέματα Ασφά-
λειας Εδάφους, Θαλάσσης και Λιμανιών 
(Cyprus Centre for Land, Open Seas and 
Port Security)» ίσως να αποτελεί την είδηση, 
προκειμένου να προλειανθεί το έδαφος 
για τη συγκατάθεση της Λευκωσίας υπέρ 
της παρουσίας αμερικανικών στρατευμά-
των στην Κύπρο. Μιας παρουσίας η οποία 
δεν θα είναι και τόσο προσωρινή, και για 
ανθρωπιστικά θέματα, όπως δήλωσε την 
Τετάρτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
Κυριάκος Κούσιος.

Όπως έγραψε η «Σ»: «Όταν το ταξίδι του 
Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μ. Πομπέο, επανα-
προγραμματιστεί στην Κύπρο, θα πέσουν 
οι υπογραφές  για την πρώτη διμερή συμ-
φωνία ίδρυσης εκπαιδευτικού κέντρου».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, «Αμε-
ρικανοί ειδικοί στα θέματα ασφαλείας θα 
κληθούν, μετά την ίδρυση του κέντρου, 
να βάλουν τους Κύπριους συναδέλφους 
τους στον δρόμο της οικοδόμησης της 

ασφάλειας που πρέπει να έχουν χώρες - 
στρατηγικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, τόσο στα 
θέματα τρομοκρατίας (που απασχολούν 
έντονα και διαχρονικά την αμερικανική 
διοίκηση), αλλά και στα ζητήματα εξωτερι-
κών απειλών από δυνητικούς εχθρούς…».  

Δούλοι, υποτακτικοί 
και αιθεροβάμονες 

Η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουρ-
γού στον Λευκό Οίκο με τον Ντ. Τραμπ  
ανέδειξε τη δουλικότητα της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη έναντι των Αμερικανών και την 
ταύτισή του με την κρατική τρομοκρατία 
των ΗΠΑ. Δεν ερμηνεύεται διαφορετικά 
ότι «ο Έλληνας Πρωθυπουργός κατανόη-
σε πλήρως την ενέργεια των ΗΠΑ» (για τη 
δολοφονία Σουλεϊμανί) και εμφάνισε την  
Ελλάδα να είναι πλήρως υποστηρικτική…» 
στις ωμότητες των ΗΠΑ.   

Από τις θερμές χειραψίες με τον Τραμπ, 
ο Κ. Μητσοτάκης, παρά τις απεγνωσμένες 
προσπάθειές του να αποσπάσει έστω και 
μια αιχμή καταδίκης της Άγκυρας για το 
«Μνημόνιο κατανόησης Τουρκίας - Λιβύ-
ης», το μόνο που πέτυχε ήταν μια αόριστη 
αναφορά του Αμερικανού Προέδρου πως 
η Ουάσιγκτον θα βοηθήσει σε διπλωματικό 

επίπεδο τις δύο χώρες (Ελλάδα-Τουρκία) 
να τα βρουν.

Επίσης, το αποτέλεσμα της συνάντησης 
του Έλληνα Πρωθυπουργού με τους Αμε-
ρικανούς αξιωματούχους, Πομπέο, Πενς 
και άλλους είναι ότι «ξεκινάει άμεσα η 
διαπραγμάτευση για τη συμμετοχή της 
Ελλάδας στο πρόγραμμα των F-35, με στόχο 
την απόκτηση μιας μοίρας αεροσκαφών 
νέας τεχνολογίας». Στόχος, όπως δημόσια 
δήλωσε ο Κ. Μητσοτάκης, είναι με βάση 
και τις δημοσιονομικές δυνατότητες της 
χώρας, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της 
αναβάθμισης των F-16, να προχωρήσουμε 
στην προμήθεια των F-35».

Δηλαδή, η Ελλάδα προσφέρει απλόχερα 
γην και ύδωρ στις ΗΠΑ χωρίς κανένα 
όφελος και από πάνω αγοράζει οπλικά 
συστήματα, βυθίζοντας περισσότερο τη 
χώρα στην υποτέλεια και τη φτώχια. 

Η σημερινή ελληνική κυβέρνηση, όπως 
και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, με την 
κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ καλλι-
εργούν την τακτική του εφησυχασμού ότι 
δήθεν οι ισχυροί μας σύμμαχοι ΗΠΑ και 
Ισραήλ θα αποτελέσουν ασπίδα ενάντια 
στην τουρκική επιθετικότητα. 

Την ίδια ώρα, τα τρομο-κράτη, ΗΠΑ, 
Ισραήλ, Τουρκία, διατηρούν στρατεύματα 
ή δυνάμεις κατοχής σε πλείστες χώρες 
και καμιά δύναμη δεν μπορεί να αναχαι-
τίσει την επιθετικότητα και βαρβαρότητά 
τους. Και όταν τα συμφέροντά τους επα-
ναπροσδιοριστούν, θα βρεθούν ξανά στο 
ίδιο στρατόπεδο. 

 Παρά τις προσπάθειες των κυβερνήσεων 
να αποκοιμίσουν και εφησυχάσουν τον 
ελληνικό και κυπριακό λαό με φρούδες 
υποσχέσεις, η στυγνή πραγματικότητα εί-
ναι μπροστά μας. Η Τουρκία συνεχίζει να 
καταπατεί εδάφη και θαλάσσιες περιοχές 
της Κύπρου και κανένας δεν μπορεί να την 
εμποδίσει. Ήδη έξω από τη Λεμεσό και 
την Πάφο επιχειρεί να κάνει γεωτρήσεις 
σε θαλάσσια αδειοδοτημένα τεμάχια της 
Κυπριακής ΑΟΖ και καμιά Τριμερής ή 
Τετραμερής δεν τόλμησε να την εμποδίσει.

Ιδιαίτερα οι ΗΠΑ ουδέποτε θα αφήσουν 
την Τουρκία να ξεφύγει από τον πλήρη 
έλεγχό τους ή να στραφεί εναντίον του 
ΝΑΤΟ, το οποίο ήδη ανάβει μηχανές 
για νέους τυχοδιωκτικούς πολέμους 
στη Μέση Ανατολή. 

12.01.2020

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
Η εταιρεία Stademos Hotels PLC ζητά προσφορές για την περίοδο 
από την 1/4/2020 μέχρι τις 31/3/2021, για τα ξενοδοχεία AMARA, 

ELYSIUM and MEDITERRANEAN, για τα πιο κάτω είδη:

 • ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ • ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
 • (Φρέσκων, ξηρών και • ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΗ
 κατεψυγμένων) • ΧΗΜΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ
 • ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ • ΧΗΜΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
 • ΠΟΤΑ • ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να συνοδεύονται με όλα 
τα πιστοποιητικά ποιότητας που προβλέπονται σε ειδικές κατηγορί-
ες, καθώς και τα σχετικά πιστοποιητικά προϊόντων, άδειες λειτουρ-

γίας των Κτηνιατρικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών.

Οι προσφορές να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι την 9η Φε-
βρουαρίου 2020 στο έντυπο προσφορών σε σφραγισμένο φάκελο, 
με την ένδειξη «Προσφορά Προμηθειών», Τ.Κ. 56767, 3310 Λεμε-
σός. Θα γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που θα έχουν υποβλη-
θεί στα δικά μας έντυπα, με βάση τους ειδικούς όρους υποβολής 

προσφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες και σχετικά έντυπα, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον Διευθυντή Αγορών, κ. Ευγένιο Παναγιώτου.

Τηλ.: 2555 9999 (Εσωτερικό 3038), 2555 9828

Ο Όμιλος δεν είναι υποχρεωμένος να δεχθεί τη χαμηλότερη 
ή οποιανδήποτε άλλην προσφορά. Προσφορές γίνονται αποδεκτές 

μόνον αν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΘΑ ΤΥΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

60 Amathus Avenue, P.O.Box 56767, 3320 Limassol, Cyprus.
stademoshotels.com

Σε μια περίοδο έντασης, προκλήσε-
ων, πρωτοφανών τουρκικών δηλώ-
σεων, συνεχούς ανάδειξης χαρτών 

της λεγόμενης «γαλάζιας πατρίδας» που 
εξαφανίζουν το μισό Αιγαίο, αλλά και κάθε 
λογής κατάφωρης παραβίασης του Διεθνούς 
Δικαίου και των ελληνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων ανοίχτηκε (ίσως όχι τυχαία) 
η συζήτηση για προσφυγή της Ελλάδας 
στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Όλα 
αυτά στο πλαίσιο εξεύρεσης μιας «δίκαιης 
λύσης», που μπορεί να οδηγήσει ακόμη 
και σε συμβιβασμό με τη γείτονα χώρα, 
αφού κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει 
το αποτέλεσμα ενός δικαστηρίου. Την ίδια 
στιγμή, πληθώρα δημοσιευμάτων φίλα 
προσκείμενων στην ελίτ των Αθηνών προ-
σπαθούν να πείσουν πως η ενδεχόμενη 
προσφυγή στη Χάγη δεν είναι τίποτα δια-
φορετικό από την πάγια εθνική θέση και 
στρατηγική της χώρας, αγνοώντας, μεταξύ 
άλλων, πως ήδη φλέγεται η Μεσόγειος. 

Το ερώτημα μοιάζει απλό, αλλά δεν 
είναι. «Αλλάζουμε γήπεδο την ώρα της 
κρίσης»; 

Ξεκάθαρα «ΟΧΙ», θα πρέπει να είναι 
η απάντηση, ακόμη και από τους πιο 
μετριοπαθείς, καθώς δεν θα ήταν εθνικά 
ωφέλιμο και δεν νοείται αλλαγή στρατη-
γικής σε στιγμή κρίσης, γεωστρατηγικών 
αλλαγών και ανάφλεξης της Μεσογείου, 
διότι, μεταξύ άλλων, κάτι τέτοιο θα υπο-

δήλωνε και εθνική αδυναμία. 
(σ.σ. Ακόμη και εκείνοι (οι μετριοπαθείς) 

μιλούν για προσφυγή στο Δ.Δ. της Χάγης 
για μια και μόνο ελληνοτουρκική διαφορά, 
την οριοθέτηση δηλαδή της υφαλοκρηπί-
δας, αφού πρωτίστως έχει ανακηρυχτεί / 
οριοθετηθεί  από τη χώρα μας ΑΟΖ και 
αφού το επιτρέψουν οι χρονικές συνθήκες).

Προς τι, όμως, η στρατηγική επιλογή για 
επίλυση των διαφόρων μας στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης, ειδικά αυτήν την 
περίοδο που η νέο-οθωμανική Τουρκία 
δείχνει πως δεν είναι σε θέση να σεβαστεί 
κανέναν θεσμό, ούτε καν το ίδιο το Διε-
θνές Δικαστήριο, για τις όποιες αποφάσεις 
δύναται αυτό να εκδώσει;

Μπροστά στα εκατομμύρια τηλεθεα-
τών, ο Ερντογάν παραχώρησε προ ημε-
ρών διακαναλική συνέντευξη, κατά την 
οποία αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην 
πρόσφατη συνάντηση μιάμισης ώρας, όπως 
είπε, που είχε με τον κ. Μητσοτάκη. Με 
βάση τα λεγόμενά του, η ελληνική πλευρά  
κατηγόρησε την Τουρκία πως παραβιάζει 
το Διεθνές Δίκαιο, ενώ η απάντηση που 
δόθηκε από τον Τούρκο Πρόεδρο ήταν 
«μπορείτε να προσφύγετε σε όποιο δι-
καστήριο θέλετε», δείχνοντας ευθέως με 
αυτές τις δημόσιες δηλώσεις την απαξίωσή 
του ακόμη και για το κατ’ εξοχήν αρμόδιο 
δικαστήριο επίλυσης τέτοιων ζητημάτων, 
που δεν είναι άλλο από το Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης.

Τουρκία όπως… Κίνα;                
Μια άλλη σκέψη, που σιωπηλά απο-

τυπώνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα 
ως απάντηση στους «σίγουρους» για το 
αποτέλεσμα μιας προσφυγής στη Χάγη, 
είναι πως κινδυνεύουμε να ζήσουμε την 

περίπτωση Κίνα - Φιλιππίνες, όταν η προ-
σφυγή της δεύτερης έγινε δεκτή από το 
Δικαστήριο της Χάγης, απόφαση που η 
Κίνα θεώρησε άκυρη και φυσικά ποτέ 
δεν εφήρμοσε, εφόσον δεν την συνέφε-
ρε. Σύντομο ιστορικό: Οι Φιλιππίνες πριν 
από περίπου 4 χρόνια προσέφυγαν στο 
Δικαστήριο της Χάγης. Το Πεκίνο δεν απο-
δέχτηκε την απόφαση του δικαστηρίου 
της Χάγης, διότι έχασε, χαρακτηρίζοντας 
«αστήρικτη και άκυρη» την απόφαση. «Η 
εθνική κυριαρχία της Κίνας, αλλά και τα 
ναυτιλιακά της συμφέροντα στην περιο-
χή της Νότιας Σινικής Θάλασσας, δεν θα 
επηρεαστούν σε καμία περίπτωση από 
την απόφαση», τόνιζε ο Τσανγκ, αναφε-
ρόμενος στη διένεξη που είχε η Κίνα για 
τη Νότια Σινική Θάλασσα και τη νικητή-
ρια προσφυγή των Φιλιππινών στο Δ.Δ. 
της Χάγης. Το ίδιο διάστημα η κινεζική 
κυβέρνηση προχώρησε στη δημοσίευση 
“λευκής βίβλου” υπό τον γενικό τίτλο: “H 
Κίνα παραμένει στη θέση επίλυσης των 
διαφορών της με τις Φιλιππίνες για τη Νότια 
Σινική Θάλασσα μέσω διαπραγματεύσεων”. 
Στρατηγική στάση που θυμίζει Τουρκία, 
καθώς είναι ξεκάθαρο πως η τουρκική 
ηγεσία επιθυμεί διακαώς να μετατρέψει 
το ζήτημα της ΑΟΖ Ελλάδας - Τουρκίας 
σε διμερή διαφορά, διότι εκτιμά ότι έτσι θα 
επιβάλλει πιο εύκολα τους όρους της. Σε 
μια τέτοια περίπτωση (αρνητική απόφαση 
της Χάγης) οι Τούρκοι δεν θα αποδεχτούν 
τη μη προσδοκώμενη γι’ αυτούς δικαστική 
απόφαση, καθώς είναι της λογικής win 
–win (το Αιγαίο, δηλαδή, στη μέση). 

Ας μη γελιόμαστε, η σημερινή νεο-οθω-
μανική Τουρκία, που δρα καθαρά με τη 
θεωρία του ζωτικού χώρου με την οποία 
δικαιολογήθηκε ο ιμπεριαλιστικός επεκτατι-

σμός των Ναζί και του Χίτλερ, ποτέ μα ποτέ 
δεν θα ικανοποιείται καθώς η κουλτούρα 
της, ο στρατός της, το πολιτικό κατεστημέ-
νο και ο ίδιος ο  Ερντογάν θα ασφυκτιά 
και δεν θα ανεχτεί να έχει δίπλα του ένα 
πιο μικρό ευρωπαϊκό κράτος, με μεγάλη 
ιστορία και υπερηφάνεια που επιδιώκει 
να ζει ειρηνικά με σεβασμό στο δίκαιο, 
μέχρι να το υποτάξει πλήρως.

Έχει ΑΟΖ η Ευρωπαϊκή Ένωση; 
Ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει 

ΑΟΖ σε όλα τα θαλάσσια σύνορα εκτός 
Μεσογείου, κάτω από την αφόρητη πίεση 
της Τουρκίας. Αυτό που ίσως θα μπορού-
σαμε να κάνουμε ως χώρα από κοινού με 
την Κύπρο και διά των αντιπροσώπων 
μας στη Ευρωβουλή, είναι να πιέσουμε 
τις Βρυξέλλες να θεσπίσουν ΑΟΖ και στη 
Μεσόγειο. Τότε αυτομάτως η χώρα μας 
δεν θα υπερασπίζεται μόνον τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα της Ελλάδος, αλλά και 
εν γένει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 
αντίστροφο, με ό,τι θετικό αυτό συνεπά-
γεται. Το ερώτημα είναι, αν, κάτι τέτοιο, 
θα μπορούσε να πάρει σάρκα και οστά 
σε μια γερμανοκρατούμενη Ευρώπη και 
μια Μέρκελ που κλείνει συνεχώς το μάτι 
στον Ερντογάν.

Εν κατακλείδι, αυτό που συμπεραίνου-
με όλοι είναι πως στο αμέσως προσεχές 
διάστημα οι πολιτικές εξελίξεις θα είναι 
τέτοιες που δεν θα μας αφήσουν αδιάφο-
ρους, ενώ επιβάλλεται να επικρατήσει η 
ομοψυχία και κυρίως η ψυχραιμία ακό-
μη και αν χρειαστεί να στεναχωρηθεί η 
ανυπόμονη ελίτ των Αθηνών, που κάνει 
σχέδια για εμάς χωρίς εμάς και πάντα… 
για το καλό μας. 

Κοινωνιολόγος / Blogger, Freelance writer

ΑΟΖ Ελλάδας - Τουρκίας: «Θα γίνει της Κίνας»!

ζητά την αποχώρηση όλων των ξένων 
στρατευμάτων από το έδαφός της. 

Τα βιτριολικά τουίτ του Ντ. Τραμπ, τα 
οποία  προηγούνται των επικείμενων δο-
λοφονικών πληγμάτων της Αμερικής, αφή-
νουν μια… αγαθή εικόνα ενός Προέδρου 
δήθεν ανεξέλεγκτου και απρόβλεπτου.

Η πραγματικότητα είναι εντελώς δια-
φορετική. Καθοδηγείται και χειραγωγείται  
πλήρως από τα αφεντικά των μεγάλων 
στρατιωτικών βιομηχανιών και τα γεράκια 
του βαθέος  κράτους της Αμερικής. Δεν 
είναι τυχαία, άλλωστε, που ο Αμερικανός 
ΥΠΕΞ Μ. Πομπέο μαζί με τον υπουργό 
Άμυνας Μαρκ Έσπερ  είχαν σπεύσει στη 
Φλόριντα για να πείσουν τον Τραμπ - όπου 
έκανε τις πολυήμερες διακοπές του - να 
δώσει τη  συγκατάθεσή του για την επι-
χείρηση δολοφονίας του Σουλεϊμανί. 

Το μήνυμα είναι ήδη σαφέστατο και 
εφιαλτικό. Οι ΗΠΑ δεν έχουν πλέον 
κανέναν ενδοιασμό, με τα σταθμευμένα 
στρατεύματά τους σε ξένες χώρες και χωρίς 
την έγκριση των κυβερνήσεών τους, να 
δολοφονούν αξιωματούχους τρίτων χωρών 
χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, 
επιβάλλοντας τον νόμο της ζούγκλας.

Το Διεθνές Δίκαιο και ο Χάρτης των 
Ην. Εθνών για πολλοστή φορά καταπα-
τώνται  κατάφωρα. Ο επικεφαλής του 
ΟΗΕ - από τον οποίο αναμένουμε και 
εμείς ως Κύπρος χέρι βοηθείας - είναι 
ανήμπορος να επιβάλει την τάξη και 
περιορίζεται στις γνωστές εκκλήσεις για 
«σύνεση και ψυχραιμία». Το ίδιο και οι 
Βρυξέλλες, οι οποίες προσδένονται όλο 
και περισσότερο στο άρμα ΗΠΑ-Ισραήλ, 
υπακούοντας στις πολεμικές ιαχές των 
γερακιών της Ουάσιγκτον.

 Ο νόμος της ζούγκλας ήδη κυριαρ-
χεί. Κανένα δικαστήριο της Χάγης δεν 
μπορεί να ανακόψει αυτό το παρανοϊκό 
σάλπισμα πολέμου που ενδεχομένως να 
οδηγήσει σε νέες πολεμικές συρράξεις, με 
απρόβλεπτες συνέπειες και για πυρηνικά 
κτυπήματα.  

Η Χάγη καταδικάζει μόνον τα θύματα 
των αμερικανικών επεμβάσεων και όχι 
τους πραγματικούς εγκληματίες πολέμων 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

ΦΑΚΕΛΟΣ: ΚΡΙΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 8



Α
ποφασισμένο να εκμε-
ταλλευτεί την ευκαιρία 
που δημιουργήθηκε, 
μετά την υπερψήφιση 
του East Med Act 
από το Αμερικανικό 
Κογκρέσο, είναι το 

Υπουργείο Άμυνας. 
Μπορεί η Αριστερά να βάλλει συχνά 

– πυκνά καταγγέλλοντας πρόσδεση στο 
άρμα των ΗΠΑ με αρνητικές, εκτιμά, 
παρενέργειες, ωστόσο οι επιτελείς του 
στρατεύματος, σε συνεργασία με τον πο-
λιτικό τους προϊστάμενο, βλέπουν μόνο 
το συμφέρον των ενόπλων δυνάμεων 
και ζυγίζουν τα οφέλη από το δυνητι-
κό άνοιγμα της αμερικανικής οπλικής 
βιομηχανίας. Και αυτά σε κάποιες πε-
ριπτώσεις θα είναι τόσο μεγάλα, που 
δεν αφήνουν αδιάφορο τον Υπουργό 
που σκέφτεται, σχεδιάζει και επιχειρεί 
να υλοποιήσει ένα άνοιγμα αλλαγής 
επιμέρους ισορροπιών. 

Ανάγκες και διαδικασία…  
Οι ανάγκες σε αντικατάσταση οπλικών 

συστημάτων ή/και πρόσθεση άλλων 
τελευταίας γενιάς είναι καταγεγραμμένες 
και αφορούν, μαθαίνει η «Σ», σε ορί-
ζοντα οκταετίας, με προτεραιοποίηση 
και αξιολόγηση. 

Γνωρίζοντας την αμερικανική αγορά 
– παρά το ότι επί δεκαετίες ήταν κλει-
στή για την Κυπριακή Δημοκρατία – οι 
επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση του 

ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΙΔΙΟ-
ΚΤΗΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΗ 
ΒΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΟ-
ΚΑΛΥΨΕ Η «ΣΗ-
ΜΕΡΙΝΗ» 

Της Κυριακής
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com

ΜΕ ΤΑ ΜΟΥΤΡΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ EAST MED ACT ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ 

Καλοβλέπουν αμερικανικό 
οπλισμό σε ορίζοντα οκταετίας

δίδοντας στην απόφαση των Αμερικανών να 
ζητήσουν τέτοια διευκόλυνση, στρατηγικό 
χαρακτήρα. Το γεγονός, είπε χαρακτηρι-
στικά, ότι δεν επέλεξαν να σταθμεύσουν 
στις Βάσεις – όπου θα μπορούσαν να το 
πράξουν πολύ εύκολα – αλλά να ζητήσουν 
την Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπαν-
δρέου δεν είναι τυχαίο. Αλλά αποτέλεσμα, 
συνέχισε, της βαρύτητας που δίδουν στη 

νέα σχέση που οικοδομούν μαζί μας και 
επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης με την 
οποία μας αντιμετωπίζουν. 

Αυτό, βεβαίως, κατέληξε, συμπυκνώ-
νοντας όλη την ουσία των εξελίξεων, δεν 
είναι και δεν μπορεί να είναι μονόπλευρο, 
υπονοώντας προφανώς ότι το δούναι και 
λαβείν θα λειτουργήσει και σε αυτό το 
επίπεδο. Το αμυντικό. 

Στα βαθιά πλέον 
οι σκέψεις για 
θωράκιση της 
Δημοκρατίας 

με αμερικανικά 
οπλικά συστήματα. 

Σχεδιάζει 
στρατηγική το 

Υπουργείο Άμυνας 
και ετοιμάζεται 

να αποταθεί 
στο Υπουργείο 
Εξωτερικών 

www.simerini.com

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΠ

Η ενασχόληση με τη βιολογική καλλιέργεια προϋποθέτει σεβασμό στις αρχές, τους 
κανόνες και τις απαιτήσεις της βιολογικής γεωργίας. Όποιος επιθυμεί να γίνει βιο-
καλλιεργητής,  οφείλει να είναι εξοικειωμένος με την αντίστοιχη νομοθεσία, ώστε 
να έχει πλήρη επίγνωση των κανόνων της.
Πριν από οποιαδήποτε δραστηριότητα στον τομέα της βιολογικής καλλιέργειας, πρέπει πρώ-
τα να υπάρξει επικοινωνία με την αρμόδια γεωργική Aρχή. Όλοι οι παραγωγοί τροφίμων ή 
έμποροι που επιθυμούν να ασχοληθούν με την παραγωγή βιολογικών πρέπει επίσης να εγγρα-
φούν στον οργανισμό ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων. Ο οργανισμός ελέγ-
χου πιστοποιεί εγγράφως ότι ο φορέας εκμετάλλευσης ενεργεί σύμφωνα με τους κανόνες της 
βιολογικής γεωργίας. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει μια ετήσια επιθεώρηση και μια σειρά 
ελέγχων για να επιτυγχάνεται η τήρηση των κανόνων που διέπουν τη βιολογική παραγωγή. 
 Κάθε αγρόκτημα που πρόκειται να αξιοποιηθεί για βιολογική καλλιέργεια, πρέπει πρώτα να 
υποβληθεί στην απαραίτητη διαδικασία «μετατροπής». Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μέθοδοι βιολογικής παραγωγής και τα φυτά που καλλιεργού-
νται είναι από βιολογικούς σπόρους, ωστόσο το προϊόν που παράγεται δεν μπορεί ακόμη να 
πωληθεί ως βιολογικό. Η διάρκεια της περιόδου μετατροπής εξαρτάται από τον τύπο του βι-
ολογικού προϊόντος που παράγεται.
 Η περίοδος μετατροπής είναι πιθανό να αποτελεί μια δύσκολη περίοδο για τις βιολογικές εκμε-
ταλλεύσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή οι βιολογικές μέθοδοι συχνά οδηγούν σε χαμηλότερες απο-
δόσεις, ενώ παράλληλα τα τρόφιμα που παράγονται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν 
μπορούν να επιτύχουν την ίδια τιμή. Για τον λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι χώρες της ΕΕ 
προσφέρουν διάφορα μέτρα στήριξης για να βοηθήσουν τους βιοκαλλιεργητές να ξεκινήσουν.

 Χρηματοδοτική στήριξη των βιοκαλλιεργητών από την ΕΕ
 Η οικονομική στήριξη της ΕΕ αφορά τόσο τη μετατροπή των καλλιεργειών σε βιολογικές 
όσο και τη διατήρησή  τους, σε αναγνώριση του ρόλου της βιολογικής γεωργίας στις διάφο-
ρες προτεραιότητες αγροτικής ανάπτυξης και τα πολλαπλά οφέλη που μπορούν να προκύ-
ψουν για το περιβάλλον. Οι χώρες της ΕΕ μπορούν να υποστηρίξουν με διάφορους τρόπους 
τους βιοκαλλιεργητές τους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν.
 Η ΕΕ δεν παρέχει μόνο οικονομική στήριξη στους γεωργούς αλλά και στηρίζει την εκπαίδευ-
ση των βιοκαλλιεργητών για να πετύχουν καλύτερες πρακτικές και να υιοθετήσουν νέες και 
καινοτόμες λύσεις βελτιώνοντας την παραγωγικότητα της καλλιέργειας και αυξάνοντας τα 
περιθώρια κέρδους.
 Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός Καινοτομίας στη γεωργία (EIP-AGRI) εργάζεται για την προώ-
θηση μιας ανταγωνιστικής και βιώσιμης γεωργίας και δασοκομίας, που «πετυχαίνει καλύτερα 
αποτελέσματα χρησιμοποιώντας λιγότερους πόρους».
 Επιπρόσθετα, η ΕΕ βοηθά τους γεωργούς να δημιουργήσουν οργανώσεις παραγωγών που θα 
συμβάλουν στην προστασία τους από ενδεχόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, παρέχοντας 
στήριξη κατά  των διακυμάνσεων της αγοράς.

 Βιολογική Γεωργία και ΚΑΠ
Οι βιοκαλλιεργητές μπορούν επίσης να υποβάλουν αίτηση για διάφορες μορφές εισοδηματικής 
στήριξης στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Αυτές περιλαμβάνουν τις άμεσες 
πληρωμές με ποσοστιαία προσαύξηση για όσους είναι νέοι γεωργοί.
 Επιπλέον, οι βιοκαλλιεργητές γίνονται αυτόματα δικαιούχοι των πληρωμών για το πράσινο 
περιβάλλον. Οι οικολογικές πληρωμές σχεδιάστηκαν για να ενθαρρύνουν τους αγρότες να ακο-
λουθούν φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και η αυτόματη πληρωμή για βιοκαλλιεργητές 
αντικατοπτρίζει τα πολλά οφέλη που έχει η βιολογική γεωργία στο περιβάλλον.

Η «Σημερινή» το είχε γράψει προ 
μερικών εβδομάδων και σήμε-
ρα έχει νεότερα να μεταφέρει. 

Οι σκέψεις λοιπόν για αναβάθμιση της 
ναυτικής βάσης στο Μαρί σε μια υπερ-
σύγχρονη στρατιωτική βάση – με δυνα-
τότητες εξυπηρέτησης τελευταίας γενιάς 
πολεμικού στόλου είναι ειλημμένη. Τις 
τελευταίες μέρες, μάλιστα, υπήρξε μια 
πρώτη κουβέντα μεταξύ των αρμοδίων, 
με τον σχεδιασμό από τη μία και το κό-
στος από την άλλη, Υπουργών και πλέον 
αναμένεται το κρίσιμο ραντεβού με τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Η οπτική της Λευκωσίας έχει αλλάξει 
και στο Υπουργείο Άμυνας θεωρούν ως 

εκ των ων ουκ άνευ την ενίσχυση των 
υποδομών σε επίπεδα που να μπορούν 
να προσφέρουν στη νέα γεωστρατηγική 
τάξη της Ανατολικής Μεσογείου. Το ισο-
ζύγιο, λένε, κόστους και οφέλους είναι 
ετεροβαρές υπέρ των συμφερόντων του 
κράτους και σημειώνουν ότι το σεβαστό 
κονδύλι που θα χρειαστεί θα είναι παρά-
γοντας πολλαπλάσιας ισχύος. Και πρέπει 
εδώ να υπομνήσουμε πως δεν μπορεί 
ένα κράτος να αποφασίζει συμμετοχή σε 
έναν αγωγό παγκόσμιας κλάσης από τη 
μία, αλλά από την άλλη να σκέφτεται αν 
πρέπει να αναβαθμίσει τις αμυντικές του 
δυνατότητες που αποτελούν κορυφαία 
παράμετρο στην ενεργειακή σκακιέρα…

ΝΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ…

Ένα βήμα πιο κοντά στη ναυτική βάση

προγράμματος αμυντικής θωράκισης της 
Δημοκρατίας θεωρούν ότι πρέπει να γίνει 
κίνηση. 

Πριν από αυτό, ωστόσο, προηγείται μια 
εξόχως πολιτική διαδικασία, που προωθεί  
ο ίδιος ο Υπουργός και αφορά, αυτήν την 
ώρα, σε λεπτομερή αξιολόγηση του αμερι-
κανικού νόμου που έχει τρία σκέλη. Την 
οικονομική βοήθεια για εκπαιδεύσεις, την 
άρση του εμπάργκο και το απόσπασμα 
που θεσπίζει τη νέα στρατηγική σχέση 
των ΗΠΑ με Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ. 

Το τελευταίο λοιπόν εγείρει, μαθαίνουμε, 
την ανάγκη χάραξης από την Κυπριακή 
Δημοκρατία και δη το Υπουργείο Άμυνας, 
συγκεκριμένης στρατηγικής, η οποία να 
ανταποκρίνεται σε αυτά που ο East Med 
Act θέλει να προωθήσει. Αν η στρατηγική 
αυτή εκπονηθεί, συζητηθεί και εγκριθεί από 
την Κυβέρνηση, θα αρχίσει η διαδικασία 
συζήτησης με τον αμερικανικό παράγοντα 
για αγορά οπλισμού και συστημάτων. 

Παράγοντας Ρωσία… 
Οι αναφορές μεσοβδόμαδα του Υπουρ-

γού Εξωτερικών στην επικείμενη – τον 
Απρίλιο – επίσημη επίσκεψη Αναστασιάδη 
στη Μόσχα, αλλά και η αποκάλυψή του 
για την επί θύραις κάθοδο στο νησί του 
Ρώσου ομολόγου του Σεργκέι Λαβρόφ, 
δεν ήταν τυχαίες. Απαντούσαν στην ουσία 
στο ΑΚΕΛ που βλέπει επικίνδυνη και μο-
νοπωλιακή πρόσδεση στο άρμα των ΗΠΑ. 

Παρά ταύτα και συνδέοντας αυτό, με τα 
προηγούμενα που γράψαμε, είναι αλήθεια 

ότι υπάρχει προβληματισμός στα δώματα 
της εκτελεστικής εξουσίας, ως προς το ειδικό 
βάρος της αναφοράς στην αμερικανική 
νομοθεσία στα ρωσικά συμφέροντα στο 
νησί. Η «απαίτηση»,  όπως την ερμηνεύει 
η αντιπολίτευση, για να μην παρέχονται 
διευκολύνσεις στον ρωσικό παράγοντα και 
να κοπεί ο όποιος ομφάλιος λώρος συντη-
ρείται μεταξύ Λευκωσίας και Κρεμλίνου. 

Παρά ταύτα, αρμόδιες πηγές του Υπουρ-
γείου Άμυνας επέμειναν, μιλώντας στην 
εφημερίδα μας, ότι δεν μπορεί να διαβά-
ζονται στοιχεία του νόμου αποσπασματικά. 
Και υπογράμμισε ότι η ίδια η νομοθεσία 
ναι μεν θέτει τη  στρατηγική προσέγγιση 
της Λευκωσίας υπό αξιολόγηση, αλλά δεν 
θέτει το πιο πάνω ως αυστηρή προϋπόθεση 
γιατί δίνει τον τελευταίο λόγο στον Αμερι-
κανό Πρόεδρο, να κρίνει κατά περίπτωση, 
αν π.χ. η κίνηση αγοράς αμερικανικού 
οπλισμού συνάδει με τα συμφέροντα της 
Ουάσιγκτον. 

 
Δούναι και λαβείν… 

Αναπόδραστα κατά τη συζήτηση του 
πιο πάνω θέματος εγείραμε στις αρμόδιες 
πηγές και την εξέλιξη της παροχής άδειας 
στον αμερικανικό στρατό για στάθμευση 
μονάδας άμεσης ανταπόκρισης στην Αε-
ροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου. 

Η επανάληψη των δημοσίως κατατεθει-
σών διαβεβαιώσεων ότι πρόκειται μόνον 
για ανθρωπιστικές ανάγκες ήταν δεδομένη. 
Ωστόσο, αυτό που προκάλεσε ενδιαφέρον 
ήταν η ανάγνωση που έκανε ανώτατη πηγή, 



μεγάλα ρίσκα, κάνοντας υποχωρήσεις 
δίχως αντίστοιχα ανταλλάγματα από τον 
Ντενκτάς». Ο κ. Maude (7.2.1990) ήθελε 
να βρει τρόπους να πιέσει τους Τουρ-
κοκυπρίους, γι’ αυτό ζήτησε συνάντηση 
με τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους 
του για συζήτηση του θέματος… Και, 
όμως, ήσαν οι ίδιοι οι συνάδελφοί του 
στο Φόρεϊν Όφις και η κυβέρνησή του 
που «καθοδηγούσαν» τον Γ. Βασιλείου. 
Θα ενημερώθηκε σταδιακά και σχετικά 
και ο κ. Maude προτού αλλάξει πόστο… 

(Για τον Sir Crispin Tickell γράψαμε 
5.1.2020 «Σημερινή» https://simerini.
sigmalive.com/article/2020/1/5/e-
autonomia-ton-two-states-kai-e-proistoria/). 

Το ψήφισμα 649 
και η διζωνική αναφορά 

Τα έγγραφα αναφέρουν ότι κατά την 
άποψη του Αμερικανού Νέλσον Λέτσκι 
(Nelson Ledsky) (Ειδικού Συντονιστή για 
το Κυπριακό), οι συνομιλίες θα αποτύγ-
χαναν και δήλωση του Γκουστάφ Φεϊζέλ 
(ημερ. 6.3.1990) μάς αποκαλύπτει ότι η 
βιασύνη για το ψήφισμα 649 στον ΟΗΕ 
ήταν για να διδόταν νομιμότητα (legitimacy) 
στις κατευθυντήριες γραμμές και έτσι να 
δέσμευαν αμφότερες τις πλευρές στη δι-
αδικασία λύσης. 

Αμερικανικές 
αντιρρήσεις για το λεκτικό 

Οι Αμερικανοί έφερναν διάφορες 
αντιρρήσεις στο λεκτικό του ψηφίσμα-
τος 649 και έβρισκαν ότι η αναφορά στις 
κατευθυντήριες γραμμές του 1977 και 
του 1979 δεν ήταν σωστή και ζητούσαν 
την αφαίρεσή της. 

Οι Βρετανοί έπαιξαν τον πλέον σημα-
ντικό ρόλο στο Συμβούλιο Ασφαλείας για 
την εξασφάλιση του ψηφίσματος 649 και 
τη  διατύπωση του λεκτικού του, καθώς 

γνωρίζουμε ότι όλα τα περί Κύπρου ψηφί-
σματα τα γράφουν οι ίδιοι. Έτσι βρίσκουμε 
ότι κατάφεραν να εκδώσουν το ψήφισμα 
όπως ήθελαν και ότι ο Υπουργός Εξωτε-
ρικών και Κοινοπολιτείας με «εντολή» 
του προς τους αξιωματούχους του στον 
ΟΗΕ, στις 8 Μαρτίου 1990, για το πώς 
θα ενεργούσαν στον ΟΗΕ, ζήτησε όπως 
κάνουν σίγουρον ότι η λέξη ΔΙΖΩΝΙΚΗ 
θα ενσωματωνόταν στο ψήφισμα, ικανο-
ποιώντας τους Τούρκους. 

Στο τηλεγράφημά του ο κ. Douglas 
Hurd, Υπουργός Εξωτερικών και Κοι-
νοπολιτείας, έγραψε μεταξύ άλλων: 
«Στους Τούρκους μπορεί να μην αρέσει 
η προσέγγιση, όμως το draft resolution 
(προσχέδιο ψηφίσματος) όπως έχει, είναι 
προσεκτικά γραμμένο για να λαμβάνει 
υπόψη τις ευαισθησίες τους… Είμαστε γε-
νικά ικανοποιημένοι από το προτεινόμενο 
λεκτικό του κειμένου που μας στείλατε. 
Το κύριο πρόβλημα που θα προκύψει 
είναι με τη διζωνικότητα…  Θέλουμε να 
τη δούμε να περιλαμβάνεται: Θα βοηθή-
σει να καθησυχάσουν οι Τουρκοκύπριοι. 
Όμως, η διζωνική δεν αναφέρεται στις 
Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου 1977 και 
1979 και η αναφορά της (που σίγουρα θα 
χρειαστεί κάποιο δούλεμα στο λεκτικό) 
δεν πρέπει να σταθεί εμπόδιο...». ( Douglas 
Hurd,  υπηρέτησε ως Υπ. Εξωτερικών 
και Κοινοπολιτείας μεταξύ 1989-1995). 

Να εγκαταλείψουν οι Ελλη-
νοκύπριοι την επιστροφή

Στις 13 Μαρτίου 1990 ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος στην Κύπρο, όπως γράφουν 
τα έγγραφα,  καλωσόρισε το ψήφισμα 649, 
ικανοποιημένος, εφόσον δεν αναφερόταν 
σε «αυτο-διάθεση» και «δύο λαούς» που 
απαιτούσε ο Ντενκτάς, και εξίσου ικανο-
ποιημένοι και οι Τουρκοκύπριοι, με τον 
Ραούφ Ντενκτάς να δηλώνει ότι ήταν ένα 

ισορροπημένο ψήφισμα και Τούρκους 
αναλυτές να εκφράζουν ικανοποίηση ότι 
δεν αναφερόταν σε Κυπριακή Δημοκρα-
τία… Ο Γλαύκος Κληρίδης έγραψε ανα-
φορά από τη Λευκωσία προς το Φόρεϊν 
Όφις, ισχυρίζεται ότι το ψήφισμα έβαλε τον 
Ντενκτάς στη γωνία, το ΑΚΕΛ, αν και όχι 
πλήρως ικανοποιημένο, αναγνωρίζει ότι 
το ψήφισμα ανταποκρίνεται στους στόχους 
της ελληνοκυπριακής πλευράς, η ΕΔΕΚ, 
από την άλλη, θεωρεί ότι το ψήφισμα πα-
ρουσιάζει το Κυπριακό ως δικοινοτική 
διαφορά και το ΔΗΚΟ εκφράζει γενική 
απογοήτευση… 

Στις 16 Μαρτίου 1990 ο Αντιπρόσωπος 
του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ  Sir 
Crispin  Tickell ενημέρωσε το Φόρεϊν Όφις 
για τις προσωπικές σκέψεις του Γκ. Φεϊζέλ 
(Gustave Feissel), Αναπληρωτή Ειδικού   
Αντιπροσώπου του ΓΓ για το Κυπριακό, 
και ζήτησε να κρατηθούν μυστικές. Έγραψε: 
«Μιλώντας αυστηρώς επί προσωπικής 
βάσεως (παρακαλώ προστατεύστε) ο Φεϊζέλ 
είπε ότι πιστεύει πως η Γραμματεία (του 
ΟΗΕ) πρέπει τώρα να ξεκινήσει διακριτι-
κές συζητήσεις με τους Ελληνοκύπριους 
και Τουρκοκύπριους για το εδαφικό και 
τους εκτοπισμένους. Οι Ελληνοκύπριοι, σε 
κάποιο στάδιο, πρέπει να εγκαταλείψουν 
απαιτήσεις τους ότι οι εκτοπισμένοι Έλληνες 
πρέπει να επιστρέψουν στα πρώην σπίτια 
τους στον βορρά. Το ερώτημα είναι πώς 
να τους βοηθήσουν να το ξεπεράσουν. 
Διερωτήθηκε κατά πόσον  μια εδαφική 
αναπροσαρμογή υπέρ των Ελληνοκυ-
πρίων στην περιοχή Μόρφου θα ήταν 
αρκετή. Αυτό ίσως να το δεχόντουσαν οι 
Τουρκοκύπριοι, αν πίστευαν ότι θα έλυνε 
το πρόβλημα…».

Δέχθηκε συνομοσπονδία
Αποκαλυπτική είναι και η συνομιλία 

που είχε ο Κύπριος τότε Ύπατος Αρμοστής 

στο Λονδίνο Τάσος Παναγίδης ( ο οποίος 
απεβίωσε πρόσφατα), στις 11 Ιουνίου 
1990, με Βρετανό αξιωματούχο στο Φό-
ρεϊν Όφις. Καθώς συζητούσε ο ‘Υπατος 
Αρμοστής τις δυσκολίες που αντιμετώ-
πιζε ο Γ. Βασιλείου με την αποδοχή της 
Διζωνικής με το ψήφισμα 649 και την 
αίτηση της Κυπριακής Δημοκρατίας για 
ένταξη στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοι-
νότητα, για την οποία οι Βρετανοί ήσαν 
έντονα αντίθετοι και τον πίεζαν να μην 
προχωρήσει, είπε ο Παναγίδης:

«Ο Βασιλείου έχει, ουσιαστικά, δεχθεί 
Συνομοσπονδία, τι άλλο αναμένετε από 
αυτόν; Ο Βασιλείου έκανε ό,τι του ειση-
γηθήκατε, τώρα δεν μπορεί να πάει πιο 
πέρα». 

(Vasiliou had practically accepted 
Confederation. What more could be 
expected of him). 

 Στους φακέλους υπάρχει και άρθρο 
του Ραούφ Ντενκτάς γραμμένο στα αγ-
γλικά με τίτλο «Αίτηση για ένταξη στην 
ΕΟΚ θα σήμαινε ‘θανάσιμο κτύπημα’ 
στις συνομιλίες».

Χαρακτηριστική και η δήλωση του 
Αμερικανού Νέλσον Λέτσκι στις 18 Ιουνί-
ου 1990 προς τους Βρετανούς, όταν τους 
είπε πως το πρόβλημα με τον Γιώργο 
Βασιλείου ήταν ότι όλοι τους (Βρετανοί 
και Αμερικανοί) τον είχαν ενθαρρύνει 
τόσο πολύ, που ο ίδιος νόμιζε ότι δεν 
είχε να κάνει τίποτα… 

Σημείωση
Τα έγγραφα αυτά για το 1990 είναι η 

συνέχεια στα  προηγούμενα που καλύ-
ψαμε στη «Σημερινή» στις 11 Αυγούστου 
2019 και στις 18 Αυγούστου 2019 με 
τίτλο «ΓΓ προς Θάτσερ: Συμφωνήθηκε 
η Διζωνικότητα».

Κίνητρα και εμπόδια: Ελάχιστοι εκτο-
πισμένοι θα επέστρεφαν

https://simerini.sigmalive.com/
article/2019/8/18/gg-pros-thatser-
sumphonetheke-e-dizonikoteta/ 

Γ. Βασιλείου:  Απαρτχάιντ η Διζωνική, 
αλλά τη δέχθηκε

Φεϊζέλ:  ΓΓ και Βασιλείου δέχθηκαν 
το 99% των τουρκικών απαιτήσεων 

https://simerini.sigmalive.com/
a r t i c l e / 2 0 1 9 / 8 / 1 1 / g - b a s i l e i o u -
apartkhaint-e-dizonike-alla-te-dekhtheke/ 

Στο επόμενο θα καλύψουμε τις αναφο-
ρές για το Βαρώσι, τους εποίκους,  Μέτρα 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης ελληνοκυπρι-
ακής πλευράς, πώς θεωρούσε τα Μέτρα 
η Αθήνα και τις βρετανο-αμερικανικές 
προετοιμασίες Μέτρων Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης, πώς έβλεπαν τον Γιώρ-
γο Βασιλείου προς το τέλος του 1990, το 
θέμα Ασίλ Ναδίρ, Βρετανικές Βάσεις κ.λπ. 

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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Έκανε ό,τι του υπέδειξαν οι Βρετανοί 

ΑΠΌ ΤΑ ΝΈΑ ΈΓΓΡΑ-
ΦΑ ΜΑΘΑΊΝΌΥΜΈ 
ΑΚΌΜΑ ΠΈΡΊΣΣΌ-
ΤΈΡΑ ΓΊΑ ΤΌ ΠΏΣ 
ΈΤΌΊΜΑΣΑΝ, ΚΑΊ 
ΓΊΑΤΊ, ΤΌ ΠΈΡΊΒΌΗ-
ΤΌ ΔΊΖΏΝΊΚΌ ΨΗ-
ΦΊΣΜΑ 649 ΣΤΊΣ 12 
ΜΑΡΤΊΌΥ 1990 ΈΠΊ 
ΠΡΌΈΔΡΊΑΣ ΓΊΏΡ-
ΓΌΥ ΒΑΣΊΛΈΊΌΥ

«Ο Βασιλείου έχει, 
ουσιαστικά, δεχθεί 
Συνομοσπονδία, τι 

άλλο αναμένετε από 
αυτόν; Ο Βασιλείου 

έκανε ό,τι του 
εισηγηθήκατε, τώρα 
δεν μπορεί να πάει 

πιο πέρα» 

12.01.2020

Τ
α έγγραφα του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών και 
Κοινοπολιτείας για το 
1990, που αποδεσμεύ-
θηκαν το τελευταίο 
τρίμηνο του 2019, 
μας αποκάλυψαν  και 

πάλι πάρα πολλά και σημαντικά για το 
κυπριακό μας πρόβλημα, ανοίγοντας 
τους υπηρεσιακούς φακέλους των μετά 
από μια 30ετία. 

Από τα νέα έγγραφα μαθαίνουμε 
ακόμα περισσότερα για το πώς ετοί-
μασαν, και γιατί, το περιβόητο διζωνικό 
ψήφισμα 649 στις 12 Μαρτίου 1990 
επί Προεδρίας Γιώργου Βασιλείου. 
Ποια ήταν η στάση των Ηνωμένων 
Πολιτειών Αμερικής για το ψήφισμα. 
Ποιοι ζήτησαν και επέβαλαν την ανα-
φορά της Διζωνικής στο ψήφισμα 649 
και εφόσον ο Γ. Βασιλείου την είχε ήδη 
δεχθεί (αναφορά στις προηγούμενές 
μας παρουσιάσεις το 2019, σύνδεσμοι 
στο τέλος). Την επεξεργασία και προ-
ετοιμασία των λεγόμενων «Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης» και από 
ποιους, το θέμα Ασίλ Ναδίρ και ποιοι 
συνδέονταν μαζί του στο Λονδίνο, την 
εγκατάλειψη της επιστροφής των προ-
σφύγων, τους  εποίκους, τα συμφέροντα 
της Βρετανίας, τις Βάσεις, πώς έβλεπαν 
τον Γιώργο Βασιλείου προς το τέλος 
του 1990 και άλλα.

Ο χρόνος ξεκινά με το κάλεσμα εκ 
μέρους του Γενικού Γραμματέα του 
ΟΗΕ των Βασιλείου και Ντενκτάς για 
συνομιλίες στη Νέα Υόρκη προς το 
τέλος Φεβρουαρίου 1990. Κάποιοι 
του ΟΗΕ πίστευαν ότι ο Γ. Βασιλείου 
δεχόταν κακές συμβουλές από τον Γιώρ-
γο Ιακώβου και ο Ντενκτάς έλεγε στον 
Βρετανό Ύπατο Αρμοστή στη Λευκωσία 
Maud ότι 1000 Ελληνοκύπριοι στον 
«Βορρά» ήσαν υπερ-αρκετοί. O Sir 
Crispin  Tickell, ο τότε αντιπρόσωπος 
του Ηνωμένου Βασιλείου στον ΟΗΕ, στις 
28 Φεβρουαρίου 1990 έγραφε προς το 
Φόρεϊν Όφις ότι ο Ντενκτάς ανένδοτος 
απαιτούσε αναγνώριση από τον Γ. Βα-
σιλείου του δικαιώματος αυτοδιάθεσης 
των Τουρκοκυπρίων, αναγνώριση δύο 
λαών και πολιτική ισότητα. Ταυτόχρονα, 
βρίσκουμε ότι ορισμένοι αξιωματού-
χοι  Βρετανοί έλεγαν στον Sir Crispin 
Tickell ότι ο Γ. Βασιλείου «πρέπει να 
δώσει περισσότερα», ενώ παράλληλα 
σημείωναν ότι ο κ. Francis Maude, που 
είχε διορισθεί από την Πρωθυπουρ-
γό Μάργκαρετ Θάτσερ το 1989 Υφυ-
πουργός Ευρώπης, είχε σχολιάσει ότι 
«όσο περισσότερο αναμειγνύεται με το 
Κυπριακό, τόσο περισσότερο ξεκαθαρί-
ζει ότι ο Γιώργος Βασιλείου είχε πάρει 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com



Η  
επεκτατική πολιτική της 
Τουρκίας σε βάρος 
της Κύπρου υλοποι-
είται αδίστακτα και 
μεθοδικά, βάσει 
μακροχρόνιου στρα-
τηγικού σχεδιασμού 

από τη δεκαετία του 1950 (εκθέσεις Νιχάτ 
Ερίμ 1956, σχέδιο επανάκτησης Κύπρου 
1957). Ο στόχος της για έλεγχο όλης της 
Κύπρου υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό 
με την κατάληψη του 37% του εδάφους της 
Κύπρου, του 57% της ακτογραμμής της, 
του 40% της ΑΟΖ της και την εκρίζωση 
του ελληνικού στοιχείου από το βόρειο 
τμήμα της Κύπρου, τον εποικισμό του 
και την ισχυρή στρατιωτική κατοχή του. 

Η Τουρκία συνεχίζει τις επεκτατι-
κές ενέργειές της για ολοκλήρωση του 
στόχου της, ο οποίος  πηγάζει από τον 
«εθνικό όρκο» που ψήφισε η τουρκική 
εθνοσυνέλευση το 1920, για αναβίω-
ση του νεο-οθωμανικού οράματος της 
Τουρκίας να επεκτείνει τα σύνορά της 
και να περιλάβει εδάφη της Ελλάδας, της 
Συρίας, του Ιράκ και όλη την Κύπρο. Το 
βασανιστικό ερώτημα που τίθεται σήμερα 
είναι τι πράττουμε για να ανακόψουμε 
την τουρκική επιθετικότητα, η οποία συ-
νεχίζεται, παρά τις ενέργειές μας στον 
διπλωματικό τομέα. Τα ΗΕ παραμένουν 
απαθή και η ΕΕ αντιδρά υποτονικά, επειδή 
τα κράτη-μέλη τους έχουν πολύ μεγάλα 
συμφέροντα με την Τουρκία.

Αυτό που επείγει είναι η ενίσχυση της 
αμυντικής θωράκισης της ΚΔ. Να αποκτή-
σει αποτελεσματική αποτρεπτική ισχύ και 
ικανότητα αντίστασης, με κύριες ενέργειες:

•Την ενίσχυση της δυνατότητας αυ-
τοάμυνας της ΚΔ, που απαιτεί ενδυνά-
μωση της ΕΦ.

• Τη στενή στρατιωτική συνεργασία 
με την Ελλάδα και την αναζωογόνηση 
του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου - Ελλά-
δας. Η υποβάθμισή του προκάλεσε κενό 
ασφάλειας, το οποίο εκμεταλλεύθηκε η 
Τουρκία και αύξησε την επιθετικότητά 
της στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κύπρου 
- Ρόδου / Κρήτης και τις διεκδικήσεις της 
σε βάρος των ΑΟΖ Κύπρου - Ελλάδας. 

• Την επιδίωξη να επεκταθούν και σε 
αμυντικές συμμαχίες, όπου αυτό είναι 
δυνατόν, οι στρατηγικές συνεργασίες που 
έχει αναπτύξει η Κύπρος με τις γειτονι-
κές της χώρες και ισχυρές φίλες χώρες.

• Τη σύνταξη Στρατηγικής Εθνικής 
Ασφάλειας (ΣΕΑ) και τη συγκρότηση 
συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. Τα 
μικρά κράτη, όπως η ΚΔ, έχουν μεγα-
λύτερη ανάγκη στρατηγικής, γιατί δεν 
έχουν περιθώρια λαθών.

• Τη συνέχιση του ενεργειακού 
προγράμματος της ΚΔ και την επιδί-
ωξη οριοθέτησης της ΑΟΖ της με την 
Ελλάδα και τη Συρία. Η Ελλάδα πρέπει να 
διακηρύξει άμεσα τα όρια της ΑΟΖ της.

• Την υποστήριξη του αγωγού φυσικού 
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Ανάγκη άμεσης ενίσχυσης της 
δυνατότητας αντίστασης της Κύπρου

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ*

αερίου EASTMED, που είναι μεγάλης γεω-
πολιτικής σημασίας. Αποτελεί συμπληρωμα-
τική πηγή ενέργειας της ΕΕ  και συμβάλλει 
στην ενίσχυση της κρατικής οντότητας της 
ΚΔ και των συνθηκών ασφάλειάς της, γιατί 
δημιουργεί κοινότητα συμφερόντων μεταξύ 
των εμπλεκομένων χωρών . 

Σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της δυνα-
τότητας αυτοάμυνας της ΚΔ, απαραίτητη 
προϋπόθεση είναι η ύπαρξη πολιτικής 
βούλησης και η διάθεση όλων των εισπρά-
ξεων του ΤΑΘ για τις αμυντικές ανάγκες 
της ΕΦ, η οποία χρειάζεται επειγόντως 
αναθεώρηση του ΠΥ άμυνας και έκτακτα 
εξοπλιστικά προγράμματα προς: 

• Εκσυγχρονισμό των μέσων και οπλικών 
συστημάτων της, που είναι μεγάλης ηλικίας. 

• Συμπλήρωση υφισταμένων κρίσιμων 
ελλείψεων στις δυνάμεις ξηράς, θαλάσσης 
και αέρος με σύγχρονο οπλισμό και μέσα.

• Προγραμματισμό, έστω και αργά, 
απόκτησης ικανού πολεμικού ναυτικού 
(ΠΝ) και πολεμικής αεροπορίας (ΠΑ), 
που θα είχαμε σήμερα, αν από ιδρύσε-
ως του ΤΑΘ το 1984, όλες οι εισπράξεις 
του διετίθεντο στην ΕΦ. Η ημικατεχόμενη 
Κύπρος έχει αμυντικές δαπάνες κάτω 
του 2% επί του ΑΕΠ, όταν χώρες όπως η 
Σιγκαπούρη, με έκταση πολύ μικρότερη 
της επαρχίας Πάφου, έχει άνω του 3% 
και διαθέτει σύγχρονα οπλικά συστή-
ματα ξηράς και σύγχρονο ΠΝ και ΠΑ 
από   πολεμικά αεροσκάφη, φρεγάτες, 
υποβρύχια, κορβέτες και πυραυλακάτους. 

 Η ΚΔ χρειάζεται μια νέα στρατηγική 
αντίστασης, η οποία απαιτεί αρραγές εθνικό 
μέτωπο, πολιτική βούληση, αγωνιστικό 
φρόνημα και διάθεση όλων των οικονο-
μικών πόρων του ΤΑΘ για την άμυνα, 
που έχει παραμεληθεί αδικαιολόγητα 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. 
Παραμελήθηκε, λόγω υποβάθμισης 
της τουρκικής απειλής για έλεγχο όλης 
της Κύπρου (Νιχάτ Ερίμ) και της αξίας 
που έχει η στρατιωτική ισχύς για την 
επιβίωση ενός κράτους (Θουκυδίδης). 
Οι κυπριακές  κυβερνήσεις, διαχρονικά, 

διαπράττουν το σοβαρό λάθος να μη  δί-
δουν την ίδια βαρύτητα στον συντελεστή 
της στρατιωτικής ισχύος, σε σύγκριση 
με τους υπόλοιπους συντελεστές ισχύος 
(οικονομία, διπλωματία, πληροφορίες). 
Αυτό προφανώς οφείλεται στο γεγονός 
ότι δεν έχει κατανοηθεί, στον απαιτού-
μενο βαθμό, ότι οι συντελεστές ισχύος  
αλληλοεπηρεάζονται.

Η Κύπρος χρειάζεται έναν μικρό, αλλά 
σύγχρονο και αποτελεσματικό στρατό με 
αγωνιστικό φρόνημα, όχι για να ανταγω-
νιστεί τον τουρκικό στρατό. Αυτό είναι 
αδύνατο και ουτοπικό. Αλλά για:

• Να λειτουργεί αποτρεπτικά στην τουρκι-
κή επιθετικότητα. Η Τουρκία να υπολογίζει 
κόστος σε αίμα και διεθνή κατακραυγή.

• Να εμπεδώνει το αίσθημα ασφάλειας 
του λαού.

• Να ενισχύσει τη διπλωματική ικα-
νότητα της ΚΔ και τη δυνατότητά της να 
συνάπτει αμυντικές συμμαχίες, οι οποίες 

απαιτούν ύπαρξη κοινών συμφερόντων, 
αλλά και κοινής συνεισφοράς στην ασφά-
λεια και ιδιαίτερα τη διάθεση αεροναυτικών 
δυνάμεων, για τον έλεγχο του θαλάσσιου 
και εναέριου χώρου, που διασυνδέει τις 
γειτονικές χώρες. 

Η ιστορία διδάσκει ότι οι ισχυροί δεν σέ-
βονται τις ανοχύρωτες πολιτείες. Υπολογίζουν 
μόνον τον αντίπαλο, που θα τους προκαλέσει 
κόστος, όσο μικρό και αν είναι αυτό. 

Σήμερα η επιθετικότητα της Τουρκί-
ας σε βάρος της Κύπρου βρίσκεται σε 
έξαρση (εισβολή στην ΑΟΖ, ενίσχυση 
των τουρκικών δυνάμεων κατοχής με 
άρματα, πυροβολικό και drones, σχέδια 
για αεροναυτική βάση στην περιοχή Λευ-
κονοίκου-Τρίκωμου κ.ά.). Αν η Τουρκία, 
με την απειλή χρήσης ισχύος, δεν πετύχει 
τον πολιτικό στόχο της για έλεγχο της Κύ-
πρου, δεν πρέπει να αποκλείεται θερμό 
επεισόδιο στην ξηρά, μετά από μια πράξη 
προβοκάτσιας (μέθοδος δοκιμασμένη από 
την Τουρκία), για να αναγκάσει την ΚΔ 
να αποδεχθεί τους όρους της Τουρκίας 
στις συνομιλίες για το Κυπριακό. 

 Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, η 
ημικατεχόμενη επί 46 χρόνια Κύπρος, η 
οποία σήμερα υφίσταται από την Τουρκία 
νέο  ακρωτηριασμό των κυριαρχικών δι-
καιωμάτων της στην ΑΟΖ της, να στερείται 
θεσμικού κειμένου ΣΕΑ και  να έχει υποβαθ-
μισμένη την αμυντική θωράκισή της, επειδή 
διαθέτει μόνο μικρό μέρος του ΤΑΘ για τις 
ανάγκες εξοπλισμών της ΕΦ. Για να έχουμε 
αποτρεπτική ισχύ και ικανότητα αντίστασης, 
χρειάζεται πολιτική βούληση και χρήματα. 
Χρήματα υπάρχουν με επάρκεια από το 
ΤΑΘ. Υστερούμε στην πολιτική βούληση. 
Αυτή η συνθήκη πρέπει να αναθεωρηθεί 
από την Κυβέρνηση και όλον τον πολιτικό 
κόσμο. Στην ουσία είμαστε μόνοι έναντι ενός 
αδίστακτου επιδρομέα, αλλά δεν πρέπει να 
παραδοθούμε. Πρέπει να ενισχύσουμε τη  
δυνατότητα αντίστασής μας, για να διασφα-
λίσουμε την ελευθερία μας (Θουκυδίδης 
Δ92). Να το πράξουμε τάχιστα.

*Αντιστράτηγος ε.α.

Η ΤΟΥΡΚΊΑ ΣΥΝΕΧΊΖΕΊ 
ΤΊΣ ΕΠΕΚΤΑΤΊΚΕΣ ΕΝΕΡ-
ΓΕΊΕΣ ΤΗΣ ΓΊΑ ΟΛΟΚΛΗ-
ΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ, 
Ο ΟΠΟΊΟΣ  ΠΗΓΑΖΕΊ ΑΠΟ 
ΤΟΝ «ΕΘΝΊΚΟ ΟΡΚΟ» 
ΠΟΥ ΨΗΦΊΣΕ Η ΤΟΥΡΚΊ-
ΚΗ ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟ 
1920, ΓΊΑ ΑΝΑΒΊΩΣΗ ΤΟΥ 
ΝΕΟ-ΟΘΩΜΑΝΊΚΟΥ ΟΡΑ-
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ ΝΑ 
ΕΠΕΚΤΕΊΝΕΊ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ 
ΤΗΣ ΚΑΊ ΝΑ ΠΕΡΊΛΑΒΕΊ 
ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΗΣ 
ΣΥΡΊΑΣ, ΤΟΥ ΊΡΑΚ ΚΑΊ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΚΔ χρειάζεται 
μια νέα στρατηγική 
αντίστασης, η οποία 

απαιτεί αρραγές 
εθνικό μέτωπο, 

πολιτική βούληση, 
αγωνιστικό φρόνημα 

και διάθεση όλων 
των οικονομικών 
πόρων του ΤΑΘ 

για την άμυνα, που 
έχει παραμεληθεί 

αδικαιολόγητα 
για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα

www.simerini.com

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πρωτοποριακή εξαγωγική βιομηχανία στην επαρχία Λευκωσίας, που βρίσκεται στο στά-
διο της αδειοδότησης, με καινοτομικές τεχνολογικές εφαρμογές και σημαντικό οικονο-
μικό αποτύπωμα, προκηρύσσει θέσεις επιστημονικών, τεχνικών και διοικητικών 
στελεχών, ώστε να ενισχύσει το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό της και να επιτύχει 
τους υψηλούς επιχειρηματικούς της στόχους.
Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών με πλήθος ωφελημάτων και την 
ευκαιρία μιας υψηλών απαιτήσεων σταδιοδρομίας.
Οι θέσεις θα πληρωθούν σταδιακά, εντός του προσεχούς εξαμήνου, κατόπιν αιτήσεων 
και συνεντεύξεων με τις/τους ενδιαφερόμενες/ους.

Α. Επιστημονικό Τεχνικό και Προσοντούχο Προσωπικό
Οι τεχνικοί που θα προσληφθούν πρέπει να πληρούν τα κριτήρια της νομοθεσίας για 
την απασχόλησή τους στον κλάδο τους και να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

• Προϊστάμενος Τμήματος Συντήρησης
Απαιτείται πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού, τουλάχιστον 10ετής πείρα σε τομέα 
συντήρησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων και άριστη γνώση σύγχρονων συστημά-
των συντήρησης.

• Μηχανολόγος Μηχανικός
  Απαιτείται σχετική πείρα συντήρησης βιομηχανικών μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

• Χημικός ή Μεταλλουργός Μηχανικός (2 θέσεις)

• Μηχανικός Περιβάλλοντος

• Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

• Ηλεκτρονικός Μηχανικός

• Διοικητικός Υπάλληλος και Λειτουργός Δημοσίων Σχέσεων
  Απαιτείται πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλης σχετικής ειδικότητας.

• Χημικός
  Απαιτείται σχετική εμπειρία στην ενόργανη ανάλυση.

• Μεταλλειολόγος Μηχανικός (2 θέσεις)
  Οι θέσεις αφορούν εργασία στο εξωτερικό.

•Λειτουργός Λογιστηρίου
  Απαιτείται πτυχίο Λογιστικής

Για τις παραπάνω θέσεις απαιτείται άριστη γνώση Microsoft Office, άριστη γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. Γνώση άλλων γλωσσών, όπως ισπανικά ή γαλλικά, θεωρείται 
επιπρόσθετο προσόν.

Σχετική εμπειρία ή προϋπηρεσία θεωρείται χρήσιμο προσόν.

Β. Τεχνικό Προσωπικό
Ειδικευμένος Ηλεκτροτεχνίτης
Απαραίτητη εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις με αυτοματισμούς και σύγχρονα 
συστήματα ελέγχου.

Επίσης ζητούνται οι πιο κάτω τεχνικοί:
• Τεχνικός/Ηλεκτρονικός
• Ηλεκτροτεχνίτης
• Τεχνίτες Συνεργείου (συγκολλητές, τορναδόροι - 3 θέσεις)
• Xειριστές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (8 θέσεις)
• Βοηθοί Χειριστές Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (8 θέσεις)
• Τεχνίτες Συντήρησης και Παραγωγής  Ενεργειακών Μονάδων (5 θέσεις) 
• Βοηθοί Τεχνίτες (4 θέσεις)
• Τεχνικό Βοηθητικό Προσωπικό (12 θέσεις)

Για τις παραπάνω θέσεις απαιτείται απολυτήριο τεχνικής σχολής ή ανάλογο προσόν.

Γ. Διοικητικό Προσωπικό
• Γραμματέας
• Λογιστής/τρια
• Λειτουργός Προμηθειών
• Προσωπικό στο Εμπορικό Τμήμα (3 θέσεις)

Για το Διοικητικό Προσωπικό απαιτούνται επαγγελματικά προσόντα ανάλογα με την 
κάθε θέση.
Οι αιτητές/τριες που πληρούν τα προσόντα των θέσεων στις οποίες απευθύνονται θα 
ειδοποιηθούν για συνεντεύξεις. Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων θα δοθούν λε-
πτομέρειες για τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις κάθε θέσης.
Οι ενδιαφερόμενοι/νες παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείω-
μα με θέμα ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ στην εταιρεία Hellenic Minerals Mining Ltd και την ηλε-
κτρονική διεύθυνση: info@hmineralsmining.com μέχρι τις 24 Ιανουαρίου 2020.



Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟ-
ΞΙΚΟΜΑΝΏΝ ΤΟΥ 
1992 ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ 
ΑΝΕΦΑΡΜΟΣΤΟΣ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ 2016 
ΠΟΥ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ 
ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, 
Η ΟΠΟΙΑ ΏΣΤΟΣΟ 
ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΛΛΙΠΗΣ 
– ΣΗΜΕΡΑ ΜΟΝΟ 
ΤΟ 8% ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΏΡΕΙΤΑΙ ΕΦΑΡ-
ΜΟΣΙΜΟ 

Ε
γκληματικά ελλιπής θεω-
ρείται ο νόμος για τους 
χρήστες ναρκωτικών, 
ιδιαίτερα όσον αφορά 
τους ανήλικους, την 
ώρα που το πρόβλη-
μα στα σχολεία παίρνει 

μεγάλες διαστάσεις. Το θέμα απασχό-
λησε ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και 
με την παρέμβαση της Εκκλησίας έγι-
ναν κάποιες βελτιώσεις, ωστόσο ακόμη 
εντοπίζονται νομοθετικά κενά. 

Το ιστορικό της νομοθεσίας 
Το 2013 η Εκκλησία διερευνώντας 

συνεχή περιστατικά που αφορούν τα 
σχολεία, και ανατρέχοντας στις πρόνοιες 
του σχετικού νόμου, με έκπληξη και θυμό 
ανακάλυψε ότι ο περί Περίθαλψης και 
Μεταχείρισης Τοξικομανών Νόμος του 
1992 ήταν ανενεργός από την ψήφισή 
του μέχρι το 2016 που ψηφίστηκε νέος 
νόμος. Με λίγα λόγια, για 24 συναπτά 
χρόνια δεν υπήρχε κανένας νόμος. Η 
κίνηση αυτή της Εκκλησίας επικυρώθηκε 
με την υπογραμμένη έκθεση του Γενικού 
Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, Κώστα 
Κληρίδη, που ενέκρινε την κατάργη-
ση της εν λόγω ανενεργής νομοθεσίας 
και ενέκρινε την προώθηση μίας νέας 
διαδικασίας. Μετά την παραδοχή ότι 
στη χώρα μας δεν υπήρχαν πρόνοιες 
προστασίας των παιδιών μας από τις 
εξαρτησιογόνες ουσίες και μετά τις 
πιέσεις της Εκκλησίας το 2016 ψηφί-
στηκε ο περί Θεραπείας Κατηγορού-
μενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων 
Νόμος του 2016. Ωστόσο, παρόλες τις 
προσπάθειες για βελτίωσή του, το αποτέ-
λεσμα και πάλι δεν έχει επιτευχθεί. Έτσι, 
ένα χρόνο αργότερα, εγκρίθηκε ο περί 
Θεραπείας Κατηγορούμενων Χρηστών 
ή Ουσιοεξαρτημένων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017, ο οποίος είχε στόχο 
να καταστεί πιο λειτουργική η εφαρμο-
γή των διατάξεων του νόμου του 2016. 
Παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν, 
η νομοθεσία εξακολουθεί να έχει κενά 
και τα ναρκωτικά εξακολουθούν να δι-
ακινούνται στα σχολεία ταρακουνώντας 
μας όλους ως κοινωνία. 

Ανοίγουν εκ νέου 
το ζήτημα οι γονείς 

Το ζήτημα έθιξε εκ νέου τον περα-
σμένο Δεκέμβριο ο Σύνδεσμος Γονέων 
συγκεκριμένου σχολείου, του οποίου 
για ευνόητους λόγους επιλέγουμε να 
μην αναφέρουμε το όνομα. Ο Σύνδεσμος 
ετοίμασε σχετική επιστολή, την οποία 
απέστειλε στον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου,  
τονίζοντας πως το σχολείο τους τόσο 
στην περσινή όσο και στη φετινή χρο-
νιά αντιμετωπίζει πρόβλημα ύπαρξης 
αλλά και διακίνησης ναρκωτικών. Στην 
επιστολή τους, οι γονείς αναφέρουν πως 

είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι μαθητές 
και γονείς καταφεύγουν σε τοκογλύφους 
για να εξασφαλίσουν τα χρέη που δη-
μιουργούν τα ίδια τους τα παιδιά που 
είναι ναρκομανή. «Βιώνουμε καθημερι-
νά μία βουβή τραγωδία ανήμποροι και 
αβοήθητοι να βλέπουμε τα παιδιά μας 
αντί να ζουν τα όνειρά τους, να βυθίζο-
νται στην καταστροφή και στον θάνατο», 
προσθέτουν. Οι γονείς διαπιστώνουν ότι 
το κράτος και η νομοθετική εξουσία δεν 
ευαισθητοποιούνται αρκετά για ν’  ανα-
λάβουν σημαντική δράση για λύση του 
ζητήματος, γι’ αυτό και αποτείνονται στον 
Μακαριότατο καλώντας τον να κινήσει 
τα νήματα με τρόπο ώστε ο κρατικός 
μηχανισμός να ενεργοποιηθεί για την 
προστασία των παιδιών τους. Τονίζουν 
ότι είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση 
αναθεώρηση της δυσλειτουργικής και 
ανεφάρμοστης – όπως την χαρακτηρί-
ζουν – νομοθεσίας. Απευθυνόμενοι στον 
Αρχιεπίσκοπο σημειώνουν πως εκτιμούν 
την πρωτοβουλία της Εκκλησίας το 2013, 
η οποία οδήγησε στην αναθεώρηση των 
σχετικών νόμων, ωστόσο τώρα ζητούν να 
συμπληρωθούν τα κενά που παρατηρού-
νται σε αυτούς. Σύμφωνα με τους ίδιους, 
η νομοθεσία συνεχίζει να έχει ελλείψεις 
με αποτέλεσμα να εφαρμόζεται μόνο το 
8% των προνοιών της. 

Ειδικά για το θέμα διακίνησης ναρκω-
τικών στα σχολεία οι γονείς εισηγούνται 
όπως επανεξεταστούν: η διαδικασία δι-
ερεύνησης των περιστατικών, τα μέτρα 
πρόληψης και αντιμετώπισης, ο εντοπισμός 
των κενών της νομοθεσίας και εξεύρεση 
τρόπων συμπλήρωσής τους, το Σχέδιο 
δράσης σε συνεργασία με το Αντιναρ-
κωτικό Συμβούλιο Κύπρου και τα μέτρα 

στήριξης των μαθητών και στρατιωτών 
μας. Όπως τονίζουν, η αυξητική τάση 
των περιστατικών που επηρεάζουν ανή-
λικους επιβάλλει τη  θέσπιση νομοθεσίας 
με εξειδικευμένες πρόνοιες προστασίας 
των παιδιών. 

Οι τρεις παραδοχές 
του Φαίδωνος 

Την επιστολή συνυπογράφουν εκατόν  
πολίτες, μεταξύ των οποίων συγκαταλέ-
γεται ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Παιδείας, Κυριάκος Χατζη-
γιάννης και ο Δήμαρχος Πάφου, Φαί-
δωνας Φαίδωνος. Σε δηλώσεις του στη 
«Σ» ο κ. Φαίδωνος ανέφερε πως πρώτα 
απ’ όλα πρέπει να αντιληφθούμε και να 
παραδεχθούμε όλοι μας ότι υπάρχουν 
ναρκωτικά στα σχολεία, προσθέτοντας 
πως «δεν μιλάμε για μεμονωμένες και 
σποραδικές περιπτώσεις, αφού πλέον τα 
κυκλώματα ναρκωτικών έχουν αναπτύξει 
ένα οργανωμένο δίκτυο διανομής ουσιών 
σε αρκετά σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια και 
Τεχνικές Σχολές». Κατά δεύτερο, όπως 
είπε, πρέπει να παραδεχθούμε ότι η νο-
μοθεσία που υπάρχει είναι ελλιπής σε 
κάποιο βαθμό. «Εδώ η μπάλα πάει στη 
Βουλή και στα συναρμόδια Υπουργεία 
Παιδείας και Δικαιοσύνης, τα οποία πρέπει 
να κάτσουν και να εκσυγχρονίσουν τη 
νομοθεσία και να καλύψουν τα κενά», 
πρόσθεσε. Περαιτέρω, όπως είπε, το τρί-
το και πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει η 
όποια νομοθεσία υπάρχει να εφαρμόζεται 
και να λαμβάνονται γρήγορα δραστικά 
και οργανωμένα μέτρα. «Εδώ πρέπει να 
δράσει η Αστυνομία, οι καθηγητές και 
οι δάσκαλοι μέσα στις σχολικές μονάδες 
που πρέπει να πάνε ένα βήμα παρακάτω 

και να μην κάνουν μόνο τα τυπικά», είπε 
κλείνοντας. 

Έρχεται νέος νόμος 
Την ίδια ώρα, κληθείς να σχολιάσει τις 

καταγγελίες των γονέων στην επιστολή 
την οποία συνυπογράφει και ο ίδιος, ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας  επι-
βεβαίωσε στη «Σ» ότι η νομοθεσία είναι 
όντως ελλιπής. Γι’ αυτό και όπως είπε, 
προωθούνται νέες νομοθεσίες. Συγκε-
κριμένα, ο κ. Χατζηγιάννης ανέφερε ότι 
εδώ και καιρό η Επιτροπή μελετά σχετι-
κή πρόταση νόμου, η οποία ετοιμάστηκε 
αρχικά από τον ίδιο και τον βουλευτή του 
ΔΗΚΟ Παύλο Μυλωνά, η οποία υποστη-
ρίχθηκε και από την Κυβέρνηση. Η νέα 
νομοθεσία, όπως εξήγησε, θα ρυθμίζει 
τη διαχείριση της παραβατικότητας στα 
σχολεία περιλαμβάνοντας και τις υπο-
θέσεις ναρκωτικών και θα προωθηθεί 
στην επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας 
της Βουλής για ψήφιση.

 
Οι καθηγητές καταγγέλλουν 
έξαρση του εγκλήματος 

Έντονη ανησυχία για τα περιστατικά 
παραβατικής συμπεριφοράς στα σχολεία  
εκφράζει και η ΟΕΛΜΕΚ. Σε ψήφισμα 
που ετοίμασε η οργάνωση και το οποίο 
είχε παραλήπτη τον Υπουργό Παιδείας, 
καταγράφει τρεις παράγοντες που κατά 
τη γνώμη των μελών της «αυξάνουν την 
επικινδυνότητα των περιστατικών, αλλά 
και την πιθανότητα στο άμεσο μέλλον να 
βιώσουμε ακόμα πιο τραγικά περιστα-
τικά». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 
ΟΕΛΜΕΚ: 1. Παρατηρείται έξαρση του 
εγκλήματος και ιδιαίτερα περιστατικών 
τα οποία συνδέονται με την παράνομη 

πώληση και χρήση ουσιών εξάρτησης 
από ενήλικες, αλλά και από ανήλικους. 2. 
Καταγράφονται σοβαρά κοινωνικά προ-
βλήματα, όπως η εύκολη διάθεση και 
χρήση ουσιών εξάρτησης που οδηγούν 
πλέον αριθμό μαθητών σε ανεξέλεγκτες 
συμπεριφορές και άτομα να βλέπουν στα 
πρόσωπα των μαθητών το εύκολο κέρδος. 
3. Το εκπαιδευτικό προσωπικό σειράς 
σχολείων έχει δεχθεί απειλές, αλλά και 
επιθέσεις διαφόρων μορφών από εγκλη-
ματικά στοιχεία, όταν προσπάθησαν να 
προστατέψουν τα σχολεία τους από την 
είσοδο εξωσχολικών προσώπων που 
απειλούσαν την υγεία και ασφάλεια των 
μαθητών τους. Τραγικό για όλους μας 
είναι και το γεγονός ότι οι αστυνομικές 
Αρχές δεν άσκησαν αποτελεσματική δράση 
για την προστασία των εκπαιδευτικών». 

Με τα πιο πάνω ως δεδομένο, η ΟΕΛ-
ΜΕΚ καλεί το Υπουργείο Παιδείας να 
προχωρήσει άμεσα στη λήψη συγκεκρι-
μένων και ουσιαστικών μέτρων, που θα 
αντιμετωπίζουν ριζικά το πρόβλημα. Η 
ΟΕΛΜΕΚ σημειώνει ότι είναι προς τη 
σωστή κατεύθυνση η απόφαση του 
Υπουργείου για την τοποθέτηση σχο-
λικών φυλάκων ή σχολικών βοηθών 
σε Λύκεια και Τεχνικές Σχολές από τη  
σχολική χρονιά 2019-2020 και θεωρεί 
ότι η απόφαση αυτή θα πρέπει να επε-
κταθεί και να καλύψει όλα τα Γυμνάσια 
από τη σχολική χρονιά 2020-2021, με 
βάση τις διορθωτικές κινήσεις που θα 
γίνουν από την εφαρμογή του μέτρου 
αυτού στα Λύκεια. 

Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή», ο 
Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Χατζη-
σάββας, ανέφερε πως είναι θέμα τεσσάρων 
Υπουργείων: Παιδείας, Υγείας, Δικαιο-

σύνης και Εργασίας. Όπως είπε,  «πρέπει 
να υπάρξει συνεργασία μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων Αρχών και Υπηρεσιών 
όπως είναι η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας, η Αστυνομία, το Γραφείο 
Ευημερίας κ.α. για να επέλθει λύση στο 
πρόβλημα. Ένας από μόνος του δεν κάνει 
τίποτα». 

Ανάγκη δημιουργίας 
«Drug Free Zone» 

Συστάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας 
για το ζήτημα των παράνομων ουσιών 
στα σχολεία εξέδωσε μέσω της ετήσιας 
ανασκόπησης του 2018 και η Αρχή 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. 
Συγκεκριμένα, οι συστάσεις της ΑΑΕΚ 
ήταν οι εξής: 

• Καταγραφή ξεκάθαρων πολιτικών 
στον  σχολικό χώρο σε σχέση με τις νό-
μιμες και παράνομες ουσίες και πώς 
εφαρμόζονται.

• Αναγκαίες αλλαγές στη νομοθεσία 
έτσι ώστε συγκεκριμένη ακτίνα γύρω 
από τα σχολεία να είναι χώρος όπου αν 
κάποιος συλληφθεί για κατοχή ή χρήση 
παράνομων ουσιών, η ποινή η οποία 
θα του επιβληθεί να είναι μεγαλύτερη 
από την αναμενόμενη, με αποτέλεσμα 
να δημιουργηθεί η λεγόμενη Drug Free 
Zone γύρω από τα σχολεία. 

• Αύξηση αριθμού Εκπαιδευτικών 
Ψυχολόγων, Καθηγητών Συμβουλευ-
τικής και Επαγγελματικής Αγωγής στα 
σχολεία.

• Υιοθέτηση του θεσμού του σχολικού 
κοινωνικού λειτουργού σε κάθε σχολική 
μονάδα παγκύπρια.

• Αυτοματοποίηση της αποστολής εγκυ-
κλίου για ενημέρωση των τελειόφοιτων 
μαθητών που θα καταταγούν στην ΕΦ 
για τους ουροληπτικούς ελέγχους που 
πραγματοποιούνται ως προληπτικό μέτρο.

Στις προτεραιότητες 
του Υπουργείου 

Από πλευράς του ο Υπουργός Παιδείας, 
Πρόδρομος Προδρόμου, σε δηλώσεις του 
στη «Σ» ανέφερε πως το θέμα των ναρκω-
τικών και γενικότερα της παραβατικότητας 
στα σχολεία απασχολεί το Υπουργείο, 
το οποίο σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες μελετά τρόπους αντιμετώπι-
σής τους, πιθανώς με την εφαρμογή μίας 
νέας Εθνικής Στρατηγικής. Όσον αφορά 
συγκεκριμένα το θέμα των ναρκωτικών, 
είπε πως προγραμματίζει επαφές με τις 
Υπηρεσίες Ευημερίας αλλά και με την 
ΥΚΑΝ, ενώ ήδη είδε τις διευθύνσεις 
των σχολείων, με στόχο να διαπιστωθεί 
πόσο συχνό είναι το φαινόμενο και πού 
εντοπίζεται. Όσον αφορά τη νομοθεσία, 
είπε πως αυτό που λείπει είναι τα απο-
τρεπτικά μέτρα για τους ανηλίκους. Αυτό, 
συμπλήρωσε, είναι κάτι που πρέπει να 
δει σε συνεργασία με το Υπουργείο Δι-
καιοσύνης. 
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Ανησυχητικά υψηλός παραμένει 
ο αριθμός των υποθέσεων ναρ-
κωτικών που αφορούν μαθητές, 

παρά τη μικρή μείωση που επήλθε το 
2019 σε σχέση με το 2018. 

Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή», ο 
Εκπρόσωπος Τύπου της ΥΚΑΝ Στέλιος 
Σεργίδης ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Αστυνομίας, το 2018 από 
το σύνολο των 1168 υποθέσεων ναρ-
κωτικών, στις 70 εμπλέκονταν μαθητές. 
Την ίδια ώρα, όπως είπε, σύμφωνα με 
τα προκαταρκτικά στοιχεία για το 2019, 
από τις 1053 υποθέσεις ναρκωτικών, οι 
52 υποθέσεις αφορούσαν μαθητές. Εδώ 
αξίζει να υπενθυμίσουμε πως η πιο πρό-
σφατη συγκλονιστική υπόθεση ήταν η 
περίπτωση διενέργειας  εράνου σε σχο-
λείο, τον οποίο διεξήγαγαν μαθητές για 
να βοηθήσουν έναν συμμαθητή τους να 

ξεπληρώσει το χρέος στον ντίλερ του. 
Σύμφωνα με τον κ. Σεργίδη, η πρώτη 

σε προτίμηση ουσία μεταξύ του μαθητι-
κού πληθυσμού είναι η κάνναβη. Αυτό 
επιβεβαιώνεται και από την ετήσια ανα-
σκόπηση για το έτος 2018 της Αρχής 
Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, η 
οποία αναφέρει πως η κάνναβη παραμέ-
νει η πιο διαδεδομένη παράνομη ουσία 
χρήσης στον γενικό πληθυσμό (περίπου 
12%, έστω και μια φορά στη ζωή), ενώ 
η τάση για δοκιμή της είναι εντονότερη 
στις ηλικίες 18-22 ετών. 

Ο κ. Σεργίδης τόνισε ότι στόχος της 
ΥΚΑΝ είναι να βοηθήσει τους νέους 14-
24 χρονών ώστε να παραπεμφθούν σε 
θεραπευτικά προγράμματα όσο το δυνατόν 
πιο έγκαιρα. Γι’ αυτό και όπως ανέφερε 
οι πλείστοι μαθητές που εμπλέκονται σε 
υποθέσεις ναρκωτικών παραπέμπονται 

για θεραπεία και όχι στο δικαστήριο. 
Περαιτέρω, ο κ. Σεργίδης εξήγησε πως 
για τον σκοπό αυτό η ΥΚΑΝ έχει ανα-
πτύξει έναν σύνδεσμο επικοινωνίας με 
τις διευθύνσεις των σχολείων, ώστε στις 
περιπτώσεις που υπάρχουν υποψίες για 
διακίνηση ναρκωτικών εντός της σχολικής 
μονάδας να υπάρχει άμεση ανταπόκριση 
και παρέμβαση από τις Αρχές. 

Παραπομπές σε θεραπεία 
Σύμφωνα με το νόμο Περί Θεραπείας 

Κατηγορούμενων Χρηστών ή Ουσιοεξαρ-
τημένων, σε περίπτωση που χρήστης ή 
ουσιοεξαρτημένος κατηγορείται ενώπιον 
Δικαστηρίου για οποιοδήποτε αδίκημα, με 
εξαίρεση αδίκημα που συνιστά κακούργη-
μα και το αδίκημα της κατοχής με σκοπό 
την προμήθεια, το Δικαστήριο δύναται να 
εκδώσει διάταγμα θεραπείας, με το οποίο 

να εξουσιοδοτεί την παραπομπή του σε 
Κέντρο Θεραπείας. Με βάση τον πιο πάνω 
Νόμο ιδρύεται Συμβουλευτική Επιτροπή 
για να προσφέρει γνωμάτευση προς το 
Δικαστήριο σχετικά με την παραπομπή 
ή όχι σε θεραπεία. Η Συμβουλευτική Επι-
τροπή στεγάζεται στα γραφεία της ΑΑΕΚ, 
η οποία εκπροσωπείται σε αυτήν και η 
οποία παρέχει υποστήριξη προς την υλο-
ποίηση του έργου της. 

Σύμφωνα με την ετήσια ανασκόπηση της 
Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου, 
το 2018 με βάση τον νόμο αιτήθηκαν θερα-
πείας συνολικά 36 άτομα, εκ των οποίων ένας 
αιτητής ήταν ηλικίας 15-17 ετών, τέσσερεις 
αιτητές ήταν 18-19 ετών, εννέα αιτητές ήταν 
20-24 ετών, οι πέντε αιτητές ήταν 25-29 
ετών, εννέα μεταξύ 30-34 ετών, δύο ήταν 
35-39 ετών και οι υπόλοιποι έξι αιτητές ήταν 
ηλικίας μεταξύ 40 και 64 χρονών. 

52 υποθέσεις ναρκωτικών σε σχολεία το 2019

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com



Της Κυριακής
www.simerini.com
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Μ
ε δύο νέα 
σχέδια δρά-
σης για την 
παθολογική 
ενασχόληση 
με τα τυχερά 
παιχνίδια και 

για το κάπνισμα συμπληρώθηκε η Εθνι-
κή Στρατηγική για την Αντιμετώπιση 
της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσί-
ες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 
για την περίοδο 2013-2020. Η Εθνική 
Στρατηγική συνιστά το βασικό κείμενο 
πολιτικής για τις εξαρτήσεις και κατευ-
θύνει τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες 
της κυπριακής Πολιτείας μέχρι το 2020. 
Σύμφωνα με την ετήσια ανασκόπηση 
για το 2018, πρόκειται για μία συνεκτι-
κή, σφαιρική και ισόρροπη πολιτική, 
η οποία θέτει τις κατευθύνσεις πολιτι-
κής και συντονίζει την υλοποίηση σε 
τοπικό επίπεδο, τις προσπάθειες και 
πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της 
χρήσης και εξάρτησης από παράνομες 
ουσίες όπως το αλκοόλ και το κάπνισμα, 
τη διαχείριση της επιβλαβούς χρήσης 
του αλκοόλ και την αντιμετώπιση της 
παθολογικής ενασχόλησης με τα τυ-
χερά παιχνίδια. 

Σχέδιο Δράσης 
για παθολογική 

ενασχόληση με τυχερά παιχνίδια
Σύμφωνα με την Ετήσια Ανασκόπη-

ση για το 2018, η Αρχή Αντιμετώπισης 
Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) αντιμετω-
πίζει την παθολογική ενασχόληση με τα 
τυχερά παιχνίδια με έναν ισορροπημένο 
και σφαιρικό τρόπο, που περιλαμβάνει 
τόσο την πρόληψη του φαινομένου, τη 
θεραπεία, την έρευνα και παρακολούθησή 
του, καθώς και τις διεθνείς σχέσεις. Το 
πρώτο Σχέδιο Δράσης για την «Αντιμε-
τώπιση της Παθολογικής Ενασχόλησης 
με τα Τυχερά Παιχνίδια (2019 - 2020)» 
διαμορφώθηκε έχοντας ως βάση την πα-
ρούσα κατάσταση και τις ανάγκες που 
προκύπτουν από τις έρευνες, τις διεθνείς 
καλές πρακτικές, καθώς επίσης και τις 
δυνατότητες σε επίπεδο οικονομικών 
και ανθρωπίνων πόρων.

Οι βασικοί τομείς παρέμβασης και 
οι προτεραιότητες του Σχεδίου Δράσης 
περιλαμβάνουν Πυλώνες Πρόληψης, 
Θεραπείας, Έρευνας και Παρακολού-
θησης του Φαινομένου και Διεθνούς 
Συνεργασίας. Όσον αφορά την πρόληψη, 
αυτή επικεντρώνεται στη διαμόρφωση 

της γνώσης και των στάσεων της κοινω-
νίας απέναντι στην παθολογική ενασχό-
ληση με τα τυχερά παιχνίδια, στη στήριξη 
των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού 
(ανήλικων / νεαρών προσώπων, άνερ-
γων και ηλικιωμένων) για αποφυγή της 
παθολογικής ενασχόλησης με τα τυχερά 
παιχνίδια, στη δημιουργία προστατευτι-
κού περιβάλλοντος για ανήλικα / νεαρά 
άτομα και την εφαρμογή μηχανισμών 
έγκαιρης παρέμβασης για άτομα που 
παρουσιάζουν συμπεριφορές υψηλού 
κινδύνου. Η θεραπεία επικεντρώνεται 
στη διασφάλιση της προσβασιμότητας 
όλων των ομάδων (ανήλικων, ενήλικων, 
ευάλωτων ατόμων) στη θεραπεία της προ-
βληματικής ή παθολογικής ενασχόλησης 
με τα τυχερά παιχνίδια και στην παροχή 
εξειδικευμένης θεραπείας με βάση τις 
καλές πρακτικές στα άτομα τα οποία αντι-
μετωπίζουν προβληματική ή παθολογική 
ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια. Στον 
τομέα έρευνας και καταγραφής, έχουν 
δημιουργηθεί μηχανισμοί καταγραφής 
και αξιολόγησης καθώς και τεκμηρίωσης 
και παρακολούθησης του φαινομένου 
και ανάπτυξης επιδημιολογικών δεικτών, 
ενώ γίνεται ανταλλαγή καλών πρακτικών 
στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας.

Αντιμετώπιση 
του καπνίσματος

Κατ’ αντίστοιχο τρόπο υλοποιούνται 
οι ίδιες πρακτικές πρόληψης, θεραπεί-
ας, έρευνας και παρακολούθησης και 
διεθνούς συνεργασίας όσον αφορά και 
την αντιμετώπιση του καπνίσματος, ενώ 
συμπληρωματικά συμβάλλει και ένας πέ-
μπτος πυλώνας μείωσης προσφοράς, που 
αφορά στη μείωση της προσφοράς και 
διαθεσιμότητας καπνικών προϊόντων και 
επιτήρησης και επιβράβευσης των καλών 
πρακτικών ελέγχου του καπνίσματος.

Το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2018 
- 2020 για την αντιμετώπιση του καπνί-
σματος εκπονήθηκε από την ΑΑΕΚ με τη 
συμβολή της Εθνικής Συμβουλευτικής 
Επιτροπής για το Κάπνισμα (ΕΣΕΚ), η 
οποία συστάθηκε από την ΑΑΕΚ κατά 
το έτος 2018. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
στηρίζεται στις διεθνείς δεσμεύσεις του 
ΠΟΥ (WHO Framework Convention 
on Tobacco Control- FCTC), τις οποίες 
υπέγραψε και η Κύπρος το 2004. Επίσης, 
βασίζεται και στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
για τον έλεγχο του καπνού του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας (2002), καθώς και 
στη Σύσταση του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 

30ης Νοεμβρίου 2009 για περιβάλλον 
χωρίς καπνό (2009/C 296/02).

Η κυπριακή πραγματικότητα 
Σύμφωνα με την Αρχή Εξαρτήσεων, 

στην Κύπρο το 12%-13% των θανάτων 
ετησίως στις ηλικίες 35 ετών και άνω 
οφείλονται στο κάπνισμα. Εξακόσιοι-
επτακόσιοι Κύπριοι καπνιστές πεθαί-
νουν κάθε χρόνο εξαιτίας ασθενειών που 
οφείλονται στο κάπνισμα. Ο αριθμός αυτός 
θεωρείται πολύ μεγάλος συγκρινόμενος 
με τον αντίστοιχο αριθμό των θανάτων 
από τα τροχαία δυστυχήματα που δεν 
υπερβαίνει τα 120 άτομα. Επίσης το 
άμεσο (υγεία) και το έμμεσο (μείωση 
παραγωγικότητας) κόστος στην κοι-
νωνία είναι πολύ υψηλό: μελέτη του 
2006 ανέδειξε ότι στην Κύπρο ήδη το 
2003 δαπανήθηκαν 28 εκατομμύρια 
λίρες για την αντιμετώπιση ασθενειών 
που σχετίζονται με το κάπνισμα. Οι οι-
κονομικές επιπτώσεις είναι τεράστιες, 
αφού χάνονται συνολικά 224,4 εκατομ-
μύρια ευρώ περίπου ετησίως (Μελέτη 
Ινστιτούτου Κύπρου/Χάρβαρντ για το 
Περιβάλλον και τη Δημόσια Υγεία), και 
δη τα 175 εκατομμύρια ευρώ περίπου 
χάνονται ετησίως εξαιτίας των θανάτων με 
αφορμή το κάπνισμα, εάν υπολογιστούν 
οι συνέπειες επί της παραγωγικότητας, 
ενώ τα 47,6 εκατομμύρια ευρώ περί-
που υπολογίζονται για έξοδα ιατρικής 
περίθαλψης εξαιτίας του καπνίσματος. 
Οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας στην Κύ-
προ παρέχουν δωρεάν προγράμματα 
διακοπής του καπνίσματος ολόχρονα 
(τηλέφωνο 1431 παγκύπρια).

Όλες οι έρευνες που έχουν γίνει μέχρι 
σήμερα καταδεικνύουν ότι στην Κύπρο τα 
ποσοστά των καπνιστών ανάμεσα στους 
άντρες και στις γυναίκες είναι αρκετά 
υψηλά. Στις γυναίκες έχει παρατηρηθεί 
ανοδική τάση την τελευταία δεκαετία. Και 
στους έφηβους το ενεργητικό και παθητικό 
κάπνισμα είναι υψηλό. H τελευταία έρευνα 
ESPAD (2015) σημειώνει ότι ενώ γενικά 
στην Ευρώπη το ποσοστό των εφήβων 
που άρχισαν να καπνίζουν ημερησίως σε 
πρόωρη ηλικία (πριν από τα 13 έτη) έχει 
μειωθεί τα τελευταία 20 έτη, σε κάποιες 
χώρες το ημερήσιο κάπνισμα παραμέ-
νει σταθερό (Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία και 
Ρουμανία). 

Η Εθνική Στρατηγική
Η Εθνική Στρατηγική (Ε.Σ.) για την Αντι-

μετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες 

Στο επίκεντρο η πρόληψη για 
κάπνισμα και τυχερά παιχνίδια

Στο πλαίσιο της εθνικής 
στρατηγικής, σημαντικές 
προσπάθειες έχουν γίνει 
στον τομέα της πρόληψης 
στο πλαίσιο συνεργασίας 
με διάφορους φορείς, όπως 
μεταξύ άλλων η τοπική αυ-
τοδιοίκηση, ο Κυπριακός 
Οργανισμός Αθλητισμού, το 
Υπουργείο Άμυνας, η Αρχή 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 
αλλά και απευθείας με τη 
μαθητική κοινότητα.

Σημαντικά παραδείγ-
ματα στον τομέα πρόληψης 
αποτελούν μεταξύ άλλων το 
μνημόνιο συνεργασίας μετα-
ξύ Υπουργείου Άμυνας και 
Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτή-
σεων Κύπρου, το οποίο υπο-
γράφτηκε το 2012 με σκοπό 
την ποιοτική του αναβάθμιση 
κάθε χρόνο με στόχο την απο-
τροπή της χρήσης παράνομων 
και επιβλαβών ουσιών, την 
ενίσχυση των προστατευτικών 
παραγόντων στο πλαίσιο της 
Εθνικής Φρουράς και την  πα-
ροχή δημιουργικής απασχό-
λησης στους εθνοφρουρούς. 
Αντίστοιχο μνημόνιο συνερ-
γασίας έχει υπογραφεί με τον 
ΚΟΑ με στόχο τον σχεδιασμό 
από μέρους του Οργανισμού 
για αντιμετώπιση της εξάρτη-
σης από νόμιμες και παρά-
νομες ουσίες, ενώ μέσα από 
το μνημόνιο προωθείται η 
υλοποίηση των δράσεων 
της Εθνικής Στρατηγικής 
που αφορούν την ενίσχυση 
της υγιούς απασχόλησης σε 
παιδιά και νέους που ανήκουν 
σε ευάλωτες ομάδες.

Προέχει η 
πρόληψη

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ 
ΕΞΑΡΤΗΣΕΏΝ ΚΎΠΡΟΎ ΓΙΑ 
ΤΟ 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΤ. 1/2020 
Γίνονται δεκτές προσφορές για:

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΗ CYTA ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Οι σχετικές προδιαγραφές θα είναι διαθέσιμες από σήμερα Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020, μόνο 
σε ηλεκτρονική μορφή και χωρίς χρέωση, στην ιστοσελίδα http://www.cyta-tenders.cytanet.
com.cy/index_gr.html

Σύντομη περιγραφή του πιο πάνω διαγωνισμού διατίθεται δωρεάν στην πιο πάνω ιστοσελίδα.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν κλειστές στη θυρίδα προσφορών που βρίσκεται στο ισόγειο 
των Κεντρικών Γραφείων της Cyta, οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, 1396 Λευκωσία, μέχρι τις 
10.00π.μ. της Παρασκευής, 6 Μαρτίου 2020.

Η Cyta δεν είναι υποχρεωμένη να αποδεχθεί τη χαμηλότερη ή οποιανδήποτε άλλην προσφορά.

Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ 
2013- 2020, με τη συμπλήρωση των δύο 
Σχεδίων Δράσης για την παθολογική ενα-
σχόληση με τα τυχερά παιχνίδια και για 
το κάπνισμα που εκπονήθηκαν το 2018, 
συνιστά το βασικό κείμενο πολιτικής για 
τις εξαρτήσεις και κατευθύνει τις δράσεις 
και τις πρωτοβουλίες της Κυπριακής Πο-
λιτείας μέχρι το 2020. 

Πρόκειται για μια συνεκτική, σφαιρική 
και ισόρροπη πολιτική, η οποία θέτει τις 
κατευθύνσεις πολιτικής και συντονίζει 
την υλοποίηση σε τοπικό επίπεδο, τις 
προσπάθειες και πρωτοβουλίες για την 
αντιμετώπιση της χρήσης και εξάρτησης από 
παράνομες ουσίες αλλά και από νόμιμες 
ουσίες όπως το αλκοόλ και το κάπνισμα, 
τη διαχείριση της επιβλαβούς χρήσης του 
αλκοόλ και την αντιμετώπιση της παθολο-
γικής ενασχόλησης με τυχερά παιχνίδια.

Η Εθνική Στρατηγική υλοποιείται μέσα 
από δύο δυναμικά Σχέδια Δράσης,  τα οποία 
καλύπτουν τις χρονικές περιόδους 2013 
- 2016 και 2017 - 2020. Τα δύο Σχέδια 
είναι τετραετή, έτσι ώστε να επιτρέπουν την 

κατάλληλη ευελιξία για αναπροσαρμογή 
πολιτικών και μέτρων. Τα Σχέδια Δρά-
σης μετά από διαβούλευση αναθέτουν σε 
φορείς την ευθύνη για εφαρμογή ή/και 
συντονισμό σε σχέση με συγκεκριμένες 
δράσεις του κάθε πυλώνα, ενώ τον συνο-
λικό συντονισμό για παρακολούθηση της 
όλης υλοποίησης έχει η ΑΑΕΚ.

Σχέδιο Δράσης 2017-2020
Το έτος 2017 διαμορφώθηκε το νέο 

Σχέδιο Δράσης για την περίοδο 2017- 2020, 
το οποίο βασίστηκε στα απορρέοντα της 
αξιολόγησης του προηγούμενου Σχεδίου.

Για το Σχέδιο Δράσης 2017-2020, το 
περιεχόμενο και τη διαδικασία διαμόρφω-
σής του, έχει γίνει εκτενής αναφορά στην 
ετήσια ανασκόπηση του 2017. Παράλληλα, 
κατά το 2018 ετοιμάστηκαν για πρώτη 
φορά από την Κυπριακή Δημοκρατία 
ακόμα δύο νέα σχέδια δράσης, τα οποία 
αφορούν τις διευρυμένες αρμοδιότητες 
της Αρχής, δηλαδή της παθολογικής ενα-
σχόλησης με τα τυχερά παιχνίδια, καθώς 
και το κάπνισμα.

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com

Σύμφωνα με την Αρχή 
Εξαρτήσεων, στην 

Κύπρο το 12%-13% 
των θανάτων ετησίως 
στις ηλικίες 35 ετών 
και άνω οφείλονται 

στο κάπνισμα 



ΤΟ ΘΈΜΑ ΤΗΣ ΈΚΘΈΣΗΣ
ΈΊΝΑΊ Ο ΜΈΤΑΣΧΗΜΑΤΊ-
ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΤΊΚΈΊΜΈΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗ ΦΘΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΟ-
ΝΟΥ ΚΑΊ Η ΜΈΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Η «Μεταμόρφωσις» του Σέργη 
Χατζηαδάμου στην «Γκλόρια»

Της Κυριακής
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Η 
Γκαλερί «Γκλόρια» στη 
Λευκωσία υποδέχεται 
το εικαστικό 2020 
με έκθεση μεικτής 
τεχνικής του Σέργη 
Χατζηαδάμου, με τίτλο 
«Μεταμόρφωσις».

Η έκθεση άνοιξε τις πύλες της στις 8 
Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως τις 22 
του μηνός.

Γράφει για τη δουλειά του καλλιτέχνη 
ο Δρ Χαράλαμπος Μπακιρτζής: «Το θέμα 
της έκθεσης είναι ο μετασχηματισμός των 
αντικειμένων από τη φθορά του χρόνου 
και η μεταμόρφωση των ανθρώπων. 
Ξεκινά από τις γυάλινες πλάκες αρνητι-
κών του φωτογράφου της Πάφου, Σπύ-
ρου Χαρίτου (1901-1990), συνεχίζει με 
τις γυάλινες πλάκες και καταλήγει στις 
γυάλινες πλάκες, οι οποίες στο μεταξύ 
έχουν διαφοροποιηθεί εις τρόπον ώστε 
να μην είναι ει μη μόνον επιφανειακά οι 
γυάλινες πλάκες που ο Σέργης βρήκε στο 
υπόγειο του Χαρίτου. Ο Σπύρος Χαρίτου 
γεννήθηκε στην Κισσόνεργα το 1901 και 
υπήρξε για δεκαετίες ο φωτογράφος της 
Πάφου αποτυπώνοντας στο γυαλί πρόσωπα, 
οικογένειες, φιλικές ομάδες, σκηνές και 
τοπία. Ο Σέργης έφθασε στο αρχείο του 
Χαρίτου με σκοπό να αντλήσει από αυτό 
ένα λεύκωμα αδημοσίευτων φωτογραφιών, 
μία έκθεση για την καθημερινή ζωή στην 
Πάφο, όπως έκανε και με το βομβαρδι-
σμένο το 1974 λιμανάκι της. Και τότε στο 
υπόγειο συνέβη η έκπληξη: Ο ίδιος γράφει: 
’’Ο χρόνος είχε δημιουργήσει τη δική του 
υπογραφή πάνω στη γυάλινη πλάκα. Η 
υγρασία του υπογείου είχε εισχωρήσει 

ανάμεσα στις πλάκες φτιάχνοντας δικούς 
της φανταστικούς κόσμους. Η φυσική και 
τυχαία συγκόλληση των πλακών μεταξύ τους 
έφερε στην επιφάνεια την παραμόρφωση 
της πραγματικότητας’’. Αυτό που προκάλεσε 
το ενδιαφέρον του Σέργη Χατζηαδάμου 
είναι ο φυσικός μετασχηματισμός των αντι-
κειμένων, δηλαδή των γυάλινων πλακών, 
και η τυχαία αλλά οριστική μεταμόρφωση 
των εικονιζομένων σε αυτές ανθρώπων και 
η ασάφεια της ταυτότητάς των. Και άλλαξε 
πορεία: αντί του λευκώματος φωτογρα-
φιών έφθασε στη σημερινή έκθεση. Η 
συμβολή του Σέργη Χατζηαδάμου είναι 
ότι εξετίμησε τη φθορά του χρόνου ως 
είδος εξώκοσμου σχεδίου και αποτύπωση 
της άπιαστης διάστασής του. Εξετίμησε 
το παράλογο καθρέφτισμα των μορφών 
χωρίς να ενδιαφέρει ποιες είναι μπροστά 
και ποιες είναι πίσω, γοητευμένος από 
την εσωτερική δόνηση του τυχαίου που 
συγχέει την αλήθεια με το ψέμα».

Ο Σέργης Χατζηαδάμος γεννήθηκε στη  
Νότια Αφρική το 1975. Ο πατέρας του Άντης 
Χατζηαδάμος ήταν Ελληνοκύπριος γλύπτης 
και συγγραφέας και η μητέρα του,  η Jennyfer 
Lyn Tompson, ραδιογράφος ακτινολόγος. 
Η οικογένεια μετακόμισε πίσω στην Κύπρο 
το 1980 και ζει έκτοτε εκεί. Στα 15 του κάνει 
τα πρώτα του βήματα στην τέχνη μετά τον 
πρόωρο θάνατο του πατέρα του. Το 1994 
μετακόμισε στην Αθήνα, όπου παρακολού-
θησε μαθήματα ζωγραφικής στο εργαστήρι 
του Νικόλαου Στέφου για 3 χρόνια. Το 2001 
αποφοίτησε από το κολέγιο Campus Art and 
Science (Αθήνα) με πτυχίο στις γραφικές 
τέχνες. Το 2003 επέστρεψε στην Κύπρο 
για να παρουσιάσει την πρώτη του ατο-

μική έκθεση στην Γκαλερί «Γκλόρια» στη 
Λευκωσία, με τίτλο «Βικτώρια - Κηφισιά». 
Η έκθεση μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο 
«Άζια» στην Πάφο. Στο κοινό παρουσιά-
στηκαν για πρώτη φορά έργα τυπωμένα με 
τη μέθοδο των Giclee Prints πάνω σε καμβά. 
Το 2007 δημιούργησε τη δική του εταιρεία 
στον χώρο της διαφήμισης και γραφικών 
τεχνών με την ονομασία Instant Ad, η 
οποία παραμένει και ώς σήμερα ενεργή. 
Τον ίδιο χρόνο εξέδωσε το περιοδικό Beach 
News στην επαρχία Πάφου (52 τεύχη). 
Το 2010 επιμελήθηκε την αναδρομική έκ-
θεση του γλύπτη Άντη Χατζηαδάμου και 
εξέδωσε το βιβλίο αυτής σε δύο γλώσσες. Το 
2012 επιμελήθηκε την έκθεση φωτογρα-
φίας του Μιχαλάκη Χαρίτου και εξέδωσε 
το βιβλίο «Λιμανάκι Κάτω Πάφου 1974» 
σε τρεις γλώσσες. Το 2014 επιμελήθηκε 
την πρωτοβουλία για ανάπλαση της πα-
λιάς αγοράς της Πάφου προτείνοντας με τον 
φίλο καλλιτέχνη Γιάννη Σακέλλη την έκθεση 
«Window Art»,  η οποία παρουσιάστηκε σε 
τριάντα μαγαζιά του κέντρου από ξεχωρι-
στούς καλλιτέχνες. To 2017 επιμελήθηκε 
την έκθεση «Επικίνδυνα Ταξίδια» για το 
ΠΑΦΟΣ2017, Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
Ευρώπης 2017. Και εξέδωσε το βιβλίο σε 
τρεις γλώσσες. Το 2018 βραβεύθηκε στην 
Μπιενάλε Λάρνακας, Larnaca Biannale 2018, 
με αριστείο για το έργο του «Πάφου Ψυχές». 
Το 2019 παρουσίασε την τρίτη ατομική του 
έκθεση «Μεταμόρφωσις» στο ξενοδοχείο 
«Άναμπελ» στην Πάφο.

Ώρες Λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή 10.30-12.45 

π.μ. και 5.00 - 8.00 μ.μ..
Σάββατο, 10.30 - 12.45 π.μ.



ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ 
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Ο Γκυ των Λουζινιάν ή Γουΐδων των 
Λουζινιάν γεννήθηκε περί το 1150 
και πέθανε στις 18 Ιουλίου 1194. 

Ήταν Γάλλος ευγενής από τον Οίκο των 
Λουζινιάν και Βασιλικός σύζυγος των Ιε-
ροσολύμων. Ήταν πέμπτος γιος του Ούγου 
Η’ των Λουζινιάν και της Βουργουνδίας 
του Ρανκόν. Έμεινε γνωστός ως ο μοιραίος 
βασιλιάς που οδήγησε τα στρατεύματα των 
Σταυροφόρων στην καταστροφική μάχη 
του Χαττίν και την πτώση των Ιεροσολύμων 
από τον Σαλαντίν. Ο Γκυ των Λουζινιάν 
ήταν ο ιδρυτής του Βασιλείου της Κύπρου.

Μετά την απώλεια του βασιλείου της 
Ιερουσαλήμ, ο Γκυ των Λουζινιάν παρη-

γορήθηκε με το βασίλειο της Κύπρου. Ο 
Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, όταν είχε κα-
τακτήσει την Κύπρο, την πώλησε στους 
Ναΐτες Ιππότες και ο Γκυ με τη σειρά του 
την αγόρασε από τους Ναΐτες το 1192 και  
παρέμεινε βασιλιάς της Ιερουσαλήμ ως  
τιτλούχος. Πέθανε μετά από δύο χρόνια, 
στις 18 Ιουλίου 1194, και ενταφιάστηκε 
στον  ναό των Ναΐτών της Λευκωσίας. 
Στην Κύπρο τον διαδέχθηκε ο αδελφός 
του Αμάλριχος, στον οποίο ο Ερρίκος 
ΣΤ’ της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας 
απένειμε τον τίτλο του βασιλιά. Μετά τον 
θάνατο του τρίτου της συζύγου η Ισαβέλλα 
παντρεύτηκε τον Αμάλριχο, που ορκίστηκε 

νέος βασιλιάς το 1197.
Ο Γκυ παρουσιάζεται στο «Δεκαήμε-

ρο» του Βοκάκιου, όπου μια κυρία από 
τη Γασκώνη μετατρέπει τον βασιλιά της 
Κύπρου από βάναυσο σε ευγενή ιππό-
τη. Ο μυθιστορηματογράφος Γουόλτερ 
Σκοτ στο έργο του «Οι Μενεστρέλοι στα 
Σκωτσέζικα Σύνορα» (1802–1803) κατα-
γράφει τον θρύλο της Μελουσίνας, ενός 
υπερφυσικού  πλάσματος που παντρεύ-
τηκε τον Γκυ με τον όρο να μην εισβάλει 
ποτέ στην ιδιωτική του ζωή. Η Μελουσίνα 
γέννησε πολλά παιδιά και δημιούργησε 
ένα επιβλητικό κάστρο με τη μαγική της 
τέχνη. Η αρμονία τους ήταν συνεχής, μέ-

χρι που ο σύζυγός της παραβίασε τους 
όρους του γάμου και με τη  χρήση της 
μαγικής μπανιέρας έκρυψε τον εαυτό του. 
Η Μελουσίνα μόλις γνώρισε τον αδιάκριτο 
εισβολέα μεταμορφώθηκε σε δράκο και 
αποχώρησε με θρήνους. Έκτοτε δεν την 
είδαν ανθρώπινα μάτια. Έγινε προστάτιδα 
των απογόνων της και του πύργου των 
Λουζινιάν, ενώ ακούστηκαν θρήνοι και 
μια έκρηξη γύρω από τους πυργίσκους 
του κάστρου την νύχτα πριν από την κα-
τεδάφισή του.

Ο Γκυ εμφανίζεται σε μια σειρά από 
μυθιστορήματα όπως στα έργο του συγ-
γραφέα Γκράχαμ Σέλμπι «Οι Ιππότες του 

Σκοτεινού Φήμης» και «Η Ιερουσαλήμ 
της Σεσίλης Χόλλαντ», παρουσιάζεται σαν 
καλοκάγαθος άνδρας αλλά αδύναμος και 
επιπόλαιος. Ο συγγραφέας Ρόναλντ Ουέλτς 
στο έργο του «Ιπποτικός Σταυροφόρος» και 
η Ελεονώρα Χίμπερτ στο έργο «Η καρδιά 
του λιονταριού» τον εμφανίζουν περισσό-
τερο συμπαθή και ιπποτικό. Όλα τα έργα 
δίνουν την εντύπωση ότι ήταν μικρότερος 
σε ηλικία από τον βασιλιά Ριχάρδο, διχα-
στικός και υπεύθυνος για την απώλεια των 
Αγίων Τόπων από τον Σαλαντίν.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Γκυ των Λουζινιάν

Τ
α παιδιά δεν παίζουν 
στους δρόμους πλέον. 
Δεν ανακατεύονται με 
χώματα, δεν σκίζουν γό-
νατα. Δεν πλημμυρίζουν 
οι γειτονιές με παιδικές 
φωνές. Τα πάρκα και 

οι παιδικές χαρές, χώροι έρημοι, άδειοι 
και βουβοί. Πού  είναι τα παιδιά; Σε ποιο 
μέρος σωπαίνουν την παιδικότητά τους; 
Με ποιον τρόπο εξερευνούν τον κόσμο; 
Ποιον πλασματικό κόσμο ομορφαίνουν; 
Κλεισμένα στους τέσσερεις τοίχους τον 
μοχλό και την οθόνη ευλαβικά προσκυ-
νούν, μαθαίνοντας πώς να γίνουν σύντομα 
μεγάλοι… αποχαιρετώντας την παιδική 
αθωότητα που χάνουν. 

Οι μεγαλύτεροι νοσταλγούμε τη δική 
μας παιδικότητα. Μια παιδικότητα που 

ξεχυνόταν έξω στις αλάνες, στις γειτονιές 
παρέα με ένα ποδήλατο, με μια ξεφτισμέ-
νη μπάλα, με βότσαλα, με «μπίλιες»! Σε 
λάσπες βουτηγμένη, σε κρύο και ζέστη 
το ίδιο χαρούμενη, με πληγές που δεν 
έφερναν δάκρυα στα μάτια παρά μόνο 
περηφάνια και χαρά! Παιχνίδι. Αυτό ήταν 
το απόγευμα του παιδιού. Παιχνίδι. Πραγ-
ματικό. Έξω. Με άλλους. Πραγματικούς. 
Με φωνές, με γέλια, με τσακωμούς, με 
θυμό, με πειράγματα, με σπρωξιές, με 
ανταλλαγές, με συναγωνισμό, με όλα αυτά 
και πιο πολλά μαζί. Αυτά που μας έκαναν 
εμάς. Που μας διαμόρφωσαν, που μας 
έμαθαν, που μας «έβγαλαν» έξω από το 
κουτί μας. 

Αλήθεια, τα παιδιά μας τι θα θυμούνται 
από τα παιδικά τους χρόνια; Το ότι μετά το 
σχολείο έτρεχαν στα ιδιαίτερα από μικρά 

παιδιά. Το ότι ανυπομονούσαν να βρουν 
την κονσόλα για να «πολεμήσουν» τους 
εχθρούς. Το tablet που τα  περίμενε καθη-
μερινά στο δωμάτιό τους. Αν ρωτήσεις τα 
παιδιά για τα αγαπημένα τους παιχνίδια, 
θα σου πουν πολλά και διάφορα. Τα οποία 
είτε κρύβονται σε μια οθόνη είτε είναι 
πλαστικά, μεγαλόπρεπα και κρύβουν τρο-
μερή μοναξιά στο δωμάτιό τους. Γιατί τα 
παιδιά σήμερα βιώνουν μιαν απίστευτη 
μοναξιά. Όσες ώρες βρίσκονται στο σπίτι, 
παίζουν μόνα στο δωμάτιό τους. Δεν έρ-
χονται συχνά φίλοι, δεν συνομιλούν με 
γείτονες, δεν συναντιούνται σε πάρκα πια. 
Τα παιδιά μεγαλώνουν μόνα κλεισμένα 
σε ένα κουτί παρέα με τον πλασματικό 
κόσμο του διαδικτύου. 

Άλλο σήμερα και άλλο χθες
Οι παράγοντες που καθόρισαν τις 

αλλαγές είναι πολλοί. Η εξέλιξη της τε-
χνολογίας δημιούργησε τον θαυμασμό 
απέναντι σε όλα αυτά τα επιτεύγματα, που 
κάποτε δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί. 
Εκτός αυτού, ο ελεύθερος χρόνος των γο-
νέων έχει ήδη περιοριστεί αρκετά, ώστε 
ελάχιστοι να μπορούν να είναι σπίτι μαζί 
με τα παιδιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 
την αποστολή των παιδιών σε λέσχες, 
μελετητήρια, φροντιστήρια, με συνέπεια 
να συρρικνώνει τον πολύτιμο ελεύθερο 
χρόνο των παιδιών. Πέρα από την έλλειψη 
χρόνου, οι γονείς περιγράφουν ως δύσκο-
λη τη δυνατότητα να βρουν συνομήλικα 
παιδιά με τα παιδιά τους για να παίξουν. 
Πολλές οικογένειες παραμένουν στο ένα 
παιδί, με αποτέλεσμα αυτό να έχει την 
ανάγκη των άλλων παιδιών, προκειμένου 

να μάθει να μοιράζεται, να συνεργάζεται, 
να ομαδοποιείται. Ακόμη και αν υπάρχει 
δεύτερο παιδί στην οικογένεια, δεν μπορεί 
να θεωρηθεί το ίδιο, εφόσον το παιχνί-
δι, η φιλική παρέα και η σχέση που θα 
οικοδομήσει με τους συνομηλίκους του 
κρίνονται απαραίτητα. Από την άλλη δεν 
υπάρχουν τα γειτονάκια, δεν είναι κοντά 
τα ξαδερφάκια. Το παιδί αναγκάζεται να 
κλειστεί στον περιορισμένο χώρο του σπι-
τιού,  να κάνει παρέα με ενήλικες ή να 
περνάει την ώρα του μπροστά από μια 
οθόνη. Οι κίνδυνοι για να βγει να παίξει 
ένα παιδί με άλλους συνομηλίκους του 
είναι αρκετοί τη σημερινή εποχή. Σε πα-
λαιότερες εποχές τα παιδιά γυρνούσαν 
από τις αλάνες όταν βουτούσε για τα καλά 
ο ήλιος. Σήμερα ποιος γονιός μπορεί να 
αφήσει το παιδί του να γυρνά σε γειτονιές 
και αλάνες χωρίς να φοβάται ακόμη και 
για τη ζωή του;

Χρειάζεται μια ισορροπία
Η ασφάλεια του παιδιού μας σίγουρα 

προέχει. Ωστόσο, για να βοηθήσουμε τα 
παιδιά μας να απολαύσουν την παιδικότητά 
τους χρειάζονται σίγουρα τη δική μας βοή-
θεια. Η σχολική ψυχολόγος Δρ Αριστονίκη 
Θεοδοσίου Τρυφωνίδου, μιλώντας στη «Σ», 
τόνισε την ανάγκη για εξισορρόπηση της 
κατάστασης. «Πολλές φορές οι παιδαγω-
γικές μέθοδοι που ακολουθούν οι γονείς, 
στις μέρες μας απομονώνουν τα παιδιά, 
με αποτέλεσμα να κοινωνικοποιούνται 
ελλιπώς. Αυτό σημαίνει κατάργηση του 
δικαιώματος του παιδιού να εξερευνήσει 
το περιβάλλον, να τρέξει, να χοροπηδήσει, 
να παίξει, ακόμη και να πέσει. Το παιχνίδι 

στις αλάνες έχει αντικατασταθεί από τα 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αυτά επηρεάζουν 
την ταυτότητα και τον χαρακτήρα των παι-
διών. Όπως προκύπτει από τη σύγχρονη 
έρευνα, η πλειονότητα των παιχνιδιών 
περιλαμβάνει σκηνές επιθετικότητας ή 
βίας. Οι γονείς μπορεί να θεωρούμε ότι 
είναι πιο ασφαλές να έχουμε το παιδί 
μας στο σπίτι, στο παιδικό του δωμάτιο 
να παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια με τους 
φίλους του κι ας μη βρίσκονται διά ζώσης. 
Είναι όμως αυτό μια ασφαλής συνθήκη; 
Ένας ολόκληρος ηλεκτρονικός κόσμος 
ξεχύνεται μπροστά στο παιδί. Το εθίζει, 
το απομονώνει, το αποξενώνει από τους 
γονείς του. Η αλάνα πρέπει να επιστρέψει 
στη ζωή των παιδιών μας. Τα πάρκα της 
γειτονιάς με τους γονείς να επιβλέπουν 
είναι μια πιο υγιής συνθήκη κοινωνι-
κοποίησης για το παιδί κάθε ηλικίας. 
Το παιδί δεν μπορεί να μάθει να μιλά 
παρακολουθώντας τηλεόραση και δεν 
μπορεί να κοινωνικοποιηθεί παίζοντας 
ηλεκτρονικά παιχνίδια. Δεν μπορεί να 
μάθει να διαχειρίζεται τον συναισθηματικό 
του κόσμο μόνο του με οδηγίες χρήσης. 
Έχουμε μπερδέψει την εικονική με την 
πραγματική πραγματικότητα και νομίζουμε 
πως όλα μπορούν να αντικατασταθούν με 
μαγικές λύσεις και κουμπιά. Τρέμω στην 
ιδέα ότι μπορεί οι ανθρώπινες σχέσεις 
να ρομποτοποιηθούν προς εξοικονόμη-
ση χρόνου και ενέργειας. Η τεχνολογία 
δεν έχει καλό ή κακό πρόσημο. Εμείς 
προσθέτουμε το πρόσημο ανάλογα με 
τη χρήση που επιλέγουμε να κάνουμε. 
Είναι επιβεβλημένη η ανάγκη να μάθουμε 
την έννοια της ισορροπίας στην πράξη». 

ART AERI

Η αλάνα πρέπει να επιστρέψει 
ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@gmail.com
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Δ
εν άξιζε η αναμονή για την ολοκλήρω-
ση της ανάπλασης της Νέας Πλατείας 
Ελευθερίας δηλώνουν η συντριπτική 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων σε έρευνα 
που διεκπεραίωσε το IMR του Πανεπι-
στημίου Λευκωσίας για λογαριασμό της 
«Σημερινής» της Κυριακής. Η έρευνα, 

με θέμα: «Πλατεία Ελευθερίας: Αξιολόγηση του έργου 
από τη ματιά των πολιτών», κατέδειξε ότι οι σχεδιασμοί 
του έργου δεν ικανοποιούν κανέναν, με τους πολίτες 
να δηλώνουν ότι δεν υπάρχει αρμονία με την αρχιτε-
κτονική της περιοχής.
Οι πολίτες επιρρίπτουν ευθύνες προς όλες τις κατευθύνσεις 
για την καθυστέρηση που παρατηρείται στην ολοκλή-
ρωση του έργου και θεωρούν ότι υπάρχουν ποινικές 
ευθύνες που πρέπει να διερευνηθούν. Την ίδια ώρα, 
κάνουν λόγο για κακοδιαχείριση του προϋπολογισμού 
και θεωρούν αναγκαία τη διενέργεια δημοσιονομικής 

έρευνας. Άλλωστε, το 88% των ερωτηθέντων δηλώνουν 
ξεκάθαρα πως το τελικό αποτέλεσμα δεν δικαιολογεί 
το κόστος.
Όσον αφορά τα πολυσυζητημένα παγκάκια, οι πολίτες 
διαφωνούν ξεκάθαρα με την επιλογή τους, καθώς θεω-
ρούν ότι δεν είναι καθόλου άνετα και λειτουργικά, δεν 
άξιζαν τα λεφτά τους και παράλληλα δεν ταιριάζουν με 
τον παραδοσιακό χαρακτήρα της περιοχής.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: «Ση-
μερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: Ιανουάριος 2020. 
Κάλυψη: Παγκύπρια – αστικές και αγροτικές περιο-
χές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και γυναίκες 
άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επιλογή 
δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. 
Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη 
χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
nicolaouth@simerini.com
 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΛΕΠΟΥΝ 
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 
ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΟΥΝ 
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

«Δεν άξιζε η αναμονή»

ΤΟ 88% ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟ ΕΡΓΟ

ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΠΡΊΝ ΑΠΌ ΠΌΣΑ ΧΡΌΝΊΑ ΞΕΚΊΝΗΣΕ ΤΌ ΕΡΓΌ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ; 

ΤΕΛΌΣ, ΠΊΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΊ ΤΕΛΊΚΑ ΑΞΊΖΕ 
Η ΑΝΑΜΌΝΗ ΓΊΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΊΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ  Ή ΌΧΊ; 
Ένα μεγάλο ποσοστό, που φτάνει μέχρι το 
88%, τονίζουν ότι τελικά δεν άξιζε η αναμονή 
τόσα χρόνια γι’ αυτήν τη Νέα Πλατεία Ελευ-
θερίας. 

ΒΑΘΜΌΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ 
ΜΕ ΔΗΛΩΣΕΊΣ ΠΌΥ ΑΦΌ-
ΡΌΥΝ ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΊΑ ΠΌΥ 
ΤΌΠΌΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ 
ΠΛΑΤΕΊΑ ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ:
Οι πολίτες διαφωνούν ξε-
κάθαρα με την επιλογή στα 
παγκάκια, καθώς θεωρούν 
ότι δεν είναι καθόλου άνετα 
και λειτουργικά, δεν άξιζαν 
τα λεφτά τους και παράλ-
ληλα δεν ταιριάζουν με τον 
παραδοσιακό χαρακτήρα 
της περιοχής. 

ΠΊΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΊ 
ΕΧΕΊ ΌΛΌΚΛΗ-
ΡΩΘΕΊ ΤΌ ΕΡΓΌ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΕΊΑΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΊΑΣ Ή ΌΧΊ; 
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Ό ΝΥΝ ΔΗΜΑΡΧΌΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΌΣ ΓΊΩΡΚΑΤΖΊΗΣ

Η ΕΡΓΌΛΗΠΤΊΚΗ ΕΤΑΊΡΕΊΑ ΠΌΥ ΞΕΚΊΝΗΣΕ ΤΗΝ ΥΛΌΠΌΊΗΣΗ 

Η ΥΦΊΣΤΑΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Οι πολίτες έχουν πλέον χάσει το μέτρημα, όσον αφορά τα χρόνια που 
βρίσκεται υπό κατασκευήν το πολύπαθο έργο της ανάπλασης της Πλα-
τείας Ελευθερίας. 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν έχουν πειστεί για την 
ολοκλήρωση του έργου, ενώ αρκετοί από αυτούς θεωρούν ότι θα χρει-
αστούν ακόμη 1-5 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Υπάρχει, μάλιστα, και 
ένα 10% που δηλώνουν ότι δεν θα τελειώσει ποτέ. 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΌΥ ΥΠΌΥΡΓΊΚΌΥ ΣΥΜΒΌΥΛΊΌΥ, Η ΠΡΌΚΗΡΥΞΗ ΤΌΥ ΔΊΑΓΩΝΊΣΜΌΥ 
ΑΝΑΚΌΊΝΩΘΗΚΕ ΤΌ 2003, ΚΑΊ ΌΊ ΔΊΑΔΊΚΑΣΊΕΣ ΣΧΕΔΊΑΣΜΌΥ ΞΕΚΊΝΗΣΑΝ ΤΌ 2006. ΠΌΊΌΊ ΠΊΣΤΕΥΕ-
ΤΕ ΌΤΊ ΕΧΌΥΝ ΤΗΝ ΚΥΡΊΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΌΥ ΕΡΓΌΥ; 
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Η ΓΡΑΦΕΊΌΚΡΑΤΊΑ14%

13% ΤΌ ΑΡΧΊΤΕΚΤΌΝΊΚΌ ΓΡΑΦΕΊΌ ΠΌΥ ΑΝΕΛΑΒΕ 
ΤΌΝ ΣΧΕΔΊΑΣΜΌ ΚΑΊ ΤΗΝ ΕΠΌΠΤΕΊΑ ΤΌΥ ΕΡΓΌΥ 

Στην εργοληπτική εταιρεία που ξεκίνησε την ανάπλαση της πλατείας, στον νυν Δήμαρχο, αλλά και 
στην Κυβέρνηση, ρίχνουν οι πλείστοι τις ευθύνες για την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση του έργου. 

Η ΠΡΌΗΓΌΥΜΕΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η ΕΡΓΌΛΗΠΤΊΚΗ ΕΤΑΊΡΕΊΑ ΠΌΥ ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΥΛΌΠΌΊΗΣΗ

17% Η ΤΕΩΣ ΔΗΜΑΡΧΌΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΥΡΌΥ

Ό ΔΗΜΌΣ ΛΕΥΚΩΣΊΑΣ

ΠΊΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΊ ΠΡΌΚΥΠΤΌΥΝ 
ΠΌΊΝΊΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΊΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥ-
ΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ ΤΌΥ 
ΣΥΓΚΕΚΡΊΜΕΝΌΥ ΕΡΓΌΥ  Ή ΌΧΊ; 

ΠΌΣΌ ΊΚΑΝΌΠΌΊΗΤΊΚΌ ΚΡΊΝΕΤΕ ΤΌΝ ΝΕΌ ΣΧΕΔΊΑΣΜΌ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ 
ΌΣΌΝ ΑΦΌΡΑ ΤΑ ΑΚΌΛΌΥΘΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΊΣΤΊΚΑ; 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

ΑΡΜΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ/ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – SMART CITY

ΠΌΛΥ

ΠΌΛΥ

ΠΌΛΥ

ΠΌΛΥ

ΠΌΛΥ

ΑΡΚΕΤΑ

ΑΡΚΕΤΑ

ΑΡΚΕΤΑ

ΑΡΚΕΤΑ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΊΓΌ

ΛΊΓΌ

ΛΊΓΌ

ΛΊΓΌ

ΛΊΓΌ

ΚΑΘΌΛΌΥ

ΚΑΘΌΛΌΥ

ΚΑΘΌΛΌΥ

ΚΑΘΌΛΌΥ

ΚΑΘΌΛΌΥ

5%

7%

4%

13%

7%

24%

25%

13%

32%

26%

34%

37%

18%

25%

29%

37%

31%

65%

30%

38%

Απογοητευμένοι με τον τελικό σχεδιασμό της πλατείας σε όλα τα επίπεδα δηλώνουν 
η πλειοψηφία των ερωτηθέντων. Κύριο σημείο στον σχεδιασμό που δεν τους αφήνει 
ικανοποιημένους αποτελεί η αρμονία με την αρχιτεκτονική της περιοχής. 

ΠΊΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΊ Η ΝΕΑ ΠΛΑΤΕΊΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΊΑΣ ΑΝΤΑΠΌΚΡΊΝΕΤΑΊ 
ΣΤΑ ΠΡΌΤΥΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΠΡΩΤΕΥΌΥΣΑΣ Ή ΌΧΊ; 

Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκφράζουν την άποψη ότι έγινε κακή διαχείριση του 
προϋπολογισμού και θεωρούν αναγκαία τη διενέργεια δημοσιονομικής έρευνας. Άλλωστε, το 88% 
δηλώνουν ξεκάθαρα πως το τελικό αποτέλεσμα δεν δικαιολογεί το κόστος. 

ΌΣΌΝ ΑΦΌΡΑ ΤΌ ΚΌ-
ΣΤΌΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ, 
ΠΊΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΊ ΕΧΕΊ 
ΓΊΝΕΊ ΌΡΘΗ  Ή ΛΑΝΘΑ-
ΣΜΕΝΗ ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗ ΤΌΥ 
ΠΡΌΫΠΌΛΌΓΊΣΜΌΥ ΓΊΑ 
ΤΗΝ ΥΛΌΠΌΊΗΣΗ ΤΌΥ 
ΕΡΓΌΥ; 

ΜΕΧΡΊ ΣΤΊΓΜΗΣ ΤΌ ΑΚΡΊΒΕΣ ΚΌ-
ΣΤΌΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΊΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΊ 
ΑΝΑΚΌΊΝΩΘΕΊ, ΑΛΛΑ, ΜΕ ΒΑΣΗ 
ΤΑ ΌΣΑ ΕΧΌΥΝ ΔΕΊ ΤΌ ΦΩΣ 
ΤΗΣ ΔΗΜΌΣΊΌΤΗΤΑΣ, ΥΠΌΛΌ-
ΓΊΖΕΤΑΊ ΌΤΊ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΊ ΤΑ €40 
ΕΚΑΤ., ΠΑΡΌΛΌ ΠΌΥ ΤΌ ΑΡΧΊΚΌ 
ΚΌΣΤΌΣ ΕΚΤΊΜΗΘΗΚΕ ΣΤΑ €6,5 
ΕΚΑΤ. ΠΊΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΊ ΘΑ ΠΡΕΠΕΊ 
ΝΑ ΔΊΕΝΕΡΓΗΘΕΊ ΔΗΜΌΣΊΌΝΌ-
ΜΊΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΦΌΡΊΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΗ ΔΊΑΧΕΊΡΊΣΗ 
ΤΌΥ ΕΡΓΌΥ Ή ΌΧΊ; 

ΘΕΩΡΕΊΤΕ ΌΤΊ ΤΌ ΤΕΛΊ-
ΚΌ ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑ ΔΊΚΑΊ-
ΌΛΌΓΕΊ ΤΌ ΚΌΣΤΌΣ ΠΌΥ 
ΔΑΠΑΝΗΘΗΚΕ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΥΛΌΠΌΊΗΣΗ ΤΌΥ ΕΡΓΌΥ 
Ή ΌΧΊ; 

ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΊΑ ΚΌΣΤΊΣΑΝ ΠΌΛΥ 
ΠΕΡΊΣΣΌΤΕΡΌ ΑΠ’ Ό,ΤΊ ΑΞΊΖΌΥΝ

ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΊΑ ΕΊΝΑΊ ΑΝΕΤΑ ΚΑΊ 
ΛΕΊΤΌΥΡΓΊΚΑ

ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΊΑ ΔΕΝ ΤΑΊΡΊΑΖΌΥΝ 
ΜΕ ΤΌΝ ΠΑΡΑΔΌΣΊΑΚΌ ΧΑΡΑ-
ΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΊΌΧΗΣ

ΤΑ ΠΑΓΚΑΚΊΑ ΤΑΊΡΊΑΖΌΥΝ ΜΕ 
ΤΌΝ ΣΥΓΧΡΌΝΌ ΣΧΕΔΊΑΣΜΌ ΤΗΣ 
ΠΛΑΤΕΊΑΣ

7%

93% ΔΙΑΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩ84%20%46%
16%80%54% ΔΙΑΦΩΝΩΔΙΑΦΩΝΩΔΙΑΦΩΝΩ

ΣΥΜΦΩΝΩΣΥΜΦΩΝΩΣΥΜΦΩΝΩ

NAI

ΟΧΙ12 % 

88 % 

68% 34%

25% 60%

7% 6%

ΝΑΙ ΝΑΙ

ΟΧΙ ΟΧΙ

ΔΓ/ΔΑ ΔΓ/ΔΑ

Την ύπαρξη ποινικών ευθυνών σε όσους 
ευθύνονται για την καθυστέρηση του έρ-
γου, βλέπουν οι πολίτες που αγανακτούν. 

Οι πλείστοι ερωτηθέντες δεν είναι ικα-
νοποιημένοι από τον  σχεδιασμό της 
Νέας Πλατείας και δηλώνουν πως δεν 
ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα. 

ΟΧΙ 

ΝΑΙ 

ΔΓ/ΔΑ

4%

86%

10%

ΟΡΘΗ

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ

ΔΓ/ΔΑ

5%

7%

88%
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Α
ναθερμαίνεται το συ-
νταξιοδοτικό ζήτημα 
που απασχολεί χιλιάδες 
εργαζομένους στο Δη-
μόσιο. To θέμα εκκρεμεί 
από τον Οκτώβριο του 
2011, οπότε είχε καταρ-

γηθεί το συνταξιοδοτικό σχέδιο για τους 
δημόσιους υπαλλήλους, με απόφαση 
της Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της τότε 
προσπάθειας αντιμετώπισης της οικο-
νομικής κρίσης. 

Έκτοτε, όσοι υπάλληλοι προσλαμβά-
νονται στο Δημόσιο μένουν ακάλυπτοι 
συνταξιοδοτικά. Όσοι υπηρετούσαν πριν 
από το 2011 δεν πλήρωναν οποιαδήπο-
τε συνεισφορά για το συνταξιοδοτικό και 
επίσης η σύνταξή τους και το εφάπαξ τους  
καθορίζονταν με βάση τον τελευταίο μισθό.

Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ξεκα-
θαρίζουν πως δεν ζητούν επαναφορά του 
προηγούμενου σχεδίου, αλλά τη δημιουρ-
γία ενός νέου, το οποίο θα διασφαλίζει 

και αυτό σύνταξη και εφάπαξ, αλλά με τη 
διαφοροποίηση πως θα συνεισφέρουν 
και οι υπάλληλοι.  

 
Συνάντηση με τον Υπουργό 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι οργα-
νώσεις των υπαλλήλων θα επιδιώξουν, 
στο επόμενο διάστημα, συνάντηση με τον 
νέο Υπουργό Οικονομικών, Κωνσταντίνο 
Πετρίδη.

Το όλο θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο 
κοινής σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή, μεταξύ της ΠΑΣΥΔΥ, 
των τριών εκπαιδευτικών οργανώσεων 
ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ, καθώς και 
του Αστυνομικού Συνδέσμου. 

Όπως δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας 
της ΠΑΣΥΔΥ, Γλαύκος Χατζηπέτρου, «η 
ΠΑΣΥΔΥ αυτό το θέμα το έχει εγγράψει 
προ καιρού στη Μεικτή Επιτροπή Προ-
σωπικού (ΜΕΠ). Ως ΠΑΣΥΔΥ δεν δεχό-
μαστε την εισαγωγή Ταμείου Προνοίας 
και αυτό το είχαμε δηλώσει ευθέως στον 

πρώην Υπουργό Οικονομικών. Εμείς εί-
χαμε πει ότι ζητούμε τη δημιουργία ενός 
νέου επαγγελματικού σχεδίου σύνταξης, 
με τις παραμέτρους που έχουν εφαρμόσει 
πολλές χώρες».

Στο τραπέζι της συζήτησης τέθηκε και 
μία ιδιαιτερότητα, η οποία αφορά αριθμό 
εκπαιδευτικών που αφυπηρέτησαν χωρίς 
κανένα συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Οι συν-
δικαλιστικές οργανώσεις προειδοποιούν 
την Κυβέρνηση πως δεν θα αποδεχθούν 
μονομερείς αποφάσεις. 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε ει-
σήγηση της ΟΕΛΜΕΚ για πραγματοποί-
ηση εκδήλωσης διαμαρτυρίας έξω από 
το Υπουργείο Οικονομικών. Ωστόσο, οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις αποφάσισαν 
ότι αυτό που προέχει, στο παρόν στάδιο, 
είναι η συνέχιση του διαλόγου.

Ο Πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας 
Χατζησάββας, δήλωσε πως οι εκπαιδευτικές 
οργανώσεις θα ζητήσουν, με επιστολή τους, 
να δουν μόνες τους τον αρμόδιο Υπουργό, 

τόσο για το συνταξιοδοτικό, αλλά και κάποια 
επιμέρους θέματα, τα οποία απασχολούν 
ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς.

Ένα άλλο πολύ σοβαρό ζήτημα, που 
εκκρεμεί ενώπιον του Ανωτάτου, είναι η 
εκδίκαση των εφέσεων της Δημοκρατίας 
επί των αποφάσεων του Διοικητικού Δι-
καστηρίου για τους μισθούς των δημοσίων 
υπαλλήλων. 

Βάσει των πρωτόδικων αποφάσεων, 
κρίθηκαν αντισυνταγματικά τα νομοθε-
τικά μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση την 
περίοδο της οικονομικής κρίσης, για 
περικοπές μισθών και συντάξεων των 
υπαλλήλων δημοσίου και ευρύτερου 
δημοσίου τομέα. 

Εάν απορριφθούν από το Ανώτατο 
οι εφέσεις, τότε το κράτος θα κληθεί να 
επιστρέψει στους υπαλλήλους  μεγάλα 
ποσά, τα οποία, σύμφωνα με το Υπουρ-
γείο Οικονομικών, θα θέσουν εν αμφι-
βόλω τη δημοσιονομική σταθερότητα 
του κράτους.

Εξελίξεις, που αγγίζουν το φλέγον 
θέμα του Συνταξιοδοτικού, δρο-
μολογούνται μέσω των αλλαγών 

στα Ταμεία Προνοίας. Ο απόηχος του 
προωθούμενου από την Κυβέρνηση 
νομοσχεδίου, που προνοεί, μεταξύ άλ-
λων, την υποχρεωτική συμμετοχή των 
εργαζομένων σε Ταμείο Προνοίας, είναι 
έντονος. Την ώρα που η Βουλή καλεί-
ται να αποφασίσει χωρίς χρονοτριβή, 
ΟΕΒ και ΚΕΒΕ την καλούν να ψηφίσει 
το νομοσχέδιο για να αποφευχθούν τυχόν 
νομικές περιπέτειες έναντι της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, αλλά χωρίς τις δύο πρώτες 

πρόνοιες και με την εισαγωγή ρυθμίσεων, 
οι οποίες θα διασφαλίζουν τον ρόλο των 
ασφαλιστικών εταιρειών. Οι συντεχνίες 
θεωρούν ότι το νομοσχέδιο θα πρέπει 
να προχωρήσει ως έχει. Στο πλευρό των 
εργοδοτικών οργανώσεων τάσσονται οι 
ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς θεωρούν 
λάθος την απαγόρευση της μεταφοράς 
Ταμείων Προνοίας ή/και μελών τους 
σε εγκεκριμένα συνταξιοδοτικά σχέδια.

 
Οι επίμαχες πρόνοιες

Τρεις είναι οι πρόνοιες για τις οποίες 
αντιδρούν ΟΕΒ  και ΚΕΒΕ:  

1. Η υποχρεωτική συμμετοχή των εργα-
ζομένων στις περιπτώσεις που προσφέρεται 
επαγγελματικό συνταξιοδοτικό σχέδιο από 
την χρηματοδοτούσα επιχείρηση.

2. Η πρόταση απαγόρευσης διάλυσης 
των Ταμείων ενόσω υφίσταται η χρημα-
τοδοτούσα επιχείρηση.

3. Η απαγόρευση της δυνατότητας με-
ταφοράς Ταμείων Προνοίας ή/και μελών 
τους σε εγκεκριμένα συνταξιοδοτικά σχέδια. 

Η τελευταία πρόνοια συναντά και τις 
ανησυχίες του Συνδέσμου Ασφαλιστικών 
Εταιρειών, ο οποίος θεωρεί ότι είναι λάθος 
και δημιουργεί προβλήματα. 

Οι θέσεις 
ΟΕΒ και ΚΕΒΕ πνέουν μένεα ειδικά 

για την πρόνοια που καθιστά υποχρεω-
τική τη συμμετοχή των εργαζομένων σε 
Ταμείο Προνοίας όταν αυτό παρέχεται 
από τον εργοδότη.

«Η ΟΕΒ αποδέχεται την ενδυνάμωση 
του ρόλου τους στο όλο συνταξιοδοτικό 
σύστημα (δεύτερος πυλώνας συνταξιοδο-
τικών παροχών) αλλά μόνο μέσα από την 
παροχή κινήτρων με τρόπο εθελοντικό 
και συναινετικό και όχι με νομοθετικό 
καταναγκασμό», σημειώνει σε σχετική 
ανακοίνωσή της. 

«Το ΚΕΒΕ εκφράζει την έντονη αντίθεσή  
του με τις αλλαγές που έχουν ενσωματωθεί 
στο νομοσχέδιο (...) καθότι αυτές, εκτός του 
ότι εκφεύγουν των υποχρεώσεών μας με 
βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία, είναι και αντι-
συνταγματικές», αναφέρει σε ανακοίνωσή 
του. Οι προωθούμενες αλλαγές έχουν όμως 
ένθερμους υποστηρικτές τις συντεχνίες. Ο 
Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μά-
τσας, τονίζει ότι παρέχεται «η δυνατότητα 
στους εργαζομένους να βελτιώσουν ακόμα 
περισσότερο τα συνταξιοδοτικά τους ωφε-
λήματα σε μια περίοδο που ένα σημαντικό 
ποσοστό συνταξιούχων βρίσκεται στα όρια ή 

πιο κάτω από τα όρια της φτώχιας». Προσθέτει 
ότι με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται ο Θεσμός 
των Ταμείων Προνοίας και διευρύνεται η 
κοινωνική διάσταση του Θεσμού, «ώστε 
να ρυθμιστεί ένα μεγάλο πρόβλημα, που 
αφορά και παραπέμπει στο Συνταξιοδοτικό». 

Η ΠΕΟ σημειώνει σε ανακοίνωσή της 
ότι «ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες της 
απορρύθμισης, των πιέσεων που ασκούνται 
από μεγάλη μερίδα των εργοδοτών για μη 
οργάνωση και για προσωπικά συμβόλαια, 
η υιοθέτηση θεσμικών μέτρων που να 
διευρύνουν την κάλυψη των εργαζομένων 
με Ταμεία Προνοίας είναι απαραίτητη».  

Τριβές για τα Ταμεία Προνοίας των ιδιωτικών υπαλλήλων 
Η ΒΟΥΛΗ ΚΑΛΕΊΤΑΊ ΝΑ ΨΗΦΊΣΕΊ ΕΝ ΜΕΣΩ ΕΝΤΟΝΩΝ ΑΝΤΊΔΡΑΣΕΩΝ

ΚΥΡΊΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

Οι συνδικαλιστικές 
οργανώσεις 

ξεκαθαρίζουν πως δεν 
ζητούν επαναφορά του 
προηγούμενου σχεδίου, 

αλλά τη δημιουργία 
ενός νέου, το οποίο 
θα διασφαλίζει και 
αυτό σύνταξη και 

εφάπαξ, αλλά με τη 
διαφοροποίηση πως
θα συνεισφέρουν και

οι υπάλληλοι

ΖΗΤΟΥΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Αναθερμαίνεται το 
συνταξιοδοτικό των δημοσίων
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Σ
οβαρά ερωτηματικά προ-
καλεί η ανακοίνωση του 
Υπουργού Οικονομικών 
Κωνσταντίνου Πετρίδη 
σχετικά με ειδικό «κοι-
νωνικό πρόγραμμα», το 
οποίο πρόκειται να ετοι-

μαστεί από την Κυβέρνηση προκειμένου 
να καλύψει ευάλωτους δανειολήπτες που 
δεν μπόρεσαν να προστατευτούν από το 
Σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Υπενθυμίζεται πως με τη 
λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων 
στις 31 Δεκεμβρίου 2019, οι τράπεζες 
μετρούσαν περί τις 5.400 αιτήσεις, αριθμός 
πολύ χαμηλός σε σχέση με τον αριθμό 
των δικαιούχων που υπολογίζεται ότι 
έφταναν τους 11 χιλιάδες. 

Η πρώτη τοποθέτηση  
Ο αρμόδιος Υπουργός, όπως ανέφερε 

χαρακτηριστικά, «για τους πραγματικά 
ευάλωτους δανειολήπτες, οι οποίοι δεν θα 
μπορέσουν να καταστούν βιώσιμοι παρά 
τις γενναιόδωρες πρόνοιες του ΕΣΤΙΑ, 
και των οποίων η αίτηση θα απορριφθεί, 
η πρόθεση της Κυβέρνησης είναι όπως 
στο επόμενο διάστημα προχωρήσει στην 
ετοιμασία κοινωνικού προγράμματος, από 
το οποίο θα μπορούν να επωφεληθούν».

Η εν λόγω αναφορά έρχεται να ενι-
σχύσει την κατά καιρούς φημολογία 
που ήθελε το κράτος να προχωράει σε 

δεύτερο, βελτιωμένο και ευρύτερο πρό-
γραμμα, καθώς το πρώτο δεν φαίνεται 
να αντιμετώπισε τα προβλήματα στα 
οποία στόχευε εξαρχής. Ωστόσο η εν 
λόγω φρασεολογία προϊδεάζει για μια 
ενδιάμεση λύση, που θα έχει περισσότερο 
τη μορφή κοινωνικού ωφελήματος, παρά 
ολοκληρωμένου σχεδίου.

Πηγές από το γραφείο του Υπουργού 
ανέφεραν ότι προς το παρόν δεν υπάρχει 
πρόθεση για διευκρινίσεις και περισσότερη 
πληροφόρηση, κάτι το οποίο αναμένεται 
να γίνει από τον ίδιο τον Υπουργό εντός 
των επόμενων εβδομάδων. 

Σε αναβρασμό οι τράπεζες 
Σε αναβρασμό, εν τω μεταξύ, βρίσκονται 

οι τράπεζες σε μια προσπάθεια να «τρέξει» 
όσο το δυνατόν καλύτερα το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ. 
Ανώτατοι τραπεζικοί κύκλοι αναφέρουν 
ότι οι τράπεζες έχουν επικοινωνήσει με το 
σύνολο των δικαιούχων, που ανέρχονται 
εν τέλει σε περίπου 11.000, εκ των οποί-
ων περίπου οι μισοί έδειξαν ενδιαφέρον 
ένταξης στο Σχέδιο. Εξάλλου, στη  δήλωσή 
του στη «Σ» ο Υπουργός Οικονομικών 
ανέφερε ότι ο τελικός αριθμός των αιτή-
σεων για ένταξη στο Σχέδιο υπερβαίνει 
τις 5.400 αιτήσεις. Όπως τονίζουν οι ίδιοι 
τραπεζικοί κύκλοι, πολλές από τις αιτήσεις 
που κατατέθηκαν την τελευταία στιγμή 
ακόμα και χωρίς δικαιολογητικά, μετά τη 

σχετική απόφαση του Υπουργείου που 
δίνει περιθώριο προσκόμισης μέχρι τις 31 
Μαρτίου, δεν είναι επιλέξιμες, καθώς δεν 
πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια. Όμως, 
για δικούς τους λόγους, οι συγκεκριμένοι 
δανειολήπτες επέλεξαν να «παίξουν το 
χαρτί» του ΕΣΤΙΑ. Ωστόσο, οι αιτήσεις 
αυτές δεν αποτελούν την πλειοψηφία. «Αυ-
τήν τη στιγμή οι τράπεζες επεξεργάζονται 
επιχειρησιακά τις αιτήσεις που έχουν λάβει 
από την αρχή της προκήρυξης και είναι 
σε επικοινωνία με όσους μπήκαν ακόμα 
και την τελευταία στιγμή. Τις τελευταί-
ες δέκα ημέρες, και ως απόρροια της 
ελαστικότητας που έδειξε το Υπουργείο, 
έχουν κατατεθεί περί τις 2.500 αιτήσεις 
με ελλιπή ή και χωρίς καθόλου δικαιο-
λογητικά. Πλέον, χρειάζεται επικοινωνία 
με όλους τους εμπλεκομένους και συ-
ντονισμός για να κριθεί κάθε περίπτωση 
και να προχωρήσουν όσες πληρούν τα 
κριτήρια», αναφέρουν. 

Εξάλλου στις 31 Απριλίου εκπνέει 
ο χρόνος, εντός του οποίου οι τράπεζες 
πρέπει να έχουν καταθέσει τις αιτήσεις, 
προκειμένου να αρχίσει η εφαρμογή. 
Όπως ανέφερε ο Κωνσταντίνος Πε-
τρίδης στην ανακοίνωσή του, «με την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής 
αιτήσεων, τα τραπεζικά και άλλα ιδρύ-
ματα θα αξιολογήσουν την επιδεξιότη-
τα των δυνητικών δικαιούχων και θα 

προωθήσουν στο Υπουργείο Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
τα αποτελέσματα, προκειμένου να τύ-
χουν τελικής αξιολόγησης, για έγκριση 
ένταξης στο Σχέδιο».

Στη Βουλή τα νέα δεδομένα 
Στο μεταξύ, τα νέα δεδομένα του Σχεδί-

ου Εστία όπως έχουν διαμορφωθεί μετά 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων, θα τεθούν ενώπιον της Κοινο-
βουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τη 
μεθεπόμενη Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020. 
Όπως δήλωσε στη «Σημερινή» ο Πρόεδρος 
της Επιτροπής, Άγγελος Βότσης, το θέμα 
δεν περιλαμβάνεται στην αυριανή πρώτη 
συνεδρία της Επιτροπής μετά τις διακοπές 
των Χριστουγέννων, καθώς οι βουλευτές 
θέλησαν να δώσουν χρόνο στους αρμοδί-
ους να μαζέψουν τα στοιχεία. Περαιτέρω, 
κληθείς να σχολιάσει τον χαμηλό αριθμό 
των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από δι-
καιούχους, ανέφερε πως αν αναλογιστούμε 
ότι οι δυνητικοί υποψήφιοι ανέρχονταν 
στους 7.700 και αιτήθηκαν τελικά οι 5.400, 
μιλάμε για έναν ικανοποιητικό αριθμό. 
Άλλωστε, όπως είπε, «ακόμα και 3.000 
δικαιούχους να καταφέρουμε να γλιτώσουν 
τα σπίτια τους είναι μεγάλο επίτευγμα». 
Τέλος, ερωτηθείς εάν υπάρχουν σκέψεις 
από πλευράς Βουλής, είπε πως αυτήν τη 
στιγμή δεν υπάρχει «plan b». 

Τι έπεται του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ; 
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της πιο κάτω θέσης Διοικητικού Προσωπικού:

•ΜΙΑ (1) ΚΕΝΗ ΜΟΝΙΜΗ ΘΕΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Α9-11-12
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/νες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου:  https://www.
cut.ac.cy/university/administration/administrative-services/hr/jobs/ ή να αποτείνονται στα τηλέφωνα 25002087/25002236.

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

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

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

Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020.  Αιτήσεις που θα παραδίδονται 
εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται αποδεκτές. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, διά χειρός, είτε στα γραφεία του ΙΚΥΚ είτε όπως 
αναφέρεται πιο κάτω:
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: ΚΕΠ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ και ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΚΕΠ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ: ΚΕΠ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: ΚΕΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές.  

Τις πρώτες εκτιμήσεις της για τη 
σεζόν του 2020 έδωσε η TUI 
από τη γερμανική αγορά, που 

αποτελεί μαζί με τη βρετανική τις δύο 
βασικότερες αγορές εισερχόμενου του-
ρισμού για την Ελλάδα.

Ο μεγαλύτερος tour operator της Ευ-
ρώπης, ο οποίος μάλιστα έχει ενισχύσει τη 
θέση του στη Ελλάδα μετά την κατάρρευση 
της Thomas Cook τον Σεπτέμβριο του 
2019, κατατάσσει τη χώρα στις κορυφαίες 
ταξιδιωτικές τάσεις για τους Γερμανούς 
για την επόμενη θερινή περίοδο. Με βάση 
τη ζήτηση για την επόμενη χρονιά, η TUI 
καταγράφει το…  comeback της Ισπανίας, 
με αυξημένη τη ζήτηση έναντι του 2019 
για δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς 
όπως η Μαγιόρκα, ενώ στις κορυφαίες 
ταξιδιωτικές τάσεις της ερχόμενης σεζόν 
είναι «κλασικοί» όπως χαρακτηρίζονται 
προορισμοί, όπως η Ελλάδα, η Ιταλία 
και η Αίγυπτος.

Στις κορυφαίες ταξιδιωτικές τάσεις 
για τους Γερμανούς φέτος περιλαμβά-
νονται και οι «πράσινες» διακοπές, ενώ 
όπως διαπιστώνουν οι επιτελείς της TUI 
είναι μεγαλύτερη επίσης η ζήτηση για 
εξατομικευμένες εμπειρίες αλλά και πιο 
εξωτικούς ή μακρινούς προορισμούς 
όπως οι Μαλδίβες, η Καραϊβική, η Νο-
τιοανατολική Ασία και φυσικά οι ΗΠΑ.

Σημειωτέον ότι για την Ελλάδα, οι 
Γερμανοί αποτελούν την αγορά με τις 
υψηλότερες αφίξεις και παραμένουν στην 
πρώτη θέση και για το 2019 παρά τη 
μείωση με βάση τα επίσημα στοιχεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος για την περίοδο 
του δεκαμήνου έως και τον Οκτώβριο 
του 2019: Ειδικότερα, για την περίοδο 
Ιανουαρίου – Οκτωβρίου, σύμφωνα με 
τα νούμερα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου, 
η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία 
παρουσίασε μείωση κατά 8,2% και δια-
μορφώθηκε στους 3,9 εκατ. ταξιδιώτες 
και ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 
3,4 εκατ. ταξιδιώτες (+19,5% έναντι του 
δεκαμήνου του 2018).

Η TUI κατατάσσει επίσης την Ελλάδα 
και στους πρώτους προορισμούς για 
τους Αυστριακούς το 2020, για όσους 
επιλέγουν προορισμούς στο εξωτερικό για 
πιο κοντινά ταξίδια. Με βάση τα στοιχεία 
από την TUI Aυστρίας, την πεντάδα με 
τους πιο δημοφιλείς προορισμούς για 
την επόμενη σεζόν συμπληρώνουν, εκτός 
από την Ελλάδα, η Ισπανία, η Τουρκία, 
η Αίγυπτος και η Ιταλία.

Πρώτη επιλογή προορισμού κοντινής 
απόστασης για το καλοκαίρι του 2020 
είναι η Ελλάδα για τους Αυστριακούς 
σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε 
η TUI Αυστρίας.

Στους 5 δημοφιλέστερους προορι-
σμούς των Αυστριακών συγκαταλέγο-
νται επίσης η Ισπανία, η Τουρκία, η 
Αίγυπτος και η Ιταλία.

«Τάση» η Ελλάδα για 
τη θερινή σεζόν του 
2020 εκτιμά η TUI

Ο μεγαλύτερος tour 
operator της Ευρώπης 

κατατάσσει τη χώρα 
στις κορυφαίες ταξιδιω-

τικές τάσεις για τους 
Γερμανούς

Η Apple Inc. βρίσκεται αντιμέτωπη με 
κατηγορίες για εκ μέρους της κλοπή 
εμπορικών μυστικών και για χρήση 

κατά τρόπο ακατάλληλο των εφευρέσεων της 
Masimo Corp σχετικά με την παρακολούθηση 
της υγείας των χρηστών στο Apple Watch 
το οποίο παράγει. Η εταιρεία Masimo, η 
οποία αναπτύσσει τεχνολογίες επεξεργα-
σίας σημάτων για οθόνες που εμφανίζουν 
πληροφορίες υγείας, και η προμηθεύτρια 
εταιρεία Cercacor Laboratories Inc., ισχυ-
ρίζονται σε μια δίκη ότι η Apple απέσπασε 
μυστικές πληροφορίες με το πρόσχημα μιας 
σχέσης εργασίας και στη συνέχεια έπεισε 
βασικούς υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένου 
του Μάικλ ο’ Ρίλυ να αλλάξουν δουλειά. Ο 
Ο’ Ρίλυ έγινε αντιπρόεδρος των τμήματος 
της Apple για την τεχνολογία της υγείας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg, 
ο τομέας των επιχειρήσεων που περιλαμ-
βάνει τα Apple Watch, Apple TV και Beats 
είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο τμήμα 
της εταιρείας και αποφέρει πάνω από 24 
δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις κατά 
τη χρήση που έληξε τον Σεπτέμβριο.

Οι εταιρείες Masimo και Cercacor δή-
λωσαν ότι η τεχνολογία τους για εξ απο-
στάσεως παρακολούθηση με φως ήταν 
το κλειδί για την Apple να ξεπεράσει τα 
θέματα επιδόσεων με το Watch της. Μεταξύ 
των 10 διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που 
κατηγορείται ότι παραβίασε η Apple με τη 
χρήση των ευρεσιτεχνιών των 2 εταιρειών, 
είναι και αυτά που καλύπτουν τρόπους 
μέτρησης των επιπέδων οξυγόνου στο 
αίμα και του καρδιακού ρυθμού με τη 
χρήση φωτοεκπομπών και ανιχνευτών.

Apple: Αντιμετωπίζει κατηγορίες 
για κλοπή ευρεσιτεχνίας άλλων

Ο τομέας που περιλαμ-
βάνει τα Apple Watch, 

Apple TV και Beats, 
είναι το ταχύτερα ανα-
πτυσσόμενο τμήμα της 
εταιρείας και αποφέρει 

πάνω από 24 δισεκα-
τομμύρια δολάρια σε 

πωλήσεις

ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΆΠΟΤΥΧΊΆ 
ΤΟΥ ΣΧΕΔΊΟΥ, ΆΦΟΥ 

ΟΊ ΆΊΤΗΣΕΊΣ ΕΦΤΆΣΆΝ 
ΜΟΛΊΣ ΤΊΣ 5.400, ΣΕ 
ΆΝΆΚΟΊΝΩΣΗ ΤΟΥ Ο 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΊΚΟΝΟ-
ΜΊΚΩΝ ΕΚΆΝΕ ΛΟΓΟ 

ΓΊΆ «ΚΟΊΝΩΝΊΚΟ 
ΠΡΟΓΡΆΜΜΆ» ΠΟΥ ΘΆ 
ΚΆΛΥΨΕΊ ΤΟΥΣ ΠΡΆΓ-

ΜΆΤΊΚΆ ΕΥΆΛΩΤΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ
michalarosch@sigmalive.com 



Τ
ο υπέρογκο ποσό των 162 
εκατομμυρίων ευρώ 
φαίνεται ότι άγγιξαν 
οι αγορές καυσίμων 
από τα κατεχόμενα για 
το έτος 2019, σύμφωνα 
με το Παρατηρητήριο 

λιανικών τιμών βενζίνης 95 οκτανίων, 
πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου 
θέρμανσης, του Κυπριακού Συνδέ-
σμου Καταναλωτών. Το Παρατηρητήριο 
για το έτος 2019 ετοιμάστηκε από τον 
Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών, ο 
οποίος, στο πλαίσιο της όσο το δυνατόν  
πληρέστερης ενημέρωσης των κατανα-
λωτών, παρακολουθεί καθημερινά τις 
λιανικές τιμές πώλησης της βενζίνης 95 
οκτανίων και του πετρελαίου κίνησης, 
που είναι τα βασικότερα καύσιμα που 
χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στις 
διακινήσεις τους. Σύμφωνα, λοιπόν, 
με τις εκτιμήσεις των πωλήσεων που 
καταγράφονται στο Παρατηρητήριο, η 
συνολική αξία των αγορών καυσίμων 
από τα κατεχόμενα για το 2019, σε τιμές 
ελεύθερης Κύπρου, εκτιμάται ότι ανήλθαν 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com 

Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΑΠΟ 
ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ 
2019, ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΗΣ ΚΥΠΡΟΥ, ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ 
ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗ 95 
ΟΚΤΑΝΙΩΝ 86.153.043 
ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 
ΚΙΝΗΣΗΣ 75.820.101 ΕΥΡΩ 

€162 εκατ. στα κατεχόμενα για καύσιμα το 2019  

Της Κυριακής

Οικονομία 19
www.simerini.com

στα 161.973.144 ευρώ. 

Οι αγορές από τα κατεχόμενα 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Κυ-

πριακού Συνδέσμου Καταναλωτών για 
τις αγορές καυσίμων από τα κατεχόμενα, 
η συνολική αξία τους το 2019, σε τιμές 
ελεύθερης Κύπρου, εκτιμάται ότι ήταν για 
βενζίνη 95 οκτανίων 86.153.043 ευρώ 
και για πετρέλαιο κίνησης 75.820.101 
ευρώ. Η συνολική αξία των αγορών από 
τα κατεχόμενα το 2019, σε τιμές κατε-
χομένων, εκτιμάται ότι ήταν για βενζίνη 
95 οκτανίων 59.556.046 ευρώ και για 
πετρέλαιο κίνησης 49.233.996 ευρώ. Η 
μέση τιμή της βενζίνης 95 οκτανίων το 
2019 στα κατεχόμενα κυμάνθηκε περί 
τα 0,82 σεντ το λίτρο και το πετρέλαιο 
κίνησης περί τα 0,80 σεντ το λίτρο. Οι ίδιες 
εκτιμήσεις αναφέρουν πως το ποσοστό 
των αγορών από τα κατεχόμενα για τη 
βενζίνη 95 οκτανίων για το 2017 ήταν 
3%, το 2018 αυξήθηκε στο 10,62% και το 
2019 αυξήθηκε στο 18,51%. Το ποσοστό 
των αγορών από τα κατεχόμενα για το 
πετρέλαιο κίνησης για το 2017 ήταν 8%, 
το 2018 αυξήθηκε στο 13,07% και το 
2019 αυξήθηκε στο 17,13%. 

Χάθηκαν εκατομμύρια ευρώ 
Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία, ο Κυπρι-

ακός Σύνδεσμος Καταναλωτών υπολογίζει 
πως το κράτος το 2019 από τις αγορές από 
τα κατεχόμενα απώλεσε από τη βενζίνη 
95 οκτανίων φόρους 31.962.269 ευρώ 
(356.360-300.696=55.664 τόνοι), ενώ 
από τις αγορές από τα κατεχόμενα απώ-
λεσε από το πετρέλαιο κίνησης φόρους 
25.293.965 ευρώ (322.528-275.369= 
47.159 τόνοι). Το κράτος για το 2019 
από τις αγορές από τα κατεχόμενα απώ-
λεσε από τη βενζίνη 95 οκτανίων ΦΠΑ 
16.369.040 ευρώ, ενώ από τις αγορές 
από τα κατεχόμενα απώλεσε από το πε-
τρέλαιο κίνησης ΦΠΑ 14.405.867 ευρώ. 

Συνολικά, το κράτος για το 2019, από τις 
αγορές από τα κατεχόμενα για τη βενζίνη 
95 οκτανίων και το πετρέλαιο κίνησης 
απώλεσε έσοδα ύψους 88.031.141 ευρώ. 
Τέλος, οι πρατηριούχοι από τις αγορές 
από τα κατεχόμενα για το 2019 απώλεσαν 
έσοδα ύψους 7.380.121 ευρώ. 

Ο τρόπος υπολογισμού 
Κληθείς να σχολιάσει τον τρόπο υπο-

λογισμού των ποσών αυτών, ο Πρόεδρος 
του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλω-
τών, Μάριος Δρουσιώτης, εξήγησε πως 
ο Σύνδεσμος έλαβε υπόψη την πορεία 
των πωλήσεων καυσίμων στις ελεύθερες 
περιοχές από το 2009 και μετά και είδαν 

ότι ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων 
ανερχόταν ανά έτος στο 3% για τη βενζίνη 
95 οκτανίων και στο 8% για το πετρέλαιο 
κίνησης. Ακολούθως ο Σύνδεσμος έδω-
σε έμφαση στην τετραετία 2015- 2018 
και είδαν ότι, για παράδειγμα, το 2015 η 
κατανάλωση ήταν στα 100 λίτρα, ενώ το 
αμέσως επόμενο έτος αντί να είναι στα 
103 λίτρα ήταν μειωμένη στα 93 λίτρα. 
Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη ότι η χρήση 
αυτοκινήτου δεν μειώθηκε, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι τα λίτρα που υπολείπονταν 
αντιστοιχούν στα λίτρα που πωλήθηκαν 
στα κατεχόμενα. Έτσι, πολλαπλασίασαν τον 
αριθμό των λίτρων αυτών με τον μέσο όρο 
της τιμής των καυσίμων στις ελεύθερες 

περιοχές για το υπό αναφορά έτος και το 
αποτέλεσμα ήταν η αξία των καυσίμων 
που πωλήθηκαν στα κατεχόμενα. 

Ενδεικτικά, ο κ. Δρουσιώτης εξήγησε 
ότι για το 2019 είδαν ότι οι πωλήσεις 
της βενζίνης 95 οκτανίων στις ελεύθερες 
περιοχές της Δημοκρατίας θα έπρεπε να 
ήταν στους 356.360 τόνους, ενώ στην 
πραγματικότητα ανήλθαν στους 300.696 
τόνους, άρα υπολείπονταν 55.664 τόνοι, 
οι οποίοι εκτιμάται ότι πωλήθηκαν στα 
κατεχόμενα σε Ελληνοκύπριους κατανα-
λωτές. Με τον ίδιο τρόπο υπολογίστηκε 
ότι οι πωλήσεις για το πετρέλαιο κίνησης 
στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας 
θα έπρεπε να ήταν στους 322.528 τόνους, 

ενώ στην πραγματικότητα ανήλθαν στους 
275.369 τόνους, άρα υπολείπονταν 47.159 
τόνοι. Ερωτηθείς για τους λόγους που οι 
Ελληνοκύπριοι επιλέγουν να γεμίσουν 
το ρεζερβουάρ του αυτοκινήτου τους με 
καύσιμα από τα κατεχόμενα, είπε πως 
οι τιμές είναι αποδεδειγμένα πολύ πιο 
χαμηλές απ’ ό,τι στα πρατήρια στις ελεύ-
θερες περιοχές. Βέβαια, όπως είπε, πρέπει 
να αναλογιστούμε ότι για να επωφελη-
θούν οι λίγοι προκαλείται ένα τεράστιο 
οικονομικό πλήγμα τόσο στο κράτος και 
την οικονομία του τόπου, όσο και στους 
πρατηριούχους στις ελεύθερες περιοχές,  
που χάνουν εκατομμύρια ευρώ. 

Οι πωλήσεις στις 
ελεύθερες περιοχές 

Όσον αφορά τις πωλήσεις καυσίμων 
από τα πρατήρια στις ελεύθερες περι-
οχές, σύμφωνα με τον Κυπριακό Σύν-
δεσμο Καταναλωτών, το 2019 ήταν για 
τη βενζίνη 95 οκτανίων 300.696 τόνοι, 
για το πετρέλαιο κίνησης 275.369 τόνοι 
και για το πετρέλαιο θέρμανσης 58.531 
τόνοι. Η συνολική αξία της βενζίνης 95 
οκτανίων ήταν 467.130.672 ευρώ, του 
πετρελαίου κίνησης 442.775.603 ευρώ 
και του πετρελαίου θέρμανσης 62.608.613 
ευρώ. Το Κράτος εισέπραξε φόρους από 
τη βενζίνη 95 οκτανίων 172.659 643 
ευρώ και από το πετρέλαιο κίνησης 
147.695.540 ευρώ. Επίσης εισέπραξε για 
σκοπούς ΦΠΑ από τη βενζίνη 95 οκτανίων 
74.583.889 ευρώ και από το πετρέλαιο 
κίνησης 70.695.264 ευρώ. Το Κράτος 
εισέπραξε ΦΠΑ από πετρέλαιο θέρμαν-
σης 9.996.333 ευρώ και από Φόρους 
5.705.807 ευρώ. Συνολικά, το Κράτος το 
2019 εισέπραξε από φόρους και ΦΠΑ για 
βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης 
και πετρέλαιο θέρμανσης 481.336.200 
ευρώ, ενώ τα πρατήρια πετρελαιοειδών 
εισέπραξαν μεικτό περιθώριο κέρδους 
περί τα 45.548.128 ευρώ. 



ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑ-
ΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΕΣΌΔΩΝ 
ΠΕΡΙΛΗΦΘΗΚΑΝ, ΛΑΝΘΑ-
ΣΜΕΝΑ, ΠΌΣΑ ΤΑ ΌΠΌΙΑ 
ΕΞΌΦΛΗΘΗΚΑΝ ΕΝΤΌΣ 
ΤΌΥ 2018. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ 
ΕΤΌΙΜΑΣΤΗΚΑΝ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΕΣΌ-
ΔΩΝ ΣΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙ-
ΠΤΩΣΕΙΣ

Της Κυριακής
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Σ
οβαρό πρόβλημα προέκυ-
ψε με τα καθυστερημένα 
έσοδα της δημοσιονο-
μικής έκθεσης της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας 
σε σύγκριση με τα ποσά 
που παρουσιάζονται στις 

Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων των 
υπολοίπων Υπηρεσιών/Τμημάτων.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του 
Γενικού Ελεγκτή, από έλεγχο περιορισμέ-
νου αριθμού Εκθέσεων Καθυστερημέ-
νων Εσόδων, διαπιστώθηκαν διαφορές, 
οι οποίες οφείλονται στην αναθεώρηση, 
για διάφορους λόγους, των Εκθέσεων 
Καθυστερημένων Εσόδων, από τις Υπη-
ρεσίες/Τμήματα, μετά την κατάρτιση της 

Δημοσιονομικής Έκθεσης, καθώς επίσης 
στο ότι, σε ορισμένες Εκθέσεις Καθυστε-
ρημένων Εσόδων, περιλαμβάνονται ποσά 
που δεν περιλήφθηκαν στον Πίνακα της 
Δημοσιονομικής Έκθεσης. 

Επίσης, διαπιστώθηκε ότι σε μερικές 
Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων και 
κατ’ επέκτασιν στον Πίνακα της Δημοσι-
ονομικής Έκθεσης, περιλήφθηκαν, λαν-
θασμένα, ποσά τα οποία εξοφλήθηκαν 
εντός του 2018. Επιπλέον, διαπιστώθηκε 
ότι δεν ετοιμάστηκαν Εκθέσεις Καθυστε-
ρημένων Εσόδων σε όλες τις περιπτώσεις. 

Εντούτοις, σύμφωνα με τη Δημοσι-
ονομική Έκθεση, τα καθυστερημένα 
έσοδα κατά την 31.12.2018 ανέρχονταν 
σε €2.656.699.385, εκ των οποίων τα 

€2.027.260.788 ή το 76% αφορούσαν 
στο Τμήμα Φορολογίας. 

Ποσό ύψους €6,5 εκ., που αφορά στην 
επιβολή διοικητικών προστίμων, από το 
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανά-
στευσης (€5,9 εκ.) και από το Υπουργείο 
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
(€0,6 εκ.), που περιλαμβάνεται στις αντί-
στοιχες Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσόδων 
στις 31.12.2018, δεν περιλήφθηκε στον 
Πίνακα της Δημοσιονομικής Έκθεσης. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι, όπως διαπιστώ-
θηκε, δικαίωμα για επιβολή διοικητικών 
προστίμων έχουν και άλλες Υπηρεσίες/
Τμήματα, βάσει της οικείας νομοθεσίας, 
όπως για παράδειγμα οι Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες, των οποίων τα διοικητικά 

πρόστιμα δεν έτυχαν παρόμοιου χειρι-
σμού, ενδεχομένως επειδή στην Έκθεση 
Καθυστερημένων Εσόδων περιλήφθηκαν 
στη στήλη «Καθυστερήσεις περιόδου» 
αντί στη στήλη «Τόκοι και πρόστιμα». 

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε την 
άποψη ότι, τα οφειλόμενα διοικητικά πρό-
στιμα, για τα οποία μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
έχει παρέλθει η ημερομηνία εξόφλησης και 
δεν βρίσκεται σε εκκρεμότητα προσφυγή 
ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου ή 
ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου 
Διευθυντή, Υπουργού ή του Υπουργικού 
Συμβουλίου, πρέπει να περιλαμβάνονται 
στα καθυστερημένα έσοδα. 

Στις Εκθέσεις Καθυστερημένων Εσό-
δων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Διοίκηση, 
καθώς και των Τμημάτων Υπηρεσιών 
του περιλαμβάνονται, κατά το πλείστον, 
οφειλές που προέκυψαν από υπερπλη-
ρωμές δημόσιων βοηθημάτων, επιδο-
μάτων και γενικά παροχών κοινωνικής 
προστασίας, τα οποία παρουσιάζονται και 
στον Πίνακα Καθυστερημένων Εσόδων 
της Δημοσιονομικής Έκθεσης.

Τα πιο πάνω ποσά αφορούν σε ανα-
κτήσεις που προκύπτουν λόγω της εκ 
των υστέρων διαπίστωσης ότι αυτά κατα-
βλήθηκαν στη βάση ελλιπών στοιχείων, 
που απέκρυπταν ουσιώδη γεγονότα, ή 
λόγω ανακριβούς δήλωσης σχετικά με 
ουσιώδη γεγονότα, ανεξάρτητα αν τέτοια 
παράλειψη ή δήλωση ήταν δόλια ή όχι, 
ή/και τα οποία δεν δικαιούνταν οι λή-
πτες με βάση τις διατάξεις του σχετικού 
νομοθετικού πλαισίου. 

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και 
Επίσημου Παραλήπτη, σε επιστολή του 
προς τη Γενική Λογίστρια, ανέφερε ότι δεν 
παρουσίαζε καθυστερημένα έσοδα κατά 
την 31.12.2018. Το ίδιο ανέφερε και για 
το 2017. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, 
την 31.12.2018 εκκρεμούσαν οφειλές 
εταιρειών για ετήσια τέλη που αφορούν 
στα έτη 2012-2018, ύψους €211,9 εκ. 
(31.12.2017: €189,1 εκ.). 

Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνονται 
και οι οφειλές εταιρειών οι οποίες έχουν 
υποβάλει αίτηση για διαγραφή, ωστόσο η 
διαδικασία διακόπηκε μετά από ενστάσεις, 
κυρίως, του Τμήματος Φορολογίας. 

Επίσης, στον αριθμό των εγγεγραμ-
μένων εταιρειών, πιθανόν να συμπερι-
λαμβάνονται και εταιρείες, για τον ακριβή 
αριθμό των οποίων δεν υπάρχουν δια-
θέσιμα στοιχεία στο Τμήμα, που είχαν 
εγγραφεί πριν από τις 14.8.1974 και είχαν 
την έδρα τους ή τον τόπο διεξαγωγής των 
εργασιών τους ή την περιουσία τους σε 
κατεχόμενη ή απροσπέλαστη περιοχή 
και δεν δραστηριοποιούνται πλέον και/ή 
διαθέτουν μόνο περιουσιακά στοιχεία 
που βρίσκονται στις μη ελεγχόμενες 
περιοχές της Δημοκρατίας. Οι εν λόγω 
εταιρείες, βάσει του άρθρου 391Α του 
περί Εταιρειών Νόμου, εξαιρούνται από 
την υποχρέωση για καταβολή του ετή-
σιου τέλους.

ΤΙ ΑΝΑΦΈΡΈΙ Η ΈΤΗΣΙΑ ΈΚΘΈΣΗ ΤΟΥ ΓΈΝΙΚΟΥ ΈΛΈΓΚΤΗ

Σύγχυση με τα καθυστερημένα 
έσοδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

12.01.2020

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 
του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι 
συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμ-
φέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/3006/2019
Πωλητής: Π. Φώτη (Κτηματική) Λτδ, Θεσ-
σαλονίκης 40, 7101 Άγιος Φανούριος, 
Δήμος Αραδίππου, Λάρνακα.
Αγοραστής: Παναγιώτου Παναγιώτης, Αρε-
τούσας 12, 6036 Άγιος Νικόλαος, Δήμος 
Λάρνακας, Λάρνακα.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 0/5166, Φύλλο/Σχέδ./
Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 50/06E1/34/1767/4, Είδος Ακι-
νήτου: Οικόπεδο, Εμβαδόn: 527τ.μ., Γεωγραφική 
Περιοχή: Λάρνακα, Δήμος Αραδίππου, Βλάχος, 
Τοποθεσία: Κάτω Τσιφλίκι, Μεταβιβ. Μερίδιο στο 
Ακίν.: 127/527, Ποσό Πώλησης: €23.500,00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακίνητο ενδέχεται να υπό-
κειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο ποσό πώλησης.

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Η εταιρεία Stavros Poyiadjis (Thermostar) Ltd, με έδρα το Κα-
ϊμακλί, Λευκωσία, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα θερμάνσε-
ων και συστήματα κλιματισμού, ενδιαφέρεται να προσλάβει άτομο 
για τη θέση βοηθoύ τεχνικού και μεταφορέα, για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Άδεια οδηγού
• Ευχάριστη προσωπικότητα
• Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Συνεχή εκπαίδευση

Απολαβές:
Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος ηλεκτρονικά στο: p.poyiadjis@
thermostar.com  ή στο φαξ 22430929.

Για περισσότερες πληροφορίες στο 22434614

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 
του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι 
συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμ-
φέρον στο ακίνητο που αναφέρεται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 4/Π/3258/2019
Πωλητής: Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρι-
σης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ, Γρηγό-
ρη Αυξεντίου 8, 1096 Τρυπιώτης, Δήμος 
Λευκωσίας, Λευκωσία.
Αγοραστής: Αντωνίου Νίκη, Ξυλοφάγου, 
Λάρνακα.
Ακίνητο: Αρ. Εγγραφής: 2/87, Φύλλο/Σχέδ./
Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-278-372/2/88/7, Εί-
δος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόn: 5988τ.μ., 
Γεωγραφική Περιοχή: Λάρνακα, Ξυλοφάγου, 
Τοποθεσία: ΣΙΑΧΩΤΗ, Μεταβιβ. Μερίδιο στο 
Ακίν.: 1/2, Ποσό Πώλησης: €24.000,00.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ακίνητο ενδέχεται να υπό-
κειται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο ποσό πώλησης.

Στο μικροσκόπιο της κοινοβουλευτι-
κής Eπιτροπής Oικονομικών θα τεθεί 
το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την 

περασμένη εβδομάδα για σύσταση και λει-
τουργία του Yφυπουργείου Kαινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής και για τον διορισμό 
υφυπουργού. Σκοπός της δημιουργίας του 
Υφυπουργείου Καινοτομίας, σύμφωνα με 
την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το 
νομοσχέδιο, είναι να συμβάλει το βέλτιστο 
στον συντονισμό δραστηριοτήτων για προ-
ώθηση του εκσυγχρονισμού, κυρίως μέσω 
της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών των πλη-
ροφοριών και της έρευνας και καινοτομίας.

Στο εν λόγω Υφυπουργείο θα συγκε-
ντρωθούν όλες οι σχετικές αρμοδιότητες, οι 
οποίες ασκούνταν πριν, από διαφορετικά 
τμήματα και υπηρεσίες, κατακερματισμένα.

Το Υφυπουργείο θα διαχειρίζεται επίσης 
τα κονδύλια που του αναλογούν σε κάθε 
εγκεκριμένη αίτηση προς ξένο επενδυτή 

που επιθυμεί να αποκτήσει κυπριακό δια-
βατήριο υπό την προϋπόθεση να προβεί σε 
επενδύσεις ύψους €2,5 εκ. και χαρίζοντας 
άλλες €150 χιλ. εξ αδιαιρέτου προς τον ΚΟΑΓ 
και στο ταμείο του ιδρύματος καινοτομίας.

Ειδικότερα, το υπό αναφορά νομοσχέ-
διο στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού 
κεντρικού φορέα συντονισμού δραστηριο-

τήτων, ώστε να αξιοποιούνται στον μέγιστο 
δυνατό βαθμό συνθήκες που επιτρέπουν 
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
κυπριακής οικονομίας, αλλά και της ισότιμης 
συμμετοχής της Δημοκρατίας στην Ενιαία 
Ψηφιακή Αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τη νομική ανάλυση των 
προνοιών του νομοσχεδίου, σε σημαντικό 

βαθμό οι πρόνοιες του σχετικού νομο-
σχεδίου είναι αντίστοιχες με εκείνες που 
περιέχονται στους νόμους που ψηφίστηκαν 
και εφαρμόστηκαν για την ίδρυση και τη 
λειτουργία των Υφυπουργείων Ναυτιλίας 
και Τουρισμού.

Σημειώνεται ότι για τις νομοθεσί-
ες δημιουργίας των δύο υφιστάμενων 
υφυπουργείων δεν υπάρχει νομολογία 
η οποία να έχει εξετάσει οποιαδήποτε 
συνταγματικά θέματα. 

Ο σχετικός νόμος για τη δημιουργία 
του Υφυπουργείου, το οποίο αποτελεί 
προεκλογική δέσμευση του Προέδρου 
Αναστασιάδη, θα κατονομάζεται όταν 
εγκριθεί από τη Βουλή ως «ο περί της 
Ίδρυσης Υφυπουργείου Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυ-
πουργού παρά τω Προέδρω σε Θέματα 
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και 
Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019».

Νέο υπερκατάστημα Jumbo απο-
κτά η Λευκωσία στην είσοδο της 
πρωτεύουσας σε μικρή απόσταση 

από το Mall of Cyprus, μετά την έγκριση 
της περιβαλλοντικής Αρχής στη μετατροπή 
του κτηρίου Στεφανίδη.

Σύμφωνα με την έκθεση, το έργο αφορά 
προσθήκες και μετατροπές σε υφιστάμενη 
οικοδομή, στην οποία λειτουργεί εκθεσιακός 
χώρος εταιρείας αυτοκινήτων.

Το συνολικό εμβαδόν των τεμαχίων 
ανέρχεται στα 19.065 τ.μ. και διαθέτουν 

πρόσβαση από τον κύριο δρόμο της λε-
ωφόρου Λεμεσού.

Ειδικότερα το έργο αφορά προσθηκο-
μετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή (εκ-
θεσιακό χώρο, κατάστημα, αποθηκευτικές 
χρήσεις και γραφεία) και αλλαγή χρήσης, 
με σκοπό την ανέγερση του υπερκατα-
στήματος Jumbo.

Η προτεινόμενη ανάπτυξη θα αποτελείται 
από υπόγειο, ισόγειο και ένα όροφο. Στο 
τεμάχιο 1951 δεν θα γίνει οποιαδήποτε κα-
τασκευή και ένα μέρος του θα διαμορφωθεί 

σε χώρους στάθμευσης, ενώ το υπόλοιπο 
τμήμα θα αποτελεί τον χώρο πρασίνου. 
Η ανάπτυξη θα διαθέτει συνολικά 331 
χώρους στάθμευσης, εκ των οποίων οι 
33 θα είναι διαμορφωμένοι για ΑμεΑ.

Στην οροφή του κτηρίου θα διαμορφωθεί 
χώρος στάθμευσης με μεταλλικά στέγαστρα, 
επικαλυμμένα με φωτοβολταïκά πάνελ. 
Το υπερκατάστημα θα διαθέτει συνολι-
κό ωφέλιμο εμβαδόν χώρου πωλήσεων 
10.476 τ.μ. Η διάρκεια των εργασιών θα 
είναι περίπου 12 μήνες.

Κοντά στο Mall of Cyprus το δεύτερο Jumbo στη Λευκωσία

Στη Bουλή το νομοσχέδιο για Yφυπουργείο Kαινοτομίας



Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ 
ΑΣΚΗΣΕΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΙΣ ΕΥ-
ΡΩΠΑΪΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΩΣΤΕ 
ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΟΥΝ ΤΗΝ 
ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗ-
ΤΑ ΤΟΥΣ, ΔΙΟΧΕΤΕΥΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΕΣΩ 
ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ

Ο
ι καταθέσεις δεν 
αποτελούν πλέον 
τόσο ελκυστική 
επιλογή, ως επέν-
δυση, στον βαθμό 
τουλάχιστον που 
αυτό ίσχυε προη-

γουμένως. Πολύ περισσότερο από τη 
στιγμή που η πολιτική της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας να χρεώνει 
τις τράπεζες με αρνητικά καταθετικά 
επιτόκια από το 2014, σπρώχνει ολο-
ένα και περισσότερες τράπεζες στο να 
χρεώσουν και οι ίδιες τις μεγάλες κα-
ταθέσεις. 

Με αυτήν την πρακτική, η Ευρω-
παϊκή Κεντρική Τράπεζα επιδιώκει 
να ασκήσει πίεση στις ευρωπαϊκές 
τράπεζες ώστε να διαχειριστούν την 
πλεονάζουσα ρευστότητά τους, δι-
οχετεύοντάς την στην αγορά μέσω 

δανεισμού. Προφανής στόχος της ΕΚΤ 
είναι η τόνωση της ανάπτυξης. Ωστόσο, 
ο δανεισμός δεν μπορεί να γίνει με τους 
όρους του παρελθόντος. Οι τράπεζες, μετά 
τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος, 
έχουν υιοθετήσει πολύ πιο αυστηρές δι-
αδικασίες, έθεσαν αυστηρότερα κριτήρια 

παραχώρησης δανείων, ενώ φροντίζουν 
να διασφαλίζουν ότι υπάρχουν επαρκείς 
εξασφαλίσεις από πλευράς πελατών και 
να επιβεβαιώνουν την ικανότητα των πε-
λατών να ανταποκρίνονται στις υποχρε-
ώσεις τους. Η δραματική αύξηση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων οδήγησε τις 

τράπεζες να μετρούν κάθε τους βήμα με 
μεγαλύτερη σύνεση.

Το αρνητικό επιτόκιο ύψους 0,5% της 
ΕΚΤ αναντίλεκτα επηρεάζει την κερδο-
φορία των τραπεζών και φαίνεται ότι 
θα συνεχίσει να αποτελεί πονοκέφαλο 
για τα τραπεζικά ιδρύματα και τα επό-

μενα χρόνια, τουλάχιστον έως ότου ο 
πληθωρισμός ανακάμψει σε ποσοστό 
κοντά στο 2%. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
τον περασμένο Νοέμβριο ο πληθωρισμός 
στην Eυρωζώνη επιταχύνθηκε στο 1%, 
ωστόσο, συνεχίζουμε να απέχουμε από 
το σημείο όπου η ΕΚΤ θα υποχρεωθεί να 

επανεξετάσει την πολιτική της σε σχέση 
με τα καταθετικά επιτόκια. 

Σε αυτό το σκηνικό, οι κυπριακές τρά-
πεζες καλούνται να αντιμετωπίσουν το 
πρόβλημα της πλεονάζουσας ρευστότη-
τας, φαινόμενο για το οποίο εκφράστηκαν 
ανησυχίες και από πλευράς πολιτικής 
ηγεσίας. Η πλεονάζουσα ρευστότητα, βε-
βαίως, αποτυπώνει την αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης των καταθετών στο 
κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Από την 
άλλη, όμως, οι κυπριακές τράπεζες πληρώ-
νουν ακριβά στην ΕΚΤ την πλεονάζουσα 
ρευστότητα. Με αυτά τα δεδομένα, είναι 
απλώς θέμα χρόνου να δούμε και στην 
Κύπρο τραπεζικά ιδρύματα να χρεώνουν 
αρνητικά επιτόκια, ακολουθώντας το πα-
ράδειγμα των περισσότερων μεγάλων 
τραπεζικών ιδρυμάτων της Ευρώπης και 
μετακυλώντας στις μεγάλες καταθέσεις 
το κόστος των αρνητικών επιτοκίων της 
ΕΚΤ. Εν ολίγοις, με τα σημερινά δεδομέ-
να τα αρνητικά επιτόκια εξελίσσονται σε 
αναγκαίο κακό. 

Βεβαίως, τα πράγματα δεν πρέπει να 
προσεγγίζονται μονοδιάστατα. Θα πρέπει 
να προσμετρηθεί το γεγονός ότι μειώθηκε 
και το κόστος του δανεισμού των κυβερ-
νήσεων, γεγονός που προοδευτικά θα 
οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις 
σε έργα υποδομής και σε άλλα μέτρα 
που θα συμβάλουν στην τόνωση της 
οικονομικής δραστηριότητας. Παράλ-
ληλα, ουδείς μπορεί να παραγνωρίσει 
ότι τα δανειστικά επιτόκια που χρεώνουν 
οι κυπριακές τράπεζες για υποθήκες ή 
άλλου είδους δάνεια είναι σε πολύ χα-
μηλά επίπεδα, στα χαμηλότερα επίπεδα 
που καταγράφηκαν ποτέ στη χώρα μας.

*Οικονομολόγος

Αναπόφευκτη λύση τα αρνητικά 
καταθετικά επιτόκια

Νίκος Παντελή*
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Τ
ο 1661 η Σουηδία ήταν 
η πρώτη ευρωπαϊκή 
χώρα που εισήγαγε τα 
χαρτονομίσματα. Σήμερα 
είναι η πρώτη ευρωπα-
ϊκή χώρα με τις περισ-
σότερες άνευ μετρητών 

συναλλαγές, με το μεγαλύτερο ποσοστό 
των καταναλωτικών συναλλαγών της να 
ολοκληρώνονται με ψηφιακό χρήμα. 

Η «κοινωνία χωρίς μετρητά» απεικο-
νίζει ένα οικονομικό σύστημα, στο οποίο 
οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές δεν 
πραγματοποιούνται με χρήματα με τη 
μορφή χαρτονομισμάτων ή κερμάτων. 
Oι συναλλαγές εκτελούνται σε ηλεκτρο-
νική μορφή, μέσω μεταφοράς ψηφιακών 
πληροφοριών μεταξύ των συναλλασσόμε-
νων μερών. Οι συναλλαγές χωρίς μετρητά 
γίνονται μέσω πιστωτικής κάρτας, χρεω-
στικής κάρτας, ηλεκτρονικής εφαρμογής, 
τραπεζικής εντολής κλπ. Με άλλα λόγια, το 
νόμιμο χρήμα υπάρχει, καταγράφεται και 

Η «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΜΕ-
ΤΡΗΤΑ» ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΙ ΕΝΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΎΣΤΗΜΑ,  
ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ-
ΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΎΝΑΛΛΑΓΕΣ 
ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ 
ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡ-
ΦΗ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ ‘Η 
ΚΕΡΜΑΤΩΝ
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ΕΛΕΝΑ ΛΕΒΕΝΤΗ*  
 eleventi@kpmg.com

Ενώ το 54% των καταναλωτών θεω-
ρούν ότι το διαδίκτυο αποτελεί ανα-
πόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής 

τους ζωής, σχεδόν οι μισοί (47%) αναζητούν 
ενεργά χρόνο μακριά από το κινητό τους 
τηλέφωνο και άλλες συσκευές συνδεδεμένες 
στο διαδίκτυο – ένα ποσοστό που αγγίζει 
το 53% των καταναλωτών στην ηλικιακή 
ομάδα 25-34. Αυτό προκύπτει από την 
παγκόσμια έκθεση της ΕΥ, Decoding the 
digital home, η οποία αξιολογεί τις τάσεις των 
καταναλωτών σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 
που παρέχονται στο σπίτι και σχετίζονται 
με την τεχνολογία, τα μέσα επικοινωνίας 
και ψυχαγωγίας και τις τηλεπικοινωνίες 
(ΤΜΤ) σε τέσσερεις αγορές – τη Γαλλία, 
την Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 
τις ΗΠΑ. 

Η έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ρυθ-
μός υιοθέτησης των προϊόντων και 
υπηρεσιών smart home φαίνεται να 
είναι θετικός – με τις έξυπνες συσκευ-
ές να σημειώνουν τον καλύτερο ρυθμό 
υιοθέτησης σε πέντε έτη – ωστόσο, η 
απότομη αύξηση της συνδεσιμότητας 
απειλεί σήμερα να υπονομεύσει την 
εμπιστοσύνη των πελατών. Οι περισ-
σότεροι ερωτηθέντες (72% σε όλες τις 
αγορές) δηλώνουν ότι είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί σε θέματα γνωστοποίησης 
προσωπικών δεδομένων, ενώ το 41% 
στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο 
πιστεύουν πως τα δεδομένα τους δεν 

θα είναι ποτέ απόλυτα ασφαλή. 
Η έρευνα αποκαλύπτει, επίσης, ένα 

αυξανόμενο αίσθημα σύγχυσης των κα-
ταναλωτών σχετικά με το ολοένα και πιο 
σύνθετο περιβάλλον των ευρυζωνικών 
δεσμών. Το 42% των ερωτηθέντων στην 
Γαλλία αναφέρουν ότι δυσκολεύονται 
να επιλέξουν υπηρεσίες ή πακέτα, τα 
οποία να ικανοποιούν τις ανάγκες τους. 
Την ίδια απάντηση έδωσαν το 32% των 
ερωτηθέντων στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 
30% στις ΗΠΑ και το 27% στην Ολλανδία. 
Στο σύνολο των αγορών αυτών, σχεδόν 
οι μισοί καταναλωτές (48%) λένε ότι οι 
προσφορές τούς δυσκολεύουν ακόμα 

περισσότερο να καταλάβουν ποιο πακέτο 
ίντερνετ προσφέρει μεγαλύτερη αξία.  

Την ίδια ώρα, σχεδόν το ένα τέταρτο 
των καταναλωτών στις ΗΠΑ και το Ηνω-
μένο Βασίλειο (24% και στις δύο αγορές) 
δυσκολεύονται να βρουν το περιεχόμενο 
που τους ενδιαφέρει, σε ένα περιβάλλον 
υπηρεσιών που θεωρούν ιδιαίτερα κορε-
σμένο. Το ποσοστό φθάνει στο 34% στις 
ΗΠΑ και στο 39% στο Ηνωμένο Βασίλειο 
στα άτομα ηλικιών 18-24, γεγονός που 
φανερώνει ότι το νεότερο καταναλωτικό 
κοινό δεν συναντά απαραίτητα λιγότερες 
δυσκολίες κατά την πλοήγησή του στο 
ψηφιακό περιβάλλον. 

Η Τράπεζα Κύπρου, στο πλαίσιο 
της στρατηγικής της για ενδελε-
χή προστασία και σεβασμό των 

προσωπικών δεδομένων, και ανταποκρι-
νόμενη στις απαιτήσεις του Κανονισμού 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και Συμβουλίου (ημερομηνία εφαρμογής 
25 Μαΐου) για την προστασία των φυσι-
κών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
(GDPR) και του περί της Προστασίας των 
Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξερ-

γασίας των Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλο-
φορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος 
του 2018 (Ν. 125(I)/2018), έχει προχω-
ρήσει στην αναθεώρηση της «Δήλωσης 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» 
(Privacy Statement) για την επεξεργασία 
των  προσωπικών δεδομένων φυσικών 
προσώπων που είναι: α) πελάτες ή δυνη-
τικοί πελάτες της, ή/και β) αντιπρόσωποι 
πελατών ή δυνητικών πελατών της, ή/και 
γ) δικαιούχοι νομικών προσώπων πελα-

τών ή δυνητικών πελατών της. Η Τράπεζα 
Κύπρου σάς παρακαλεί να ανατρέξετε στην 
εν λόγω δήλωση για να ενημερωθείτε για 
την επεξεργασία των προσωπικών σας 
δεδομένων, τα δικαιώματά σας και άλλες 
σημαντικές πληροφορίες αναφορικά με την 
ασφάλεια και χρήση των δεδομένων σας 
στην Τράπεζα Κύπρου. Η δήλωση αυτή 
είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.
bankofcyprus.com.cy, στα ηλεκτρονικά 
κανάλια εξυπηρέτησης, καθώς και στα 
καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου.

EY: Οι επιχειρήσεις πρέπει να 
αντιμετωπίσουν την ψηφιακή κόπωση

Τράπεζα Κύπρου: Αναθεωρεί τη «Δήλωση 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων»

Συναλλαγές χωρίς μετρητά: 
Διλήμματα και προοπτικές

ανταλλάσσεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. 
Υπάρχουν αρκετά ζητήματα, τα οποία 

θα πρέπει να επιλυθούν, καθώς και προ-
κλήσεις που θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν, 
προτού γίνει η μετάβαση σε μια «κοινωνία 
χωρίς μετρητά». Κάποια από τα οποία 
οφέλη και μειονεκτήματα μιας τέτοιας 
μετάβασης παρουσιάζονται πιο κάτω.

Μια κοινωνία χωρίς μετρητά μειώνει 
το κόστος διαχείρισης για την εκτύπωση, 
αποθήκευση και μετακίνηση μετρητών.

Τα φυσικά μετρητά μπορούν να είναι 
ανώνυμα και μη ανιχνεύσιμα, συμβάλλο-
ντας με αυτόν τον τρόπο στην εγκληματι-
κότητα, τη δωροδοκία, τη φοροδιαφυγή, 
τη διαφθορά και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας. Το ψηφιακό χρήμα ωστόσο 
αφήνει πίσω του ένα ανιχνεύσιμο αρχείο, 
καθιστώντας δυσκολότερη τη φυσική κλο-
πή μετρητών, την απόκρυψη εισοδήματος, 
την αποφυγή φόρων και την απόκρυψη 
παράνομων συναλλαγών. Όλες οι συ-
ναλλαγές καταγράφονται και μπορούν 

εύκολα να ανιχνευθούν, προσφέροντας 
έτσι μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία. 

Μια κοινωνία χωρίς μετρητά παρέχει 
ακόμη περιθώρια για καλύτερη νομι-
σματική πολιτική στις κυβερνήσεις. Με 
φυσικά μετρητά, οι άνθρωποι επιλέγουν 
την ευχέρεια πάνω από άλλα ασφαλή 
περιουσιακά στοιχεία που προσφέ-
ρουν υψηλότερες αποδόσεις. Κατά τη 
διάρκεια οικονομικής ύφεσης, οι κυ-
βερνήσεις αντιμετωπίζουν προκλήσεις 
στην προσπάθειά τους να «διεγείρουν» 
την οικονομία, καθώς οι άνθρωποι είναι 
πιθανόν να επιλέγουν να συσσωρεύουν 
τα μετρητά τους αντί να τα επενδύουν. 
Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις και οι 
κεντρικές τράπεζες έχουν περιορισμέ-
νη ισχύ. Με τις ψηφιακές πληρωμές και 
χωρίς μετρητά, οι άνθρωποι δεν θα ήταν 
σε θέση να αποσύρουν χρήματα από το 
χρηματοπιστωτικό σύστημα, δηλαδή οι 
κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες θα 
είχαν τη δυνατότητα για καλύτερο έλεγχο 

και διαχείριση της οικονομίας μέσω της 
νομισματικής πολιτικής. Αυτό θα ήταν 
εφικτό με την εφαρμογή ενός αρνητι-
κού/μηδενικού καταθετικού επιτοκίου, 
το οποίο θα είχε σαν στόχο την αύξηση 
του δανεισμού και των επενδύσεων και 
τη μείωση των καταθέσεων.

Ωστόσο, μια πλήρως ψηφιοποιημένη 
οικονομία εμπεριέχει και κινδύνους. Οι 
ηλεκτρονικές συναλλαγές, οι οποίες μπο-
ρούν εύκολα να εντοπιστούν, αυξάνουν 
τον κίνδυνο του ηλεκτρονικού εγκλήματος, 
της υποκλοπής ταυτοτήτων και λογαρια-
σμών και των παραβιάσεων δεδομένων. 
Οι εύκολα ανιχνεύσιμες συναλλαγές αυ-
ξάνουν επίσης τις ανησυχίες σχετικά με 
την επιτήρηση, την πρόσβαση και την 
παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Τα τεχνικά προβλήματα όπως δυσλει-
τουργίες του συστήματος, διακοπές, λάθη 
θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη, κα-
θώς δεν θα υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος διεκπεραίωσης μιας συναλλαγής.

Ένα σύστημα συναλλαγών χωρίς 
μετρητά μπορεί επίσης να αποτελέσει 
πρόβλημα σε ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού όπως οι ηλικιωμένοι, οι 
κάτοικοι αγροτικών και μη ανεπτυγμέ-
νων περιοχών, οι οποίες δεν έχουν και 
τόσο εύκολη πρόσβαση σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς και ηλεκτρονικές συσκευές 
και για τις οποίες τα μετρητά αποτελούν 
τον μοναδικό και ενδεχομένως τον πιο 
αξιόπιστο τρόπο πληρωμής.

Όμως τι μπορεί να σημαίνει μια «κοι-
νωνία χωρίς μετρητά» για το μέλλον; 

Θα υπάρξει ένα σημείο, στο οποίο το 
κόστος της συντήρησης της υποδομής για 
τις συναλλαγές με μετρητά δεν θα είναι 
πλέον προσιτό. Αυτό θα έχει ως αποτέ-
λεσμα την επιτάχυνση της μετάβασης 
προς τις μεθόδους ψηφιακής πληρωμής. 

Κοιτάζοντας μπροστά, είναι προφανές 
ότι η κοινωνία θα μπορούσε να επω-
φεληθεί από τις αλλαγές στο σύστημα 
μέσω του οποίου πραγματοποιούνται οι 

χρηματοοικονομικές συναλλαγές και οι 
επιχειρήσεις να απολαμβάνουν μειωμέ-
νο κόστος χωρίς την ανάγκη συντήρη-
σης της υποδομής για συναλλαγές με 
μετρητά, καθώς επίσης και αυξημένης 
αποδοτικότητας και παραγωγικότητας. 
Ωστόσο, η ενσωμάτωση και η εφαρ-
μογή νέων ψηφιακών τεχνολογιών θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί σταδιακά 
και να είναι όσο το δυνατό πιο ομαλή. Θα 
πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή ισχυρά 
συστήματα για την υποστήριξη σε αυτή 
τη μερίδα του πληθυσμού που μπορεί να 
δυσκολεύεται να αποκτήσει πρόσβαση 
στην τεχνολογία, καθώς επίσης και σε 
καταστάσεις όπου η τεχνολογία μπορεί 
να κρύβει παγίδες. Νοείται πως πρέπει 
να οργανωθούν κατάλληλες εκστρατείες 
ενημέρωσης, καθώς και να θεσπιστούν 
πιλοτικά προγράμματα που θα αποδει-
κνύουν στην πράξη τα πλεονεκτήματα 
που ενέχει αυτή η μετάβαση.

*Principal, KPMG Limited 



Τ
ην ώρα που οι πολεμικές 
επιχειρήσεις στη Λιβύη 
βρίσκονταν υπό πλήρη 
εξέλιξη, οι διπλωματι-
κοί κύκλοι εκτός χώρας 
απηύθυναν εκκλήσεις 
για κατάπαυση του πυ-

ρός.  Πλέον οι δυνάμεις του στρατάρχη 
Χαλίφα Χάφταρ έχουν καταλάβει τη Σύρτη, 
μια στρατηγικής σημασίας πόλη ανάμεσα 
στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της 
Λιβύης. Η πόλη αυτή, πέρα από τη γεω-
γραφική της σημασία, φέρει έναν ισχυ-
ρό συμβολισμό, αφού πρόκειται για τη 
γενέτειρα του πρώην ηγέτη της Λιβύης 
Μουαμάρ Καντάφι, η οποία δέχθηκε με 
ανοικτές αγκάλες τις Αραβικές Λιβυκές 
Ένοπλες Δυνάμεις (Ελεύθερος Λιβυκός 
Στρατός) του Χάφταρ. Σε διπλωματικό 
επίπεδο, πέρα από τις επαφές των δύο 
ισχυρών αντρών της Λιβύης σε ευρω-
παϊκό έδαφος, τα βλέμματα τράβηξε η 
συνάντηση του Προέδρου της Ρωσίας 
Βλαντιμίρ Πούτιν και του Τούρκου Προέ-
δρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στην οποία 
οι δύο άμεσα εμπλεκόμενοι ηγέτες κά-
λεσαν όλες τις εμπόλεμες πλευρές στη 
Λιβύη να διακόψουν τις εχθροπραξίες 
και να κηρύξουν κατάπαυση του πυρός 
από τα μεσάνυχτα της 12ης Ιανουαρίου. 
Οι τελευταίες εξελίξεις πάντως δείχνουν 
ότι οι διπλωματικές προσπάθειες και οι 
πολεμικές επιχειρήσεις προχωρούν σε 
έναν παράλληλο δρόμο, χωρίς κανένα 
σημείο ταύτισης στο παρόν στάδιο.  

Η σημασία της 
κατάληψης της Σύρτης

Η πτώση της πόλης Σύρτη επήλθε σε 
μια χρονική στιγμή του λιβυκού πολέμου 
κατά την εμπλοκή των ξένων δυνάμεων 
που είναι πέρα για πέρα  πασιφανής, ενώ 
την ίδια ώρα παρατηρείται μια κλιμάκω-
ση της μάχης για τον έλεγχο της χώρας. 
Η κατάληψη της πόλης αυτής από τις 
δυνάμεις του Χάφταρ αποτελεί δίχως 
αμφιβολία μια μεγάλη απώλεια για την 

κυβέρνηση εθνικής ενότητας του Σάρατζ, 
η οποία βρίσκεται υπό στενή πολιορκία 
από τον περασμένο Απρίλιο. Το 2016 η 
Σύρτη έγινε στόχος εκατοντάδων αμερι-
κανικών αεροπορικών επιδρομών στο 
πλαίσιο της μάχης κατά του Ισλαμικού 
Κράτους, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στις 
κυβερνητικές δυνάμεις να απωθήσουν 
τους εξτρεμιστές έξω από την πόλη. Με 
την απώλεια της Σύρτης η επίσημη 
κυβέρνηση συρρικνώνεται πλέον σε 
μια λωρίδα 250 μιλίων, που εκτείνεται 
από τη μια πλευρά της Τρίπολης στην 
άλλη. Αν και η μάχη για την κατάληψη 
ήταν σχετικά εύκολη για τον στρατάρχη, 
αφού είχε καταφέρει να πείσει τις τοπικές 
οργανώσεις να αλλάξουν στρατόπεδο, 
κανείς δεν παραβλέπει ότι η κατάκτηση 
αυτή υποβοηθήθηκε από τους ξένους 
συμμάχους που τον υποστηρίζουν. Η 
πόλη, όντας γεωγραφικά η διαχωριστι-
κή γραμμή ανάμεσα σε ανατολική και 
δυτική Λιβύη, έχει εξέχουσα στρατηγική 
σημασία, αφού με αυτήν την εξέλιξη γί-
νεται πιο δύσκολο για τις δυνάμεις της 
κυβέρνησης εθνικής ενότητας να κόψουν 
τις γραμμές ανεφοδιασμού του Χάφταρ 
από τα ανατολικά και τα νότια. Σε αυτό 
έρχεται να προστεθεί και η αλλαγή στά-
σης πολλών παραστρατιωτικών ομάδων, 
οι οποίες πλέον ποντάρουν σε νίκη του 
Χάφταρ. Μετά λοιπόν την απώλεια της 
Σύρτης από τις δυνάμεις του Σάρατζ, η 
πόλη Μιζουράτα, οι δυνάμεις της οποίας 
είναι στην πρώτη γραμμή του μετώπου για 
την υπεράσπιση της Τρίπολης, αποτελεί 
τον επόμενο στόχο. Αναλυτές υποστηρίζουν 
ότι οι δυνάμεις του στρατάρχη μπορούν 
πλέον να ανοίξουν νέο μέτωπο εναντίον 
της πόλης αυτής που βρίσκεται 250 χι-
λιόμετρα δυτικά της Σύρτης, ασκώντας 
με αυτόν τον τρόπο μεγάλες πιέσεις στις 
πολεμικές προσπάθειες της κυβέρνησης 
εθνικής ενότητας στην Τρίπολη. Το σχέδιο, 
σύμφωνα με αναλυτές, είναι να στρέψει την 
προσοχή των κυβερνητικών δυνάμεων 
μακριά από την Τρίπολη. 

Πίσω από τη συνάντηση 
Πούτιν -  Ερντογάν 

Πούτιν και Ερντογάν, οι οποίοι υποστη-
ρίζουν διαφορετικές πλευρές στη Λιβύη, 
κατά τη συνάντησή τους εμφανίστηκαν ως 
οι εγγυητές της λύσης. Αναλυτές βλέπουν 
πίσω από την έκκληση των δύο ηγετών 
για κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη την 
προσπάθειά τους να εκμεταλλευτούν το 
διπλωματικό κενό που άφησε η δυτική 
προσπάθεια για τερματισμό των πολεμι-
κών συγκρούσεων στη Λιβύη, με σημείο 
αναφοράς τη διαδικασία του Βερολίνου 
και την απουσία απόφασης για κατάπαυση 
πυρός από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Πάντως το βάρος της επιρροής 
τους δεν λύγησε τον στρατάρχη Χάφταρ, 
ο οποίος όχι μόνο απέρριψε την έκκληση 
για κατάπαυση του πυρός που έκαναν η 
Τουρκία και η Ρωσία, αλλά ανακοίνωσε 
ταυτόχρονα ότι συνεχίζει τις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις του εναντίον των δυνάμεων 
που παραμένουν πιστές στην κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας. Έτσι κι αλλιώς οι διεθνείς 
αναλυτές λίγες ελπίδες έδιναν στην κοινή 
προσπάθεια Πούτιν και Ερντογάν, αφού η 
έκκλησή τους δεν ήταν τίποτε άλλο παρά 
μια προσπάθεια να θέσουν τους όρους των 
μελλοντικών ειρηνευτικών διαδικασιών, 
παραγκωνίζοντας τους Ευρωπαίους αντι-
πάλους τους. Η κίνηση αυτή εντάσσεται 
στην προσπάθεια για κυριαρχία επί του 
καθορισμού του διεθνούς πλαισίου συ-
νομιλιών για τερματισμό της σύγκρουσης. 
Έτσι κι αλλιώς, οι μουδιασμένες αντιδράσεις 
των Ευρωπαίων ηγετών δείχνουν ότι οι 
ειρηνευτικές προσπάθειες μαστίζονται 
από εσωτερικές διενέξεις. Ενώ κάποιες 
ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν την επί-
σημη κυβέρνηση της Τρίπολης, η Γαλλία 
παρασκηνιακά στηρίζει τον Χάφταρ. Αυτό 
δικαιολογεί το μπλόκο του Παρισιού σε 
κοινή δήλωση των Ευρωπαίων ηγετών, 
στην οποία ζητούσαν από τον στρατηγό να 
σταματήσει την επίθεση κατά της λιβυκής 
πρωτεύουσας, ενώ οι ενδείξεις της παρα-
σκηνιακής δράσης της Γαλλίας ενισχύο-

νται από την ανακάλυψη αμερικανικών 
πυραύλων Javelin σε βάση του Χάφταρ, 
οι οποίοι ανήκαν στο Παρίσι. 

Νέες αφίξεις 
Ρώσων μισθοφόρων

Μία ημέρα πριν από τη συνάντηση 
Πούτιν - Ερντογάν το τουρκικό πρακτορείο 
ειδήσεων Anadolu σε δημοσίευμά του 
ανέφερε ότι η Ρωσία έστειλε μισθοφόρους 
από τη Συρία στη Λιβύη για να πολεμήσουν 
στο πλευρό του Χάφταρ, επικαλούμενο 
πληροφορίες από το Λονδίνο. Μάλιστα 
γινόταν λόγος για δύο ρωσικά πολεμικά 
αεροσκάφη, τα οποία είχαν προσγειωθεί στο 
αεροδρόμιο της Βεγγάζης τις προηγούμενες 
ημέρες και μετέφεραν μισθοφόρους από 
τις ρωσικές εταιρείες Moran και Schit. 
Επίσης, μεταφέρθηκαν Σύριοι που εργά-
ζονται στις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας, 
ενώ οι κινήσεις αυτές, όπως υποστηρίζει 
το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, έγιναν 
με τις ευλογίες των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων και της Αιγύπτου. Αν και η Ρωσία 
έχει διαψεύσει πολλές φορές ότι έχει στείλει 
μισθοφόρους να στηρίξουν τις δυνάμεις 
του Χάφταρ, ολοένα και πληθαίνουν οι 
αναφορές για τον ιδιωτικό στρατό του 
Πούτιν, που πολλές φορές βρίσκεται στις 
πρώτες γραμμές του πυρός. Ήδη από τον 
Σεπτέμβριο η Ρωσία φαίνεται να συμμε-
τέχει ενεργά στις επιχειρήσεις στο λιβυκό 
πολεμικό μέτωπο, με την άφιξη πάνω από 
1.000 μισθοφόρων της εταιρείας Wagner 
Group. Ειδικοί αναφέρουν ότι πρόκειται για 
μια πολύ καλά εκπαιδευμένη και άκρως 
πειθαρχημένη ομάδα ενόπλων, ενώ γίνε-
ται ιδιαίτερη μνεία στην επικινδυνότητα 
των ακροβολιστών της. Οι εξελίξεις αυτές 
μάλιστα λαμβάνουν χώραν επί του πεδίου 
της μάχης την ώρα που η Τουρκία ανεβά-
ζει τους τόνους στη ρητορική της για την 
αποστολή στρατευμάτων στη Λιβύη για να 
αντιμετωπίσουν την επίθεση του Χάφταρ. 
Ειδικοί πάντως βλέπουν ότι παρόλο που 
ο Τούρκος Πρόεδρος «προσποιείται ότι 
αναπτύσσει μια μεγάλη αποστολή γρήγορα, 

ο στρατάρχης Χάφταρ και οι ξένοι υποστη-
ρικτές του γνωρίζουν ότι η Τουρκία είναι 
αναγκασμένη λόγω σύνεσης και τεχνικών 
δυσκολιών να προχωρεί αργά». Λόγω αυ-
τής της κατάστασης, οι Τούρκοι εξετάζουν 
το ενδεχόμενο αρχικά να υπερασπιστούν 
μόνο κάποιες περιοχές, όπως το κέντρο 
της Τρίπολης, όπως έγινε και στη Συρία.

Φωνές για εμπλοκή των ΗΠΑ 
Η ξαφνική, για κάποιους, εμπλοκή 

των Ρώσων στρατιωτών έστρεψε ξανά 
την προσοχή των ΗΠΑ στην «ξεχασμένη» 
λιβυκή σύγκρουση, αλλά μέχρι στιγμής 
δεν υπήρξε καμιά αξιοπρόσεκτη αλλαγή 
στη στάση της. Εντούτοις, πληθαίνουν οι 
φωνές για αλλαγή πολιτικής κυρίως λόγω 
των ανησυχιών για τον Χάφταρ. Παρόλο 
που εμφανίζεται ως σταθεροποιητικός πα-
ράγοντας στην εμφύλια σύρραξη, μια νίκη 
του στην Τρίπολη θα μπορούσε να ανοίξει 
έναν νέο κύκλο βίας. Ο στρατάρχης ποτέ 
δεν έκρυψε τις προθέσεις του για συντριβή 
των ισλαμικών «τρομοκρατικών ομάδων» 
καθώς και τη διάλυση και τον αφοπλισμό 
των παραστρατιωτικών που ελέγχουν τη 
λιβυκή πρωτεύουσα. Η ανησυχία, κυρίως 
σε αμερικανικούς κύκλους, είναι ότι αυτή 
η εκκαθάριση θα πυροδοτήσει μια νέα 
εκτεταμένη αντιπαράθεση από παραστρα-
τιωτικές οργανώσεις που θα αντιτίθενται 
στο όραμά του. Γι’ αυτό και υπάρχουν πι-
έσεις για ανάληψη, τουλάχιστον, διπλω-
ματικής δράσης από τις ΗΠΑ, όχι μόνο 
για να σταματήσουν την εκστρατεία του 
Χάφταρ, αλλά για να διασώσουν την αξιο-
πιστία των ΗΠΑ στην κατακερματισμένη 
περιοχή της Λιβύης και ευρύτερα της Μέ-
σης Ανατολής. Για Αμερικανούς αναλυτές 
θεωρείται μάλιστα κρίσιμης σημασίας η 
εκκαθάριση του αυξανόμενου αριθμού 
των διεθνών παικτών στην εμφύλια αυτή 
σύρραξη και η άσκηση πίεσης για την 
υιοθέτηση ψηφίσματος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας για κατάπαυση πυρός, ώστε 
να δημιουργηθεί χώρος για διπλωματική 
επίλυση του λιβυκού ζητήματος. 

ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΗ 
ΠΟΥΤΙΝ ΚΑΙ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΥΡΟΣ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ ΒΡΙΣ-
ΚΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 
ΓΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΟΥ 
ΠΟΥ ΑΦΗΣΕ Η ΔΥΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΕΡ-
ΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙ-
ΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗ 
ΛΙΒΥΗ
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

ΈΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΑΥΣΗ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ 

Σκοπιμότητες 
Πούτιν - Έρντογάν
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ΤΟ ΜΟΝΙΜΟ ΕΡΏΤΗΜΑ ΜΕΤΑ-
ΞΎ ΠΟΛΙΤΏΝ ΤΙΣ ΤΕΛΕΎΤΑΙΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ: ΘΑ ΓΙΝΕΙ 
ΠΟΛΕΜΟΣ; ΚΙ ΑΝ ΝΑΙ, ΠΟΙΟΙ 

ΘΑ ΣΎΜΜΕΤΕΧΟΎΝ ΚΑΙ ΠΟΙΟΙ 
ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΤΟΎΝ; ΘΑ ΠΡΟ-

ΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΑΒΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ, 
ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΎ ΚΟΛΠΟΎ ‘Η 

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΟΛΕΜΟ; 

Η 
συσσώρευση στρα-
τιωτικών δυνάμεων 
από τις ΗΠΑ στον 
Περσικό Κόλπο, εν 
είδει εκστρατευτικού 
σώματος, προδιαθέτει 
για το ενδεχόμενο πο-

λέμου με εισβολή στο Ιράν. Η εξολόθρευση 
του Ιρανού Καρέμ Σουλεϊμανί, οι επιθέσεις 
εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ, η 
ανταλλαγή απειλών, η πλήρης κατάρρευση 
της διεθνούς συμφωνίας για το πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν προδιαθέτουν για το 
ενδεχόμενο πολέμου με το Ιράν. 

Παρά τη σκληρή ρητορική, ούτε ο 
Ντόναλντ Τραμπ δείχνει να βιάζεται να 
προχωρήσει σε επίθεση στο Ιράν, ούτε 
όμως και η ιρανική πολιτική ηγεσία δείχνει 
να θέλει την πυροδότηση ενός πολέμου. 
Στην πραγματικότητα, η επιθετικότητα 
των ΗΠΑ κατά του Ιράν είναι καταγε-
γραμμένη εδώ και δεκαετίες, ωστόσο θα 
πρέπει να καταστεί σαφές πως αυτή η 
επιθετικότητα έχει όρια, κυρίως λόγω 
της στρατιωτικής αποτρεπτικής ισχύος 
της Τεχεράνης. Αν και το προηγούμενο 
διάστημα επιχειρήθηκε η αλλαγή καθε-
στώτος στο Ιράν, οι Αμερικανοί έχουν 
πλέον αποδεχτεί πως αυτό το «πείραμα» 
μπορεί να έπιασε σε άλλες αραβικές χώ-
ρες, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο στην 
περίπτωση του Ιράν. Γι’ αυτό άλλωστε 
επανήλθαν οι αμερικανικές κυρώσεις, 
οι οποίες σε άλλες περιπτώσεις κατά-
φεραν να «συνετίσουν», όμως και πάλι 
στην περίπτωση του Ιράν δεν απέδωσαν 
τους αναμενόμενους καρπούς, αντίθετα 
οδήγησαν την Τεχεράνη στην «αγκαλιά» 
του ανταγωνιστή που αναζητά συμμάχους 
για την ευρασιατική ολοκλήρωση. Αυτά τα 
επιχειρήματα δίνουν τροφή στα σενάρια 
ενός νέου περσικού πολέμου.

Οι πραγματικές 
αιτίες αποτροπής 

Πέρα από το γεγονός πως το Ιράν 
έχει σοβαρή στρατιωτική ισχύ και άρα 
δύναμη αποτροπής, υπάρχει μία σειρά 
από άλλους λόγους που οι Ηνωμένες 
Πολιτείες δεν θα επιδιώξουν πόλεμο 
με το Ιράν. Ο βασικότερος αυτών των 
λόγων είναι η απουσία συμμάχων για 
τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων. 
Αφενός οι χώρες της Δύσης δεν στηρί-
ζουν τις πολεμικές επιχειρήσεις, αφού 
θα πληγούν δικά τους συμφέροντα στην 
περιοχή, ενώ εκφράζουν και φόβους για 
αύξηση της τρομοκρατίας. Αφετέρου Κίνα 
και Ρωσία  αποτελούν συμμάχους του 
Ιράν. Οι χώρες της περιοχής, όπως η 
Σαουδική Αραβία, δεν συναινούν στη 
διεξαγωγή πολέμου, αφού και οι ίδιες 
θα επηρεαστούν αρνητικά από την υλο-
ποίηση ενός τέτοιου σεναρίου, όσο κι αν 
επιθυμούν να βρεθούν τρόποι για μείωση 
της επιρροής του Ιράν.  Είναι γεγονός πως 
μια κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με 
το Ιράν θα μπορούσε να έχει ευρύτερα 
αποτελέσματα αποσταθεροποίησης στην 
περιοχή και όχι μόνο, συμπεριλαμβανο-
μένης της συνολικότερης διακύβευσης 

της ροών πετρελαίου από τον Περσικό 
Κόλπο. Ο συνδυασμός γεωπολιτικής 
αναστάτωσης και ενεργειακής κρίσης 
σε μια κλιμάκωση με αβέβαιη έκβαση 
επιτείνει αυτές τις δεύτερες σκέψεις.

Οι πραγματικοί λόγοι 
για διεξαγωγή πολέμου

Το Ιράν είναι η μόνη σοβαρή στρατιωτική 
απειλή για το Ισραήλ. Επίσης το Ισραήλ, 
η Σαουδική Αραβία και οι σύμμαχοί τους 
ενοχλούνται ιδιαίτερα από το γεγονός πως το 
Ιράν έχει καταφέρει να ελέγχει, στρατιωτικά, 
σε μεγάλο βαθμό το τόξο  Ιράκ - Συρίας 
- Λιβάνου - Υεμένης. Επιπρόσθετα είναι 
η μεγαλύτερη ανταγωνίστρια πετρελαιο-
παραγωγός χώρα της Σαουδικής Αραβίας 
και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. 

Κανένας δεν βγαίνει νικητής 
από έναν πόλεμο

Σε περίπτωση ωστόσο που κάποια 
στιγμή ένας πόλεμος ξεσπάσει, κανείς 
δεν θα μπορέσει να βγει νικητής. Πρέπει, 
ωστόσο, να δούμε με ποιον τρόπο θα 
σχηματιστούν τα αντίπαλα στρατόπεδα 
και ποιοι τελικά θα λάβουν μέρος σε αυτό 
το ενδεχόμενο. Αν, λοιπόν, ο Ντόναλντ 

Τραμπ αποδειχθεί τόσο παράτολμος 
και «τρελός» όσο λένε οι φήμες, και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίσουν το 
Ιράν είναι αδύνατον να μην εμπλακεί το 
Ισραήλ, αφού, όπως έχουμε αναφέρει, 
στην πραγματικότητα το Ιράν αποτελεί 
πραγματική απειλή μόνο για το κράτος 
του Ισραήλ. Τις ΗΠΑ αναμένεται βέβαια 
να συνδράμει και η Σαουδική Αραβία, 
αλλά και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. 
Η Τεχεράνη, στον αντίποδα, θα έχει την 
υποστήριξη της Χεζμπολάχ του Λιβάνου 
και φιλο-ιρανικών δυνάμεων σε Συρία, 
Ιράκ και Υεμένη, ενώ δεν αποκλείεται 
να δεχτεί στήριξη από παλαιστινιακές 
οργανώσεις. Έμμεση υποστήριξη, χωρίς 
όμως σοβαρή συνδρομή, θα έχει και από 
τη Ρωσική Ομοσπονδία.

Τα σενάρια πολέμου
Το πιο επικίνδυνο, βέβαια, το οποίο 

ωστόσο λειτουργεί ευτυχώς αποτρεπτικά, 
είναι πως οι συγκρουόμενες δυνάμεις, 
αν ένας τέτοιος πόλεμος γινόταν, διαθέ-
τουν πυρηνική δύναμη. Αυτός είναι ο 
λόγος που αν οι Αμερικανοί χτυπούσαν 
το Ιράν θα επιδίωκαν πρώτα απ’ όλα να 
βομβαρδίσουν και να εξουδετερώσουν 

τις πυραυλικές και πυρηνικές εγκατα-
στάσεις, αντιαεροπορικά συστήματα και 
τις εγκαταστάσεις υποδομών, ενέργειας, 
τηλεπικοινωνίας, μεταφορών. Ακόμη και 
πετρελαϊκές εγκαταστάσεις προκειμένου 
να πλήξουν την οικονομία του Ιράν. 

Από την άλλη οι Ιρανοί είναι πολύ 
ισχυροί στις δυνατότητες του κυβερνοχώ-
ρου και τον κυβερνοεπιθέσεων. Άλλωστε 
έχουν αποδείξει με κυβερνοεπιθέσεις το 
2012 στην Αμερική, σε τράπεζες, χρη-
ματοπιστωτικές αγορές, στρατιωτικούς 
στόχους και στο καζίνο του Las Vegas, 
ότι μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρό 
πρόβλημα. Από χτυπήματα σε πραγματικό 
στρατιωτικό έδαφος το Ιράν αναμένεται 
να έχει περισσότερο αμυντική στάση και 
να στοχοποιήσει αμερικανικές βάσεις σε 
γειτονικές χώρες. Σύμφωνα με κάποιους 
ειδικούς, το Ιράν διαθέτει το μεγαλύτε-
ρο και το πιο πλουραλιστικό οπλοστάσιο 
πυραύλων στη Μέση Ανατολή. Το έχουν 
μάλιστα αναπτύξει σε συνεργασία με τη 
Βόρειο Κορέα και τη Λιβύη. Οι Ιρανοί θα 
μπορούσαν επίσης να κλείσουν τη δίοδο 
στον Περσικό Κόλπο από τα στενά του 
Ορμούζ, από τα οποία διακινείται το 20% 
της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου.

Γιατί η διπλωματία πρυτανεύει
Με όλα αυτά τα δεδομένα γίνεται 

κατανοητό πως η προσπάθεια για απο-
κλιμάκωση της κρίσης θα αποδώσει 
καρπούς, αφού ένας πόλεμος μετα-
ξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του 
Ιράν θα ήταν απόλυτα καταστροφικός, 
ιδιαίτερα για τις οικονομίες των δύο 
χωρών. Για τις δε Ηνωμένες Πολιτείες, 
που είναι ο μεγαλύτερος εισαγωγέας 
πετρελαίου, ένας πόλεμος με το Ιράν 
θα ήταν ο πιο καταστροφικός πόλεμος 
για την ίδια τη χώρα, στην ιστορία της. 
Γι’ αυτό, λοιπόν, χωρίς να υποχωρήσει 
από τη θέση τού ορκισμένου εχθρού, ο 
Τραμπ δηλώνει ότι πρόθεσή του είναι 
να υποχρεώσει το καθεστώς του Ιράν 
σε νέες διαπραγματεύσεις, σημειώνο-
ντας μάλιστα πως η Τεχεράνη δεν έχει 
κερδίσει ποτέ σε έναν πόλεμο και δεν 
έχει χάσει ποτέ σε τραπέζι διαπραγ-
ματεύσεων.

Η Τεχεράνη, δε, που έχει βγει μερικώς 
από τον αποκλεισμό των προηγούμενων 
δεκαετιών, δεν θα ρισκάρει να καταστραφεί 
εκ νέου, αλλά παραμένει άγνωστο αν θα 
συναινέσει τελικά σε νέα συμφωνία για 
το πυρηνικό της πρόγραμμα.

ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜIΑΣ ΝΕΑΣ ΣΎΡΡΑΞΗΣ

Έρχεται πόλεμος; 

12.01.2020

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγρα-
φή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή συμφέρον στα 
ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/4799/2019
Πωλητής: Κασιουρίδης Ανδρέα Χριστάκης, Λεωφ. Δημοκρατίας 96, 2365 Άγιος Γεώργιος, 
Δήμος Αγίου Δομετίου, Λευκωσία.
Αγοραστής: Hellenic Bank Public Company Limited, Λεμεσού & Αθαλάσσας 200, 2025 
Στρόβολος, Λευκωσία.
Ακίνητα: 1) Αρ. Εγγραφής: 0/7281, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 28/61/0/160/5, Είδος 
Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 7693τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Ευρύχου, Τοποθεσία: 
Αρκάτζιν της Κλιματερής, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/6, Ποσό Πώλησης: €8.000,00. : 2) Αρ. 
Εγγραφής: 0/8022, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 28/61/0/642/5, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, 
Εμβαδόν: 5352τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Ευρύχου, Τοποθεσία: Έσσω Αμπέλια, Με-
ταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/6, Ποσό Πώλησης: €4.800,00. : 3) Αρ. Εγγραφής: 0/9004, Φύλλο/
Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 28/61/0/630/5, Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 59.040τ.μ., Γεω-
γραφική Περιοχή: Λευκωσία, Ευρύχου, Τοποθεσία: Σανίδια, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/6, 
Ποσό Πώλησης: €101.000,00.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμβάνεται 
στα ποσά πώλησης.

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

• Accounts Assistant/ Officer (ref.no. EMME-CARE_AOA_19_15) 
• Research Assistant in Aerosol Science and Technology (ref. no. EEWRC_RA_19_18)
• Electrical/Electronic Engineer for Unmanned Aerial Systems (UAS) (ref. no.  
  EMME-CARE_EEUAS_19_17)
• Junior Software Developer for Unmanned Aerial Systems (UAS) (ref. no. EMME-
  CARE_JSDUAS_19_16)
• Facilities Support Assistant (ref.no. CYI_FSA_19_16)
• Post-doctoral Research Fellow(s) (ref.no. EMME-CARE_PDF_19_05)
• Director of Energy, Environment and Water Research Center (EEWRC) (ref. no. 
  CYI_EEWECD_19_10)

A more detailed description of the positions as well as information concerning 
candidate requirements and the application process is available at http://jobboard.
cyi.ac.cy/ where the reference number for the position is posted. 

Όταν η Σάρα Πράις, μια εθελόντρια, 
βρήκε στη μέση μιας καμένης 
περιοχής στην Αυστραλία ένα 

μωρό καγκουρό τρομαγμένο, αλλά ζωντανό 
μέσα στον  μάρσιπο της μητέρας του, της 
φάνηκε λογικό να το ονομάσει «Τύχη».

Τα δύο ζώα κατάφεραν να επιβιώσουν 
από τις φλόγες που μαίνονται στη νότια 
και την ανατολική Αυστραλία, όμως λίγες 
ώρες αργότερα η μητέρα υπέκυψε λόγω 
του έντονου στρες που υπέστη.

Είναι ένα από τα περισσότερα από 1 
δισεκατομμύριο ζώα που έχουν χάσει 
τη ζωή τους από τις αρχές Σεπτεμβρίου 
εξαιτίας των πυρκαγιών.

Φρικιαστικές εικόνες από κοάλα με 
καμένη γούνα, οπόσουμ με καμένες πα-
τούσες, πτώματα καγκουρό έχουν κάνει 
τον γύρο του κόσμου και έχουν αναχθεί 
σε σύμβολα μιας χώρας και ενός περιβάλ-
λοντος που έχουν πληγεί από μιαν άνευ 
προηγουμένου κρίση, που οφείλεται στην 
κλιματική αλλαγή. Λιγότερα προβεβλημένα 
ζώα, όπως βάτραχοι, έντομα, ερπετά και 
ασπόνδυλα επίσης έχουν δει τον πληθυσμό 
τους να μειώνεται δραματικά.

Οι ειδικοί προειδοποιούν εξάλλου 
ότι, ακόμη και τα ζώα που κατάφεραν να 
επιβιώσουν, χρειάζεται να δώσουν μάχη 
για να παραμείνουν στη ζωή.

Έλλειψη τροφής
«Μεγάλος αριθμός ζώων πεθαίνουν 

μετά το πέρασμα της πυρκαγιάς επειδή 
υπάρχει έλλειψη τροφής και επειδή δεν 
έχουν πλέον καταφύγιο», ή επειδή κατασπα-

ράσσονται από άλλα ζώα, εξήγησε ο Μάιου 
Κρόουθερ του πανεπιστημίου του Σίδνεϊ. 
Το ποσοστό εξόντωσης των μαρσιποφόρων 
στην Αυστραλία ήταν ήδη το πιο αυξημένο 
παγκοσμίως, όμως οι πυρκαγιές ενδέχεται 
να οδηγήσουν στον πλήρη αφανισμό κά-
ποιων ειδών σε συγκεκριμένες περιοχές.

«Οι πληθυσμοί των καγκουρό θα 
προσπαθήσουν να ανασυνταχθούν. Όταν 
επιστρέψουν, βέβαια (…) τα χόρτα δεν εί-
ναι πλέον πράσινα, τα φυλλώματα δεν 
υπάρχουν, οι θάμνοι έχουν εξαφανιστεί, 
τα δέντρα έχουν καεί», εξήγησε η Πράις.

Το ένα τρίτο του νησιού Καγκουρό, ένας 
πραγματικός παράδεισος για τα ζώα που 
βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Αυστραλίας, 
έχει καταστραφεί. Κάποια μοναδικά είδη που 
ζούσαν στο νησί ενδέχεται να έχουν εξαφανιστεί.

«Σε πολλά είδη δεν έχουν απομείνει πολλά 
μέλη. Αυτό δημιουργεί τοπικά φαινόμενα 
εξαφάνισης», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο 
ABC ο Τζον Βοϊνάρσκι του Threatened 
Species Recovery Hub, ενός δημόσιου 
προγράμματος προστασίας της πανίδας.

Ο Βοϊνάρσκι δεν διστάζει να χαρακτη-
ρίσει τις πυρκαγιές «ολοκαύτωμα» για την 
πανίδα της Αυστραλίας.

Τουλάχιστον ο μισός πληθυσμός ενός 
είδους κοάλα «που δεν κινδυνεύουν από 
μολύνσεις» και ο οποίος ζούσε στο νησί 
Καγκουρό εξαφανίστηκε. Τα κοάλα αυτά 
αποτελούσαν «ασφάλεια» για το μέλλον 
του είδους.

Αυτό που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή 
στην Αυστραλία δεν αποτελεί μάλλον 
παρά τα πρώτα στάδια «αυτού στο οποίο 

θα μοιάζει η κλιματική αλλαγή και σε άλλες 
περιοχές του κόσμου», σύμφωνα με τον 
καθηγητή πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, Κρις 
Ντίκμαν. Η έκθεσή του που αναφέρει ότι 
περισσότερα από ένα δισεκατομμύριο ζώα 
έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πυρκαγιές 
ήταν «πολύ συγκρατημένη», εκτιμά ο ίδιος.

Μόλις κατασβεστούν οι πυρκαγιές κά-
ποιοι πληθυσμοί ζώων ενδέχεται να είναι 
τόσο μικροί, που θα χρειαστεί να ζήσουν σε 
αιχμαλωσία προκειμένου να σωθεί το είδος.

Κάποιες περιοχές του δάσους που 
έχει καεί ίσως χρειαστούν δεκαετίες για 
να γίνουν και πάλι πράσινες και οι ειδικοί 
τονίζουν ότι χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις 
για να αποκατασταθεί το περιβάλλον και να 
δοθεί ευκαιρία στα ζώα που διασώθηκαν 
να επιβιώσουν.

ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΎΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΠΟΎ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΎΝ 

Αυστραλία: Ένα «ολοκαύτωμα» για την πανίδα

ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜIΑΣ ΝΕΑΣ ΣΎΡΡΑΞΗΣ

Έρχεται πόλεμος; 
ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟΛΜΑ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΜIΑΣ ΝΕΑΣ ΣΎΡΡΑΞΗΣ

Έρχεται πόλεμος; 
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ΟΙ ΗΓΈΤΈΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ 
ΠΡΏΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ 
ΔΈΚΑΈΤΙΑΣ ΝΑ ΑΝΤΙ-
ΜΈΤΏΠΙΣΟΥΝ ΣΟΒΑΡΈΣ 
ΠΡΟΚΛΗΣΈΙΣ ΚΑΙ ΔΥΣΈ-
ΠΙΛΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ, 
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΑΠΟ-
ΦΑΣΈΙΣ ΘΑ ΈΠΗΡΈΑ-
ΣΟΥΝ ΤΟ ΜΈΛΛΟΝ ΤΟΥ 
ΠΛΑΝΗΤΗ

ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΝΕΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Οι προκλήσεις του 2020

Μ
ε αναταράξεις 
και κλιμακού-
μενες απειλές 
υποδέχθηκε 
ο πλανήτης 
τη νέα δεκα-
ετία, η οποία 

έφτασε και απαιτεί λύσεις σε πολλά 
σοβαρά και δυσεπίλυτα προβλήματα. 
Η Μέση Ανατολή, το Brexit, η κλιματική 
αλλαγή, ενδεχόμενη νέα οικονομική κρί-
ση είναι μόνο μερικοί από τους τίτλους 
των προκλήσεων με τις οποίες είναι 
αντιμέτωποι οι ισχυροί.  

Το στοίχημα της 
Μέσης Ανατολής

Η Συρία, το Ιράκ, η Λιβύη, το Παλαι-
στινιακό αλλά και οι ισορροπίες με το 
Ιράν – οι οποίες παρεμπιπτόντως κλυ-
δωνίζονται επικίνδυνα τις τελευταίες 
μέρες – είναι στις απόλυτες προτεραι-
ότητες των ισχυρών της Γης, προκειμέ-
νου η ανθρωπότητα με τη μορφή που 
τη γνωρίζουμε να συνεχίσει να υπάρχει. 
Το σχοινί σε όλα αυτά τα «θέατρα» είναι 
τόσο τεντωμένο, οι κοινωνίες βράζουν και 
αναπόφευκτα οι επαναστάσεις κλιμακώ-
νονται και δημιουργούν κύματα οργής 
των λαών. Προφανώς λοιπόν η Μέση 
Ανατολή θα συνεχίσει να αποτελεί πηγή 
μείζονος αστάθειας, χωρίς να μπορούν 
να αποκλειστούν και νέες συρράξεις.

Άλλωστε είναι δεδομένο πως αν δεν 

παύσει άμεσα ο «σκιώδης πόλεμος» μεταξύ 
από τη μια των χωρών – συμμάχων του 
Ισραήλ και των ΗΠΑ και από την άλλη 
του «άξονα αντίστασης» του Ιράν και της 
τουρκικής συμμαχίας, ένας πραγματικός 
πόλεμος θα λάβει χώραν.

Η κρίση στη Συρία
Αναμένεται πως το 2020 θα κορυ-

φωθούν, με τη συνδρομή της Ρωσίας, οι 
στρατιωτικές επιχειρήσεις του τακτικού 
στρατού του Μπασάρ Αλ Άσαντ για την 
ανακατάληψη της Επαρχίας Ιντλίμπ  από 
τους ισλαμιστές αντάρτες και τρομοκράτες, 
αλλά και των περιοχών που έχουν απο-
λέσει από άλλες αραβικές και κουρδικές 
δυνάμεις. Ουδείς μπορεί να προβλέψει 
πόσο θα κρατήσει αυτή η διαδικασία, 
ωστόσο θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο 
πως η συνέχιση των μαχών θα επιδει-
νώσει την προσφυγική κρίση και μαζί 
όσους εκμεταλλεύονται το δεδομένο και 
πραγματοποιούν «αναίμακτο πόλεμο» 
με «όπλα» μετανάστες.

Η αστάθεια του Λιβάνου
Η αστάθεια στον Λίβανο είναι ένα στοί-

χημα που εκ των πραγμάτων θα πρέπει 
να ξεπεραστεί για το καλό της ευρύτερης 
περιοχής. Ο τέως πρωθυπουργός του 
Λιβάνου δεν προτίθεται να αναλάβει 
ξανά την πρωθυπουργία, κι αυτό είναι 
ίσως το μόνο δεδομένο. Όλα τα υπόλοιπα 
είναι ρευστά. Η κρίση κορυφώνεται, οι 

πολίτες είναι στους δρόμους και δείχνουν 
πως έχουν γυρίσει την πλάτη οριστικά 
σε όλα τα συστημικά κόμματα. Το πότε 
θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση, ποια 
σύνθεση θα έχει και ποιος θα αναλάβει 
τα ηνία της χώρας, κανείς δεν μπορεί 
να προβλέψει. 

Το θέατρο του Ιράν
Το Ιράν είναι πράγματι ένα από τα πιο 

επικίνδυνα κομμάτια αυτού του παζλ που 
ονομάζεται Μέση Ανατολή. Το Ιράν, η 
ανταγωνιστικότητά του με τη Σαουδική 
Αραβία, το μίσος με το Ισραήλ και η αντι-
παράθεση με τις ΗΠΑ θα μπορούσαν εκ 
των πραγμάτων να γεννήσουν τις αιτίες 
ενός τρίτου πολέμου του κόλπου, ή ακό-
μη και παγκόσμιου πολέμου. Εντός του 
2019 υπήρξαν αρκετά θερμά επεισόδια και 
περιστατικά που εντείνουν τις ανησυχίες, 
ιδιαίτερα στα στενά του Ορμούζ και στο ση-
μείο του Περσικού Κόλπου όπου Σαουδική 
Αραβία και Ιράν συνορεύουν. Οι διενέξεις 
στον πλούσιο σε ορυκτό πλούτο Κόλπο 
αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλεια στη 
Μέση Ανατολή. Εξίσου σημαντικό κίνδυνο 
αποτελεί και το πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν, το οποίο δημιουργεί σοβαρά διλήμ-
ματα ασφαλείας στη Σαουδική Αραβία 
και κυρίως στο Ισραήλ. Φέτος δεν απο-
κλείεται για πρώτη φορά να δούμε διεθνή 
αμφισβήτηση της ιρανικής κυβέρνησης, 
με αφορμή τις μαζικές διαδηλώσεις των 
Ιρανών πολιτών, αν και το καθεστώς δεν 

αναμένεται να καταρρεύσει.
Πάντως οι Φρουροί της Επανάστασης 

αναμένεται να προσπαθήσουν να διατη-
ρηθούν στην εξουσία, καθώς χάνουν τα 
τελευταία ερείσματα στην κοινή γνώμη, 
σκηνικό που δεν αποκλείεται ωστόσο να 
ανατραπεί στη σκιά της εξόντωσης του 
Σουλεϊμανί από αμερικανικό χτύπημα. 

Κίνδυνος αναβίωσης του 
«ισλαμικού χαλιφάτου»

Τα προβλήματα στο Ιράν δεν είναι όμως 
τα μόνα επικίνδυνα, αφού δυτικότερα, στο 
Ιράκ, η κατάσταση είναι επίσης εύθραυστη. 
Οι αιματηρές διαδηλώσεις συνεχίζονται, 
οι φιλοϊρανοί κερδίζουν έδαφος και η 
κατάσταση μυρίζει μπαρούτι και οδηγεί 
σε γενική σύρραξη. Οι ειδικοί εκτιμούν 
ότι, υπό αυτές τις συνθήκες, ευνοείται η 
πιθανότητα αναβίωσης του λεγόμενου 
Ισλαμικού Χαλιφάτου. 

Brexit και επόμενη μέρα
Μεταξύ των πρώτων προκλήσεων με 

τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπη η διεθνής 
κοινότητα, και δη η ΕΕ, είναι η πρόκληση 
του Brexit στις 31 Ιανουαρίου. Σίγου-
ρα οι συνομιλίες που θα καθορίσουν 
τις μελλοντικές σχέσεις του Ηνωμένου 
Βασιλείου με την ΕΕ δεν θα είναι εύκολες 
και θα υπάρξουν μόνο χαμένοι. Όλων 
αυτών αναμένεται να ακολουθήσουν 
αλυσιδωτές επιπτώσεις στο εσωτερικό 
της Βρετανίας, οι οποίες απειλούν την 

ίδια την ακεραιότητά της. 

Ενδεχόμενη οικονομική κρίση
Οι αναλυτές προβλέπουν πως μια 

ακόμη δυσκολία με την οποία θα έρθει 
αντιμέτωπη η διεθνής κοινότητα είναι μια 
νέα οικονομική κρίση. Όπως αναφέρουν, 
μπορεί οι σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας να διανύ-
ουν περίοδο εκεχειρίας, ωστόσο ο τομέας 
της οικονομίας παραμένει εύθραυστος. 
Σύμφωνα δε με το Politico, οποιοδήποτε 
πολιτικό πρόβλημα - από τα πολλά που 
υπάρχουν - μπορεί να οδηγήσει σε νέες 
εχθροπραξίες, το αποτέλεσμα των οποίων 
θα αμβλύνει τις προοπτικές ανάπτυξης.

Παράλληλα, αναλυτές δηλώνουν την 
ανησυχία τους καθώς πολλές κατηγορίες 
μετοχών και ομολόγων τυγχάνουν δια-
πραγμάτευσης σε υψηλές τιμές.

Η κλιματική αλλαγή
Ένας άλλος τομέας-πρόκληση για την ΕΕ 

είναι η κλιματική αλλαγή. Η επικεφαλής 
της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, 
έχει θέσει ως στόχο την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, κάτι που επηρεάζει 
χρηματοπιστωτικούς κανονισμούς, φο-
ρολογία στα αεροσκάφη, κανονισμούς 
για τα αυτοκίνητα. Παράλληλα, το ζήτημα 
διχάζει την Ευρώπη και τις χώρες της πιο 
πράσινης Δύσης, έναντι της Ανατολής, 
που εξαρτάται από τον άνθρακα. Αυτό 
έρχεται βέβαια σε συνάρτηση με την 
πρόκληση των νέων τεχνολογιών.

Οι ανθρώπινες ζωές
Σύμφωνα με τον απολογισμό της 

Παγκόσμιας Τράπεζας, ο κόσμος έχει 
σημειώσει πρόοδο σε σημαντικά μέτω-
πα, αφού περισσότερες φτωχές χώρες 
έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στο νερό και 
τον ηλεκτρισμό, ενώ όπως σημειώνουν 
τα στατιστικά, η φτώχια και η παιδική 
θνησιμότητα έχουν μειωθεί. Είναι όμως 
αυτό αρκετό; Σαφώς και όχι. Το 2019 
περισσότεροι άνθρωποι εκτοπίστηκαν 
βίαια από οποιαδήποτε άλλη εποχή στην 
ιστορία. Σε 15 χώρες 800 εκατομμύρια 
άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την 
ακραία φτώχια. Το 85% των φτωχών 
παγκοσμίως ζουν στη Νότια Ασία και 
την υποσαχάρια Αφρική. Συνολικά, όμως, 
σε μόλις 5 χώρες. Για ένα τέταρτο των 
παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών δεν 
έχουν καταγραφεί οι γεννήσεις. Εκατομ-
μύρια παιδιά ηλικίας δέκα ετών δεν μπο-
ρούν να διαβάσουν μιαν απλή ιστορία. 
650 εκατομμύρια κορίτσια σε όλον τον 
κόσμο αναγκάσθηκαν να παντρευτούν 
πριν από τα 18 τους χρόνια, ενώ κάθε 
χρόνο, περίπου 12 εκατομμύρια παιδιά 
και έφηβοι υφίστανται αυτήν την ανείπωτη 
πράξη βίας με πολύ υψηλό κίνδυνο για 
τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Η 
Ευρώπη και οι υπόλοιποι ισχυροί της 
Δύσης θα πρέπει να σταματήσουν απλώς 
να παρακολουθούν και να καταδικάζουν 
αυτά τα φαινόμενα και να αναλάβουν 
επιτέλους πραγματική δράση. 

www.simerini.com

Μετά τις εκλογές στo Ηνωμένο 
Βασίλειο (Η.Β.) του Δεκεμβρίου 
του 2019, το θέμα του Brexit 

μπήκε σε κάπως περισσότερο βέβαιο 
έδαφος. Φαίνεται ότι το ΗΒ θα αποχωρήσει 
από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου 2020. 
Από τώρα, όμως, η μετά το Brexit κατά-
σταση άρχισε να έρχεται στο προσκήνιο 
με περισσότερη ένταση. Και κυρίως η 
ερώτηση αν το Brexit θα διασπάσει το Η.Β. 
(βλ. π.χ. την επικεφαλίδα στο εξώφυλλο: 
«Is Brexit going to break up Britain», 
στο The World Today, December 2019 
and January 2020, pp.10-21 “Disunited 
Kingdom”). 

Mε άλλα λόγια, φαίνεται ότι το Η.Β. ή 
η σημερινή του Κυβέρνηση και η πλειο-
ψηφία του Κοινοβουλίου αποφάσισαν να 
εξέλθουν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 
Ποια, όμως, είναι η θέση των τεσσάρων 
μερών που το αποτελούν;

Η Σκωτία, πρώτη, φαίνεται ότι εξακο-

λουθεί να θέλει να παραμείνει στην ΕΕ. Στις 
εκλογές του Δεκεμβρίου 2019, το Scotish 
National Party (SNP) κατήγαγε μεγάλη 
νίκη. Η αρχηγός του, Nicola Sturgeon, 
επανέλαβε ότι θα ζητήσει ένα δεύτερο 
δημοψήφισμα για την ανεξαρτησίαν της 
Σκωτίας. Από τη μεριά του, ο Boris Johnson 
δήλωσε ότι θα αρνηθεί να δώσει άδεια 
για ένα  τέτοιο δημοψήφισμα.

Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν τριγ-
μοί στο σύστημα. Στην πράξη, όμως, το 
ερώτημα φαίνεται να είναι ότι έστω και 
αν οι Σκώτοι πάρουν το δικαίωμα για 
ανεξαρτησία, θα γίνουν δεκτοί από την ΕΕ; 

Η Βόρειος Ιρλανδία είναι επίσης 
υπέρ της παραμονής στην ΕΕ, οι δε 
Βορειο-Ιρλανδοί διχάζονται μεταξύ της 
πίστης τους στο ΗΒ και της πίστης τους 
στο Έιρε. Ακόμη και στην Ουαλία, η 
οποία είναι υπέρ του Brexit, ακούο-
νται τώρα φωνές για ανεξαρτησία. Στην 
ίδια την Αγγλία, το Λονδίνο θέλει να 

παραμείνει στην ΕΕ, ενώ η υπόλοιπη 
Αγγλία ψηφίζει Brexit. 

Το θέμα του Brexit έχει κινητοποιήσει 
τόσο  τους Βρετανούς, όσο και τους ξένους. 
Πολλές ξένες εταιρείες εγκαταλείπουν 
τη Βρετανία. Από την άλλη μεριά, βρε-
τανικές εταιρείες σε πολλούς κλάδους 
εγκαθιστούν παραρτήματά  τους σε χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η οικονομι-
κή ζωή τόσο της Βρετανίας όσο και των 
συνεργαζόμενων με αυτή χωρών έχει 
επηρεασθεί, σε πολλές δε περιπτώσεις, σε 
μεγάλο βαθμό. Ακόμη δε είναι η αρχή και 
το ΗΒ δεν έχει εγκαταλείψει ουσιαστικά 
την ΕΕ. Ας ελπίσουμε ότι οι αναταράξεις 
στη διεθνή οικονομία, συμπεριλαμβα-
νομένων και αυτών στη χώρα μας, θα 
είναι διαχειρίσιμες.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβετίας), 
Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, Πρώην 

Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ 
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Τις δέκα νέες γεύσεις του 
μενού του παρουσίασε στους 
φίλους και συνεργάτες του το 
Ελληνικό Ουζομεζεδοπω-
λείο που βρίσκεται στους 
χώρους του Hilton Nicosia. 
Σε μια πρωτότυπη εκδήλω-
ση, οι εκπρόσωποι των media, 
bloggers και influencers είχαν 
την ευκαιρία να δοκιμάσουν 
τα καινούργια απολαυστικά 
παραδοσιακά πιάτα από όλες 
τις γωνιές της Ελλάδας που 
πλέον βρίσκονται στις επι-
λογές του μενού και μπορεί 
ο καθένας να παραγγείλει. 
Παρουσιάζοντας στους παρευρισκόμενους τα πιάτα, οι σεφ του Ελληνικού άφησαν 
πίσω κάποια υλικά, καλώντας τους προσκεκλημένους, αφού δοκιμάσουν το πιάτο, να 
συμπληρώσουν τα υλικά που δεν αναφέρονταν στην περιγραφή του σεφ σε έντυπο 
που ετοιμάστηκε για τις ανάγκες της παρουσίασης. Μπαχαρικά, είδη κρέατος, λαχανικά 
ήταν μεταξύ των πιθανών απαντήσεων με τους συμμετέχοντες να απολαμβάνουν όχι 
μόνο τα νέα πιάτα αλλά και την όλη διαδικασία. Για να επιβραβεύσει τον πραγματικό 
γευσιγνώστη, αυτόν που βρήκε όλες τις σωστές απαντήσεις, το Ελληνικό Ουζομεζε-
δοπωλείο χάρισε μεγάλο δώρο στον νικητή της διαδικασίας. Το μενού του Ελληνικού 
Ουζομεζεδοπωλείου καταφέρνει με ιδιαίτερο τρόπο να συνδυάσει την παράδοση 
με τη μοντέρνα κουζίνα, προσθέτοντας γκουρμέ πινελιές σε εκλεκτά πιάτα τα οποία 
εσωκλείουν την ποιότητα τοπικών προϊόντων, απ’ όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλά-
δας. Οι πεπειραμένοι σεφ του Ελληνικού, αφού αναζήτησαν τις πιο άρτιες γεύσεις, 
τις ταξίδεψαν και τις «προσγείωσαν» στην Κύπρο. Τις γεύσεις και την εμπειρία του 
Ελληνικού Ουζομεζεδοπωλείου συνοδεύει η σφραγίδα εγγύησης της Louis Hotels, 
του ομίλου που συνεχώς εξελίσσει το καλό φαγητό.

Ένα εντυπωσιακό installation 
είχαν την ευκαιρία να δουν οι 
επισκέπτες της Παραμυθούπολης 
Χριστουγέννων το Σάββατο, 21 
Δεκεμβρίου, που τοποθετήθηκε 
στον χώρο στο πλαίσιο της εκ-
στρατείας της ΕΕ «ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ» 
(#YourEURight), με στόχο την 
ενημέρωση των καταναλωτών 
για τα μη ασφαλή προϊόντα στην 
αγορά. Στην κεντρική πλατεία 
της Παραμυθούπολης στήθη-
κε ένα κλουβί γεμάτο με δώρα 
σε μαύρο και χριστουγεννιάτικο 
περιτύλιγμα, δείχνοντας με αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο ότι μερικά από τα προϊόντα 
που είναι διαθέσιμα στην αγορά δεν είναι ασφαλή. Επιπρόσθετα, μια προωθητική 
ομάδα, ντυμένη με έντονα και παιχνιδιάρικα χρώματα, ενημέρωνε τους καταναλωτές 
για τα δικαιώματά τους, δίνοντάς τους ενημερωτικό υλικό. Πολύ σημαντικό είναι και 
το γεγονός ότι, μέσω της ενέργειας, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν οι γονείς, 
αφού οι κατηγορίες προϊόντων που συγκέντρωσαν τις  περισσότερες προειδοποιή-
σεις στην Κύπρο το 2018, αφορούσαν παιδικά ενδύματα και τα παιχνίδια. Ένεκα της 
εορταστικής περιόδου, λοιπόν, κατά την οποία οι αγορές αυξάνονται, η εκστρατεία 
ενημέρωσης «ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ»  (#YourEURight), η οποία υλοποιείται από το διοικητικό 
τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την ευρωπαϊκή πολιτική στους τομείς 
της δικαιοσύνης και των καταναλωτών (DG Just), τη δεδομένη στιγμή επικεντρώνεται 
στο δικαίωμα για ασφαλή προϊόντα. Οι κανόνες της Ε.Ε. στοχεύουν να διασφαλίσουν 
ότι οποιοδήποτε προϊόν πωλείται στην Ε.Ε. πρέπει να συμμορφώνεται με τα κριτήρια 
ασφαλείας και τη σχετική νομοθεσία περί ασφάλειας των προϊόντων, ενώ υπάρχει επί-
σης ένα σύστημα προειδοποίησης για την ευαισθητοποίηση και την ανάληψη δράσης.

Πιο συγκεκριμένα, λόγω του ότι η ασφάλεια ενός προϊόντος είναι κάτι που οι 
καταναλωτές δεν μπορούν εύκολα να αξιολογήσουν τη στιγμή της αγοράς, η Ε.Ε. έχει 
ορίσει αυστηρά πρότυπα ασφάλειας. Με την εναρμόνιση της νομοθεσίας σε όλα τα 
κράτη-μέλη, η Ε.Ε. έχει ως σκοπό να διασφαλίσει μια κεντρική ενιαία αγορά για τους 
καταναλωτές, στην οποία τα αγαθά και οι υπηρεσίες θα μεταφέρονται ελεύθερα χωρίς 
να βλάπτουν την ασφάλεια, την υγεία και την ευημερία των καταναλωτών. Ενίσχυσε 
τη θέση σου ως καταναλωτής, μαθαίνοντας περισσότερα για τα δικαιώματά σου μέσα 
από την ιστοσελίδα https://europa.eu/youreuright/home_el. 

Τρία πανεπιστήμια της 
Κίνας πρόσφεραν την ύψι-
στη ακαδημαϊκή αναγνώριση 
στον Πρύτανη του Ευρωπαϊ-
κού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγητή Κώστα Γουλιάμο. 
Κατά τη διάρκεια της τελευ-
ταίας περιοδείας του στην 
αχανή χώρα της Άπω Ανατο-
λής ανακηρύχθηκε Επίτιμος 
Καθηγητής από το Nanyang 
Normal University και το 
Wuhan Business University. 
Υπενθυμίζουμε ότι στο πα-
ρελθόν ένα ακόμα κινεζικό 
πανεπιστήμιο, το Lanzhou 
City University,  τον ανακή-
ρυξε Επίτιμο Καθηγητή.  Ο 
Πρύτανης Γουλιάμος είναι 
ο μόνος πανεπιστημιακός 
σε Ελλάδα και Κύπρο που 
τυγχάνει αυτής της ύψιστης 
ακαδημαϊκής αναγνώρισης 
από τρία πανεπιστήμια της 
Κίνας. Ο τίτλος του Επίτιμου 
Καθηγητή απονέμεται σε 
κορυφαίους επιστήμονες 
με σημαντική προσφορά και διεθνή αναγνώριση, καθώς και σε άλλες επιφανείς 
προσωπικότητες που έχουν διακριθεί στους τομείς δραστηριότητάς τους. Ο Καθη-
γητής Γουλιάμος, εκτός του ακαδημαϊκού-ερευνητικού έργου επιδεικνύει έντονη 
παρουσία στα Ελληνικά Γράμματα με ποιητικές συλλογές, σενάρια και άλλα λογο-
τεχνικά συγγράμματα, ενώ όσον αφορά το επιστημονικό του έργο έχει καταταχθεί 
από επιστημονικά περιοδικά στους επιγόνους της Σχολής της Φρανκφούρτης. Τα 
τρία πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κίνας έχουν εκτιμήσει όχι μόνο το έργο του στα 
Γράμματα και τις Επιστήμες αλλά και τις πολύτροπες δράσεις του για την ανάδειξη 
της Κίνας ως χώρας μέγιστης πολιτισμικής και εκπαιδευτικής βαρύτητας. Ο Πρύ-
τανης Γουλιάμος μαζί με τον Αντιπρόεδρο της Κινεζικής Ακαδημίας Κοινωνικών 
Επιστημών, κ. Gao Xiang, θα συντονίσουν το 1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο 
για τους «Δρόμους του Μεταξιού» (Belt and Road Initiative), που θα λάβει χώραν 
τον ερχόμενο Μάιο στην Κύπρο. Ο Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος εκλέχτηκε πέρυσι  
τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών.

Η οικογένεια των προϊόντων γά-
λακτος της Α/φοί Λανίτη απέκτησε 
ένα νέο μέλος, το Lanitis Protein 
Milk Drink, σε δύο ξεχωριστές 
γεύσεις, σοκολάτα και βανίλια. 
Το νέο πρωτεϊνούχο ρόφημα 
είναι ιδανικό για όλες τις ώρες 
μιας και συνδυάζει τα θρεπτικά 
συστατικά του γάλακτος και την 
απαραίτητη πρωτεΐνη που χρειάζε-
ται ο ανθρώπινος οργανισμός για ν’ 
αντεπεξέλθει στην καθημερινότητα. 
Με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά 
φιάλη (242ml), με φυσικά σάκχα-
ρα και γλυκαντικά, χωρίς λιπαρά 
και πρόσθετα σάκχαρα, το Lanitis 
Protein Milk Drink δημιουργήθηκε 
για τους καταναλωτές που αναζητούν ενέργεια στις καθημερινές τους ασχολίες: στη 
δουλειά, στο γυμναστήριο, στο διάβασμα και την ώρα που βρίσκονται σε κίνηση. Με 
σεβασμό προς τους καταναλωτές, η Α/φοί Λανίτη ανανεώνει συνεχώς τα προϊόντα 
της, ανταποκρινόμενη με τον πιο αξιόπιστο και σύγχρονο τρόπο στις υψηλές ανάγκες 
και απαιτήσεις της κυπριακής αγοράς και οικογένειας. 

Η Heineken, μετά από μια πολύχρονη και εποικοδομητική συνεργασία με το UEFA 
Champions League, που διαρκεί εδώ και ¼ του αιώνα, ανανέωσε τη συνεργασία μέ-
χρι το 2024 και προχώρησε στην υπογραφή χορηγικής συμφωνίας και για το UEFA 
Euro 2020. Οι συμφωνίες αυτές  καθιστούν τη Heineken χορηγό διακεκριμένων και 
κορυφαίων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, που προσφέρουν δυνατές συγκινήσεις. 
Με τον τρόπο αυτό, η Heineken πρωταγωνιστεί στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργά-
νωση και σε διεθνή τουρνουά, προσφέροντας ακόμη πιο συναρπαστικές εμπειρίες 
για τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους ολόκληρου του κόσμου. Το UEFA Euro 2020 
θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι, μεταξύ 12 Ιουνίου και 12 Ιουλίου, 
προσφέροντας ανεπανάληπτες βραδιές με θέαμα, φάσεις και γκολ! Βασικό πρόσωπο 
της εκστρατείας θα είναι ο παγκόσμιος πρεσβευτής Thierry Henry, ο ποδοσφαιριστής 
που κέρδισε τόσο το UEFA Champions League όσο και το UEFA Euro. Είναι σημα-
ντικό να αναφερθεί ότι η χρονιά αυτή είναι ακόμη πιο σημαντική, αφού σηματοδοτεί 
την 60ή επέτειο του τουρνουά. Στο πλαίσιο των εορτασμών, λοιπόν, το τουρνουά θα 
φιλοξενηθεί για πρώτη φορά σε 12 χώρες: Άμστερνταμ, Μπακού, Μπιλμπάο, Βου-
κουρέστι, Βουδαπέστη, Κοπεγχάγη, Δουβλίνο, Γλασκώβη, Λονδίνο, Μόναχο, Ρώμη 
και Αγία Πετρούπολη. Όσον αφορά το UEFA Champions League, οι τελικοί αγώνες 
θα διεξαχθούν το 2020 στην Κωνσταντινούπολη, το 2021 στην Αγία Πετρούπολη, το 
2022 στο Μόναχο και το 2023 στο Λονδίνο. H συνεργασία συμπεριλαμβάνει επίσης 
και τα UEFA Super Cup από το 2021 μέχρι το 2024.

Η Lidl Κύπρου αποσύρει πρώτη 
τα πλαστικά μιας χρήσης

Απονεμήθηκαν οι 5 πλήρεις επιχορηγήσεις 
διδάκτρων από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus

Η Celestyal Cruises διακρίθηκε ως μία 
από τις καλύτερες εταιρείες κρουαζιέρας 

Το Ελληνικό Ουζομεζεδοπωλείο 
παρουσίασε τα νέα του πιάτα

Τι κάνει ένα κλουβί γεμάτο δώρα στην 
Παραμυθούπολη Χριστουγέννων;

Πανεπιστήμιο Νεάπολις: Εκπαιδευτικές
επισκέψεις σε σχολεία

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεά-
πολις συνεχίζει τις εκπαιδευτικές του επισκέψεις σε σχολεία. Οι επισκέψεις έχουν ως 
στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις τελευταίες τεχνολογίες της Πληροφορικής 
και της Ρομποτικής. Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, οι μαθητές παρακολουθούν 
διαλέξεις από Ακαδημαϊκούς του Τμήματος Πληροφορικής, συμμετέχουν σε ανοικτή 
συζήτηση και λαμβάνουν μέρος σε εργαστήριο συναρμολόγησης και προγραμμα-
τισμού ρομποτικών κατασκευών. Οι επισκέψεις είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες 
στο επίπεδο των μαθητών. Από τον Σεπτέμβριο του 2019, το  Τμήμα Πληροφορικής 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις συμμετείχε σε επισκέψεις στα εξής σχολεία: Δημοτικό 
Σχολείο Μουττάλου (Πάφο), Δημοτικό Σχολείο Τίμης (Πάφο), Γυμνάσιο Πολεμίου 
(Πάφο), Λύκειο Πόλης Χρυσοχούς (Πάφο), Γυμνάσιο Αγίου Θεοδώρου (Πάφο),  
Γυμνάσιο Ύψωνα (Λεμεσό), Δημοτικό Σχολείο Πέγειας (Πάφο), Γυμνάσιο Παναγίας 
Θεοσκέπαστης (Πάφο) και Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου (Πάφο). Κατά το έτος 2018-
2019, το Τμήμα Πληροφορικής συμμετείχε σε περισσότερες από 20 επισκέψεις σε 
σχολεία σε όλη την Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες οι επισκέψεις γίνονται χωρίς 
καμία χρέωση προς το σχολείο και τους μαθητές.

Η Lidl Κύπρου είναι η πρώ-
τη επιχείρηση οργανωμένου 
λιανεμπορίου τροφίμων στην 
Κύπρο που απέσυρε οριστικά 
από τα καταστήματά της από τις 
31.12.2019, τα πλαστικά μίας 
χρήσης, όπως καλαµάκια, πο-
τήρια, πιάτα, μαχαιροπίρουνα 
και μπατονέτες. Μέχρι το 2025 
η Lidl Κύπρου δεσμεύεται για 
περαιτέρω μείωση του πλαστικού 
κατά 20% και τη χρήση 100% 
ανακυκλώσιμων υλικών στις 
συσκευασίες προϊόντων ιδιω-
τικής ετικέτας. Τα μέτρα αυτά 
αποτελούν μέρος του REset Plastic, της διεθνούς στρατηγικής του ομίλου Schwarz 
για το πλαστικό, στην οποία συμμετέχει και η Lidl Κύπρου. O όμιλος Schwarz, στον 
οποίο ανήκουν οι αλυσίδες λιανικής Lidl και Kaufland και αποτελεί μιαν από τις 
μεγαλύτερες εμπορικές επιχειρήσεις σε διεθνές επίπεδο, αναγνωρίζει και αναλαμ-
βάνει την ευθύνη που του αναλογεί για το περιβάλλον. Με την πρωτοβουλία REset 
Plastic, έχει αναπτύξει μια ολιστική, διεθνή στρατηγική, που περιλαμβάνει πέντε τομείς 
δράσης: την αποφυγή, τον (επανα)σχεδιασμό, την ανακύκλωση, την απομάκρυνση 
και την έρευνα. Έτσι μειώνεται η χρήση του πλαστικού και κλείνει ο κύκλος στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. Τα πεδία δράσης της πρωτοβουλίας REset Plastic 
είναι τα εξής: REduce/Αποφυγή: Αποφυγή χρήσης πλαστικού όπου είναι εφικτό και 
βιώσιμο. REdesign/(Επανα)σχεδιασμός: (Επανα)σχεδιασμός προϊόντων ώστε να είναι 
ανακυκλώσιμα και να κλείνει ο κύκλος στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας. REcycle/
Ανακύκλωση: Συλλογή, διαλογή, ανακύκλωση και κλείσιμο του κύκλου ζωής των 
πρώτων υλών. REmove/Απομάκρυνση: Υποστήριξη εκστρατειών απομάκρυνσης 
πλαστικών απορριμμάτων από το περιβάλλον. REsearch/Έρευνα: Επενδύσεις στην 
έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και ενημέρωση για την ανακύκλωση και 
την προστασία των φυσικών πόρων. Μάθετε περισσότερα: www.reset-plastic.com. 

Στο πλαίσιο εορτασμού των 191 χρόνων ιστορίας του University of Central Lancashire 
(UCLan UK), η Πανεπιστημιούπολη του στην Κύπρο, UCLan Cyprus, επιχορήγησε 
πλήρως, σε 5 προπτυχιακούς φοιτητές, βάσει  κοινωνικο-οικονομικών κριτηρίων, 
τα δίδακτρα φοίτησής τους για όλη τη διάρκεια των σπουδών τους, αξίας €34.000 
η καθεμία. Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus στηρίζει τόσο τους υφιστάμενους όσο 
και τους καινούργιους φοιτητές του, Κύπριους και διεθνείς, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ακαδημαϊκής χρονιάς μέσω ενός μεγάλου αριθμού χορηγιών και υποτροφιών όπως 
κοινωνικο-οικονομικής στήριξης, ακαδημαϊκής επίδοσης,  αθλητικές υποτροφίες κ.ά. 
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακήρυξη υποτροφιών του Πανεπιστημί-
ου, τους όρους και προϋποθέσεις, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Πανεπιστημίου 
UCLan Cyprus στο www.uclancyprus.ac.cy/study/admissions/fees-scholarships/ 
ή καλέστε στο τηλέφωνο 24694000/24694139. 

Το Βρετανικό Πανεπιστήμιο της Κύπρου συγχαίρει τους δικαιούχους και εύχεται 
κάθε επιτυχία στην ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία.

Η Celestyal Cruises, βραβευ-
μένη και αναγνωρισμένη ως η 
νούμερο ένα επιλογή κρουαζιέ-
ρας στα ελληνικά νησιά και την 
Ανατολική Μεσόγειο, διακρίθηκε 
με το βραβείο «Καλύτερης Εξυ-
πηρέτησης – Best for Service» 
στην 11η απονομή των βραβείων 
UK Editors’ Picks Awards, που 
διοργανώνονται ετησίως από  
την εξειδικευμένη ιστοσελίδα 
Cruise Critic. Τα συγκεκριμένα 
βραβεία συναποφασίζονται από 
μια διεθνή ομάδα αμερόληπτων 
ειδικών συντακτών της Cruise 
Critic, όπου και αναδεικνύουν τις καλύτερες επιλογές κρουαζιέρας σε ωκεανούς, 
ποταμούς καθώς και πολυτελείς κρουαζιέρες ανάμεσα σε δεκάδες κατηγορίες, για 
τους ταξιδιώτες του Ηνωμένου Βασιλείου. Η ομάδα ειδικών επέλεξε τη Celestyal 
Cruises ως τον νικητή της κατηγορίας «Best for Service» για τους παρακάτω λόγους: 
Η συγκεκριμένη εταιρεία με τα δύο κρουαζιερόπλοια που διαθέτει δημιουργεί και 
διατηρεί μία οικεία αίσθηση για τους επιβάτες, με το πλήρωμα να καταβάλλει κάθε 
δυνατή και αδύνατη προσπάθεια να τους καλωσορίσει στο πλοίο και αμέσως να 
τους κάνει να αισθανθούν άνετα και ευπρόσδεκτοι σε αυτό. Αυτό το πετυχαίνει είτε 
με μικρές «πινελιές», όπως με τη δημιουργία περίτεχνων ζώων από τις πετσέτες 
στις καμπίνες, είτε με τις κατασκευές μπαλονιών για τους μικρούς ταξιδιώτες την 
ώρα του δείπνου, είτε και στην περίπτωση όλων όσοι επιλέξουν ξανά μία κρουα-
ζιέρα της εταιρείας, με το πλήρωμα να θυμάται το αγαπημένο τους κοκτέιλ. Είναι 
πάντα ευχαρίστηση να ταξιδεύετε με ένα κρουαζιερόπλοιο της Celestyal Cruises, το 
οποίο δύσκολα θέλετε να αποχωριστείτε με την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Από την 
πλευρά του ο κ.  Κρις Θεοφιλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal Cruises, 
σχολίασε ότι «αυτή η διάκριση οφείλεται αναμφισβήτητα στην επιτυχημένη ομαδική 
προσπάθεια όλου του πληρώματός μας, των αξιωματικών μας και του προσωπικού 
μας στην ξηρά. Επίκεντρο της φιλοσοφίας μας και της συνολικής μας προσέγγισης 
αποτελεί η απαράμιλλη ελληνική φιλοξενία που απολαμβάνουν οι φιλοξενούμενοι 
στα δύο πλοία μας, με το κάθε πλοίο να είναι άνετο και φιλόξενο και να προσφέρει 
γνήσια και προσωπική εξυπηρέτηση». Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε 
την ιστοσελίδα www.celestyalcruises.com. 

Τριπλή ακαδημαϊκή αναγνώριση στην Κίνα
για τον Πρύτανη Κώστα Γουλιάμο

Το νέο πρωτεϊνούχο ρόφημα
από την Α/φοί Λανίτη

Η Heineken σκοράρει σε UEFA Champions 
League και UEFA Euro 2020

12.01.2020
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Πατάτας Αντώνιος: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου 
ΙΙΙ 33Γ (δίπλα από κατάστημα MANGO 
Μακαρίου), Λευκωσία, τηλ.: 22754644, 
22351030. 
Χατζηγεωργίου Ερρίκος: Λεωφ. Κυρηνείας 
132Γ (μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. 
Νεκταρίου), Αγλαντζιά, τηλ.: 22338002, 
22330761. 
Κουσίδης Γιώργος: Λεωφόρος Αγίου Παύλου 
30Α (300μ. από δημοτικό σχολείο Αγ. Ανδρέα 
και ψαροταβέρνα Λατσί προς ιππόδρομο), 
Λευκωσία, τηλ.: 22107057, 96356292. 
Γρηγορίου - Παρανή Μαρία: Προδρόμου 65 
Γ - Δ (έναντι στρατοπέδου), Στρόβολος, τηλ.: 
22664750, 96777430. 
Λιασή Κατερίνα: Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 
79 (έναντι εστιατορίου RANCHO), Λακατά-
μεια, τηλ.: 22384464, 22324314. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Αγγελόπουλος Τάκης: Γρ. Αυξεντίου & Σπ. 
Κυπριανού 6 (200μ. από Δημ. Σχολείο Χαλ-
κούτσας), Μέσα Γειτονιά, τηλ.: 25751900, 
25328511. 
Καρδιακίδου Μαριάννα: Λεωφ. 28ης Οκτω-
βρίου 353 (KANIKA SEA FORUM), Λεμεσός, 
τηλ.: 25337050, 25337050. 
Τορναρίτη Καρμέλια: Δημητσάνης 5 (από 

Round About Ανδρέα Χαραλάμπους προς 
Πολεμίδια, 2ο στρίψιμο αριστερά), Κάτω 
Πολεμίδια, τηλ.: 25954525, 99946295. 
Χριστοφόρου Νέαρχος: Λεωφ. Μακαρίου 
112 (μεταξύ παιδικών OKAIDI και Αιμίλιου 
Ηλιάδη Λτδ, απέναντι από Πόπης Πικάντικο), 
Λεμεσός, τηλ.: 25822838, 99200860. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Κληρίδης Αντώνης: Πατρών 6 (μεταξύ Κε-
ντρικής Συνεργατικής Τράπεζας και φρουτα-
ρίας «Ζυγός»), Λάρνακα, τηλ.: 24622754, 
24367765. 
Καλαϊτζή Παναγιώτα: Λεωφ. Λεοντίου 
Μαχαιρά 20Α (έναντι πρώην Υπ. Σαρρή, 
νυν SUPER DISCOUNT), Λάρνακα, τηλ.: 
24651205, 24819102. 

ΠΑΦΌΣ
Κουτέπας Βασίλειος: Αμάλθειας 2  (φώτα 
Νοσοκομείου Ευαγγελισμός), Πάφος, τηλ.: 
26932999, 99463268. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Γιάλλουρος Πανίκος: 1ης Απριλίου 184 
(απέναντι από την υπεραγορά ΣΚΛΑ-
ΒΕΝΙΤΗΣ), Παραλίμνι, τηλ.: 23825979, 
23744771. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 
Οδοντίατρος: Γιώργος Χαραλάμπους, τηλ.: 
99041051. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Παναγιώτης Σιαφάκας, τηλ.: 
99337387. 

ΠΑΦΌΣ
Οδοντίατρος: Ζήνωνας Ευαγόρου, τηλ.: 
99774456. 

Ιατροί

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Στάθης Γαλαζής από τη Λευκωσία 

και η δ. Στέφανη Καζαμία, από τον Άγιο 
Μέμνoνα Αμμοχώστου και τώρα στη Λευ-
κωσία, έδωσαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.                                               

Εκδήλωση για Παύλο Κοντίδη
Ο Δήμος Λεμεσού σάς προσκαλεί στην 

τελετή απονομής της ανώτατης τιμητικής δι-
άκρισης, το «Χρυσό Κλειδί της πόλης», στον  
Χρυσό Ολυμπιονίκη μας Παύλο Κοντίδη, 
την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 
7.00μ.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο Λεμεσού.

Παρουσίαση βιβλίου
Την Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2020 και 

ώρα 6.00μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Δήμου Αραδίππου, θα γίνει η παρου-
σίαση του βιβλίου του Σάββα Καλεντερίδη 
«Νικόλαος Κατούντας – Ο Λεωνίδας της 
Κερύνειας». Την εκδήλωση θα τιμήσει 
με την παρουσία του ο Κυβερνητικός 
Εκπρόσωπος, Κυριάκος Κούσιος. Για το 
βιβλίο θα μιλήσουν: Φοίβος Κλόκκαρης, 
στρατηγός ε.α., Λάζαρος Μαύρος, δημο-
σιογράφος, Όμηρος Φωτιάδης, έφεδρος 
καταδρομέας και Σάββας Καλεντερίδης, 
εκδότης - συγγραφέας του βιβλίου. Χαιρε-
τισμό θα απευθύνουν: Κυριάκος Κούσιος, 
Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Ευάγγε-
λος Ευαγγελίδης, Δήμαρχος Αραδίππου. 
Την εκδήλωση θα συντονίζει ο Ανδρέας 
Μορφίτης, Αντιπρόεδρος ΚΥ.ΚΕ.Μ. Θα 
ακολουθήσει δεξίωση.

Ονοματοδοσία οδού
Την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020 

και ώρα 4.00μ.μ., θα πραγματοποιηθεί 
εκδήλωση για ονοματοδοσία δημοτικής 
οδού της Αραδίππου σε ένδειξη μνήμης 
και τιμής του ήρωα λοχαγού Καταδρομών, 
Νικόλαου Κατούντα. Τα αποκαλυπτήρια 
θα τελέσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, 
Κυριάκος Κούσιος. Τρισάγιο θα τελέσει ο 
πατήρ Παύλος Θεμιστοκλέους. Θα ακο-
λουθήσει δεξίωση.

Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας
Ομιλία με θέμα «Λάρνακα παρόν και 

μέλλον» διοργανώνει ο Ροταριανός Όμιλος 
Λάρνακας την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020, 
στις 8.00μ.μ., στο ξενοδοχείο «Sun Hall», 
στη Λάρνακα. Ομιλητής ο Αντιδήμαρχος 
Λάρνακας, Ιάσωνας Ιασωνίδης.

Κοπή βασιλόπιτας
Εκδήλωση – κοπή βασιλόπιτας δι-

οργανώνει ο Δήμος Κερύνειας σήμερα 
Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 
3.30μ.μ., στην αίθουσα τελετών του ιερού 
ναού του Αποστόλου Ανδρέα στο Πλατύ 
Αγλαντζιάς. Για δηλώσεις συμμετοχής στο 
τηλ. 22818040. 

Εκδήλωση - κοπή βασιλόπιτας διορ-
γανώνει ο Σύλλογος Γυναικών Υπαίθρου 
Λάρνακας σήμερα Κυριακή,  12 Ιανουα-
ρίου 2020 και ώρα 4.30μ.μ., στο «White 

Kantara», στην Κοφίνου. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης θα απονεμηθούν τιμητι-
κές πλακέτες στις Κοινότητες που έχουν 
φιλοξενήσει το «Φεστιβάλ Παραδοσιακής 
Κουλτούρας» από το 2004 μέχρι και το 
2019 και στους χορηγούς και υποστηρι-
κτές του Συλλόγου. Η εκδήλωση τελεί υπό 
την αιγίδα της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, 
Κλέλιας Βασιλείου.

Δήμος Λάρνακας
Συνάντηση του Δημάρχου Λάρνακας 

Ανδρέα Βύρα και μελών του Δημοτικού 
Συμβουλίου, με κατοίκους του συνοικι-
σμού Τσιακκιλερού, στη Λάρνακα,  θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 15 Ιανου-
αρίου 2020 και ώρα 3.30μ.μ., όπου θα 
γίνει περιήγηση για συζήτηση και κατα-
γραφή προβλημάτων που αφορούν την 
περιοχή. Σημείο εκκίνησης το Καφενείο 
– Ταβέρνα Τσιακκιλερό, στην οδό Κάτω 
Βαρωσίων αρ. 8. 

Διάλεξη
Διάλεξη με θέμα: «Το αίνιγμα της σω-

στής γλώσσας» διοργανώνει το Ζηνώνειο 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο την Τρίτη, 14 
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 7.00μ.μ., στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. 
Εισηγήτρια: Ναταλία Παύλου, Ειδική Επι-
στήμονας Γλωσσολογίας, Τμήμα Αγγλικών 
Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είσοδος 
ελεύθερη.

Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών
Η Ένωση Κυπρίων Οικοκυρών Λάρ-

νακας – Αμμοχώστου διοργανώνει αύριο 
Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 
4.00μ.μ., στο κέντρο Moments Hall Λεωνί-
δας στη Λάρνακα, γιορταστική εκδήλωση 
και κόψιμο της βασιλόπιτας .

         
Εκδρομές

Το Ινστιτούτο Ελληνικού  Πολιτισμού 
διοργανώνει δύο εκδρομές στην Ελλάδα 
και  καλεί τους ενδιαφερόμενους να δη-
λώσουν συμμετοχή στο 99373000 ή στο 
in.el.politismou @gmail.com Α. 6ήμερη 
εκδρομή  Αποκριάς – Καθαράς  Δευτέ-
ρας 28/2-4/3. Λουτρά Πόζαρ -  Καϊμά-
κτσαλαν, Έδεσσα, Νάουσα,  (αποκριάτικο 
έθιμο «Γιαννίτσαροι και Μπούλες»), Πά-
ικο - Καταρράκτες  Σκρα – Θεσσαλονίκη.  
Διαμονή 3 βράδια στο Λουτράκι  Αριδαίας 
με ημιδιατροφή και  2 βράδια στη Θεσ-
σαλονίκη με πρόγευμα. Τιμή ανά άτομο 
σε δίκλινο €400. Β. 5νθήμερη εκδρομή  
21-25 Μαρτίου.  Καλαμάτα  (αναπαρά-
σταση της  μάχης  για απελευθέρωση της  
πόλης) – Αρχαία Μεσσήνη – Πύλος – Νι-
όκαστρο – Καρδαμύλη - Αγία  Θεοδώρα 
Βάστας – Ναύπλιο – Λουτράκι – Μονή 
Οσίου Πατοπίου. Διαμονή 4 βράδια στην 
Καλαμάτα σε 4* με πρόγευμα. Τιμή ανά 
άτομο σε δίκλινο €400. Το πρόγραμμα  
των  εκδρομών  δημοσιεύεται στην ιστο-
σελίδα www.iep.org.cy

Με στόχο τη συζή-
τηση και την καταγρα-
φή των αναγκών, των 
προβλημάτων και των 
εισηγήσεων που έχουν 
οι νέοι της υπαίθρου 
και των αγροτικών πε-
ριοχών, ο Οργανισμός 
Νεολαίας Κύπρου και 
το Υπουργείο Γεωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος διοργα-
νώνουν σειρά ανοιχτών 
διαβουλεύσεων. Οι δια-
βουλεύσεις απευθύνονται σε νέους μέχρι 41 ετών και θα καλύψουν τόσο τις πεδινές 
όσο και τις ορεινές περιοχές της Κύπρου. Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν στις 
18/1/2020 στο Αυγόρου και την 1/2/2020 στον Αγρό, στις 10. 00 το πρωί.  Κατά τη 
διάρκεια των συναντήσεων, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν 
τις απόψεις και τις εισηγήσεις τους αναφορικά με την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, 
την παροχή κινήτρων προς τους νέους, την ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού 
και τη νεανική επιχειρηματική ανάπτυξη των γεωργικών περιοχών. Τα προβλήματα, 
οι εισηγήσεις και οι απόψεις που θα καταγραφούν, θα συμβάλουν στον καθορισμό 
μέτρων και προτεραιοτήτων για τη Νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική (2021-2027), αλλά 
και τον σχεδιασμό των επόμενων σχεδίων δράσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη 
Νεολαία (2017-2022) στους εν λόγω τομείς. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώ-
σεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα www.
onek.org.cy ή στο τηλέφωνο 22402641. Για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των νέων 
απ’ όλες τις επαρχίες, σημειώνεται ότι δύναται να διευθετηθεί από τους διοργανωτές 
μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση προς και από τους χώρους των συναντήσεων.

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ολο-
κλήρωσε με επιτυχία την εκστρατεία 
«Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χρι-
στούγεννα», του Παγκύπριου Συντο-
νιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού 
(ΠΣΣΕ), μέσω της οποίας προσφέρθηκε 
βοήθεια σε 850 οικογένειες απ’ όλη την 
Κύπρο. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, 
η Εταιρεία στήριξε την εκστρατεία, με 
κύριο μέλημα να μη μείνει οικογένεια 
χωρίς τα απαραίτητα ώστε να νιώσουν 
όλοι τη χαρά των Χριστουγέννων. Για να 
ολοκληρωθεί η φιλανθρωπική εκστρα-
τεία, η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, με την 
ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων 
της, πρόσφερε υλικά αγαθά και δελτία για αγορές σε πολυκαταστήματα, συμμετέχοντας 
παράλληλα στη διαδικασία συλλογής αγαθών και προώθησης της εκστρατείας, με 
τις εξής ενέργειες: Παρείχε σημείο συλλογής αγαθών για το κοινό, προώθησε και 
προέβαλε την εκστρατεία μέσω της ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης. Η ανιδιοτελής προσφορά αγάπης και φροντίδας, με παράλληλη παροχή υλικών 
αγαθών προς τους συνανθρώπους μας, είναι μια σημαντική πράξη που χαρακτηρίζει 
την κουλτούρα της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού και των εργαζομένων της.

Τουλάχιστον 20 υπο-
τροφίες προσφέρει σε 
μαθητές και μαθήτριες 
της Κύπρου το Κέντρο 
για Χαρισματικά – Ταλα-
ντούχα Παιδιά/ Center 
for Talented Youth 
(CTY) Greece του Κο-
λεγίου Ανατόλια για τα 
θερινά του προγράμματα 
που θα πραγματοποιη-
θούν το καλοκαίρι του 
2020 στη Θεσσαλονίκη 
και την  Αθήνα. Οι υποτροφίες χορηγούνται με βάση την απόδοση στις εξετάσεις 
που διοργανώνει το Κέντρο σε συνδυασμό με οικονομικά κριτήρια, και χορηγού-
νται για πέμπτη συνεχή χρονιά από τη Lidl Cyprus στο πλαίσιο του προγράμματος 
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Για τη συμμετοχή στα προγράμματα του Κέντρου και 
τη δυνατότητα απονομής υποτροφιών το CTY Greece  διοργανώνει εξετάσεις στην 
Κύπρο δίνοντας την ευκαιρία σε παιδιά με αυξημένες ακαδημαϊκές ικανότητες και 
μεγάλη αγάπη για τη μάθηση να γνωρίσουν έναn καινούριο συναρπαστικό κόσμο 
απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο, 18 
Ιανουαρίου 2020, στη Λευκωσία, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, και την Κυριακή, 
19 Ιανουαρίου 2020, στο Λανίτειο Γυμνάσιο Λεμεσού, και σε αυτές μπορούν να 
συμμετάσχουν μαθητές και μαθήτριες από Β’Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου. Για τη 
συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η ηλεκτρονική εγγραφή (http://www.
cty-greece.gr) έως τις 14 Ιανουαρίου 2020. Στις εξετάσεις χρησιμοποιούνται δύο τεστ 
που σχεδιάστηκαν από το Center for Talented Youth του Πανεπιστημίου του Johns 
Hopkins: το School and College Ability Test (SCAT) και το Spatial Test Battery (STB), 
τα οποία εξετάζουν την ικανότητα στη γλωσσική και τη μαθηματική λογική και τη 
χωρική αντίληψη αντίστοιχα, και είναι στα ελληνικά ή αγγλικά. Οι μαθητές από Β’ 
έως Ε’ Δημοτικού έχουν τη δυνατότητα να δώσουν το SCAT τεστ. Οι μαθητές από 
ΣΤ’ Δημοτικού έως Γ’ Γυμνασίου, μπορούν να δώσουν ένα από τα δύο τεστ (SCAT 
ή STB) ή και τα δυο, αν το επιθυμούν. Για τα τεστ δεν χρειάζεται προετοιμασία. Κάθε 
τεστ (SCAT ή STB) μπορεί να δοθεί μόνο μια φορά μέσα σε μια χρονιά. Η δήλωση 
συμμετοχής στις εξετάσεις γίνεται μέσω της ιστοσελίδας http://www.cty-greece.gr, 
όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τα προγράμματα, δείγματα των τεστ, κ.ά.: 
Δωρητής του προγράμματος στην Κύπρο είναι η Lidl Cyprus. Χορηγός αερομε-
ταφορών είναι η AEGEAN Airlines. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθυνθείτε: +30 2310 398 253, +30 2310 332 625, cty@anatolia.edu.gr

Υποτροφίες σε 20 μαθητές από Β΄ Δημοτικού έως 
Γ’ Γυμνασίου από το Κέντρο για Χαρισματικά – 

Ταλαντούχα Παιδιά/Center for Talented Youth Greece

ΟΝΕΚ: Ανοιχτές διαβουλεύσεις 
με τους νέους της υπαίθρου

€3.300 στο Ογκολογικό της Τράπεζας Κύπρου

Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού ολοκλήρωσε την εκστρατεία 
«Υιοθετήστε μια οικογένεια τα Χριστούγεννα» 

www.simerini.com

Το ποσό των €3.300 συγκεντρώθη-
κε από τον 12ο ετήσιο αγώνα Bank of 
Cyprus «Run with us», που διοργανώ-
θηκε και φέτος από το Σωματείο Δρό.
Με.Α Racing την Κυριακή, 01/12/2019. 
Η εκδήλωση περιελάμβανε αγώνες 
δρόμου 5 και 10 χλμ, παιδικό αγώνα 
δρόμου 800 μ., καθώς και Φιλανθρωπικό 
Εταιρικό Αγώνα 5χλμ. Όλα τα έσοδα 
του εταιρικού δρόμου διατέθηκαν προς 
ενίσχυση του έργου του Ογκολογικού 
Κέντρου Τράπεζας Κύπρου και συγκεκριμένα για τη μονάδα ημερήσιας νοσηλείας, 
στην οποία πραγματοποιούνται περίπου 80 χημειοθεραπείες ημερησίως. Στόχος της 
Τράπεζας Κύπρου και των διοργανωτών είναι να προάγουν τον κοινωνικό αθλητισμό 
σε όλα τα στρώματα της τοπικής κοινωνίας, ενισχύοντας την αθλητική κουλτούρα και 
τον υγιεινό τρόπο διαβίωσης με στόχο την πρόληψη σοβαρών ασθενειών όπως είναι ο 
καρκίνος. Η εισφορά παραδόθηκε από τον Πρώτο Αναπληρωτή Πρόεδρο της Τράπεζας 
Κύπρου Χριστάκη Πατσαλίδη και τον Πρόεδρο του Δρό.Με.Α Racing Μάκη Κουννίδη, 
στον Πρόεδρο του Ογκολογικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου, Λάζαρο Σαββίδη.

ΦΊΛΌΛΌΓΊΚΌ ΜΝΗΜΌΣΥΝΌ
Τελείται την Τετάρτη, 15/1/2020 και ώρα 6.30μ.μ., στην Αίθουσα Ηρώων 
των Συνδέσμων Αγωνιστών ΕΟΚΑ 1955-59 (Προδρόμου 40, Στρόβολος), 

το φιλολογικό μνημόσυνο του αειμνήστου

ΜΗΤΡΌΠΌΛΊΤΗ ΚΥΡΗΝΕΊΑΣ ΚΥΠΡΊΑΝΌΥ

Ομιλίες: 1 – Ο Μητροπολίτης Κυρηνείας Κυπριανός ως εθνικός αγωνιστής
2 – Δράση του Κυρηνείας Κυπριανού ως ηγέτη της Εθνικής Πρεσβείας 

του Ενωτικού Δημοψηφίσματος
Ομιλητές: Δημήτρης Ταλιαδώρος, Φιλόλογος, Ιστορικός Ερευνητής 
και Σοφοκλής Μούσουλος, Οικονομολόγος, Πολιτικός Επιστήμων.

Διοργανωτές: Επιτροπή Μνημοσύνων Ηρώων Κακοπετριάς, 
Συναγωνιστές και Συγγενείς του

Και πού ο χειμώνας βάζει την πιο 
καλή του… φορεσιά; Μα στο Τρόοδος, 
φυσικά,  που αυτήν την περίοδο φορά 
τα κατάλευκά του! Συμβουλευθείτε τις 
οδηγίες του Τμήματος Τροχαίας της 
Αστυνομίας Κύπρου, ενημερωθείτε 
για τις καιρικές συνθήκες και αφού 
όλα είναι εντάξει, ελάτε στην Πλατεία 
Τροόδους. Πέρα από το μοναδικό τοπίο, 
τις χιονισμένες πλαγιές, τα πανύψηλα 
δέντρα, τα ρυάκια και τη συνολικά πα-
νέμορφη φύση, εκεί στην Πλατεία θα βρείτε και το σημείο ενημέρωσης του έργου  
iLIFE-TROODOS: «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών 
και οικοσυστημικών υπηρεσιών», που αυτή την περίοδο φιλοξενεί μία εξαιρετική 
έκθεση φωτογραφίας με θέμα τι άλλο; Τη ζωή του Τροόδους: Πεταλούδες, πουλιά, 
φυτά, πολιτιστικοί θησαυροί, επιλεγμένοι χώροι αναψυχής, όλα, έχουν αποτυπωθεί 
με ιδιαίτερη ευαισθησία από τον φακό των φωτογράφων. Μια έκθεση, που πρέπει 
να δούμε όλοι γιατί αποκαλύπτει τους θησαυρούς που κάνουν το Τρόοδος ανεκτί-
μητο για τη συνέχιση της ζωής στην Κύπρο. Αν δείτε κάποιους… επιπόλαιους, που 
λερώνουν, καταστρέφουν δέντρα και θάμνους με τα σκι ή οδηγούν μέσα στο δάσος, 
ευγενικά, θυμίστε τους πού βρίσκονται. 

Το iLIFE-TROODOS μάς προσκαλεί 
στην ομορφιά του χειμώνα

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

 

ΓΕΩΡΓΊΌ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΌΥ
από τη Φιλιά, κάτοικο Λακατάμειας

που απεβίωσε την Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2020, σε ηλικία 59 ετών,
κηδεύουμε σήμερα Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020, από τον ιερό ναό Αγίου Μάμαντος

στη Λακατάμεια, η ώρα 2:00μ.μ., και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στην εκκλησία από τη 1:00 μ.μ.  
Η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Λακατάμειας (πλησίον αμερικανικού ραδιοσταθμού).

Οι τεθλιμμένοι:
Σύζυγος: Έλλη Χατζηπέτρου

Παιδιά: Έμιλυ και Χλόη Χατζηπέτρου 
Μητέρα, αδέλφια και λοιποί συγγενείς

Παρακαλούμε όπως, αντί στεφάνια,  γίνονται εισφορές για τον Σύνδεσμο
«Ένα Όνειρο μια Ευχή» και για το ταμείο Ευημερίας Φιλιωτών. 

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού και αδελφό

ΣΩΚΡΑΤΗ ΕΛΛΗΝΑ 
από Πάχνα-Φοινί, κάτοικο Λεμεσού

που απεβίωσε χθες Σάββατο, 11/1/2020, σε ηλικία 87 ετών, κηδεύουμε αύριο Δευτέρα, 
13/1/2020, και ώρα 11.00π.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού

στο κοιμητήριο Σφαλαγγιώτισσας και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 10.00π.μ.

Οι τεθλιμμένοι: 
Παιδιά: Ανδρέας - Μαίρη και Ντίνος - Δώρα 

Εγγόνια! Σωκράτης, Άθως, Σωκράτης και Γιώργος
Αδελφός και λοιποί συγγενείς



Της Κυριακής

Απόψεις 28

Ολοένα και περισσότερο οι πο-
λίτες κατανοούν ότι η Κύπρος 
βρίσκεται ενώπιον σοβαρών 

ενδογενών και εξωγενών προκλήσεων, 
οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπισθούν. 
Ταυτόχρονα είναι καθοριστικής σημα-
σίας να χαραχθεί στρατηγική επιβίωσης 
και να αισθανθεί ο λαός ότι υπάρχει 
πυξίδα και σαφής προσανατολισμός 
σ’ ένα σύνθετο και πολύπλοκο πολιτι-
κό και οικονομικό περιβάλλον. Είναι 
σημαντικό να σκιαγραφήσουμε τις 
βασικές προκλήσεις που καλούμεθα 
να αντιμετωπίσουμε. 

Η Κύπρος βρίσκεται στην καρδιά 
της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία 
ανέκαθεν αποτελούσε πεδίο ανταγω-
νισμών για επικράτηση. Στο πλαίσιο 
αυτό η Τουρκία έχει ήδη προ πολλού 
εκφράσει τις αναθεωρητικές της βλέ-
ψεις, που αναπόφευκτα επηρεάζουν 
και την Κύπρο. Υπάρχουν επίσης σο-
βαρές προκλήσεις από την αστάθεια 
και τη ρευστότητα που παρατηρείται 
στο ευρύτερο περιφερειακό και διεθνές 
περιβάλλον.  

Τα δεδομένα στο Κυπριακό πα-
ραμένουν εξαιρετικά δύσκολα. Παρά 
τις διαχρονικές υποχωρήσεις της 
ελληνοκυπριακής πλευράς εξακο-
λουθούν να υφίστανται τεράστιες 
διαφορές με τις θέσεις της τουρκο-
κυπριακής ηγεσίας.  Ένα από τα πιο 
ακανθώδη ζητήματα είναι η ερμηνεία 
της πολιτικής ισότητας. Παράλληλα 
δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τους 
επεκτατικούς στόχους της Τουρκίας, 
η οποία χρησιμοποιεί την τουρκοκυ-
πριακή κοινότητα για να υλοποιήσει 
τους στόχους της.

Στο ενεργειακό πεδίο θα πρέπει 
να υπάρξει ο αναγκαίος προβληματι-
σμός λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη στάση 
της Τουρκίας.  Ενώ θα γίνονται όλες οι 
προσπάθειες για αξιοποίηση του ενερ-
γειακού πλούτου που βρίσκεται στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
πλαίσιο ευρύτερων συνεργασιών, δεν 
πρέπει να αγνοηθούν οι εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας.

Δεν μπορούμε επίσης να υποτιμή-
σουμε την αυξανόμενη ροή παράνομων 
μεταναστών, η οποία αποτελεί μέρος 
του υβριδικού πολέμου που διεξάγει 
η Τουρκία εις βάρος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας.
Η Κύπρος θα πρέπει να αντιληφθεί τις 

διαστάσεις των δημογραφικών προκλή-
σεων.  Το ποσοστό γονιμότητας (γύρω 
στο 1,25), είναι πολύ πιο κάτω απ’ αυτό 
που απαιτείται για την αναπλήρωση 
του πληθυσμού (2,1).  Πέραν τούτου, 
ένα μη ευκαταφρόνητο ποσοστό νέων 
αναζητούν ευκαιρίες σε άλλες χώρες. Δεν 
μπορούμε να παραμείνουμε αδρανείς 
ενώπιον αυτής της κατάστασης, η οποία, 
εκτός από τη γήρανση του πληθυσμού, 
εμπεριέχει επιπρόσθετες αρνητικές 
εθνικές και κοινωνικοοικονομικές 
προεκτάσεις.

Στο οικονομικό πεδίο, παρά την ανά-
καμψη, εξακολουθούν να υφίστανται 
πολύ σοβαρά διαρθρωτικά προβλήματα 
τόσο στην πραγματική οικονομία όσο 
και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.  
Τα θέματα αυτά είναι εν πολλοίς αλ-
ληλένδετα. Θα πρέπει, επίσης, μεταξύ 
άλλων, να αξιολογηθούν οι προεκτάσεις 
της εφαρμογής όλων των φάσεων του 
ΓεΣΥ. Επιπρόσθετα, η Κύπρος, δυστυ-
χώς, δεν έχει ακόμα ένα ολοκληρωμένο 
υπόδειγμα.

Η παιδεία σε όλες τις βαθμίδες καθώς 
και η έρευνα και η καινοτομία αποτε-
λούν τεράστιο κεφάλαιο για κάθε χώρα. 
Δυστυχώς, στην Κύπρο παρατηρούνται 
σοβαρά ελλείμματα.  Μεταξύ άλλων, επι-
σημαίνεται ότι οι επιδόσεις των μαθητών 
σε διεθνές εξετάσεις είναι απογοητευτικές.  
Όσον αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 
παρά την πρόοδο που παρατηρείται, η 
Κύπρος δεν έχει ακόμα καταστεί ένα 
περιφερειακό ακαδημαϊκό κέντρο. 
Επιπρόσθετα, μόνο το 0,5% του ΑΕΠ 
διοχετεύεται προς την έρευνα και την 
καινοτομία. Είναι επιβεβλημένο όπως 
γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για να 
αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά όλα 
τα συναφή ζητήματα.

Είναι επίσης καθοριστικής σημασίας 
να επέλθει η αναβάθμιση της αποδοτι-
κότητας στη δημόσια διοίκηση και τον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα. Προς αυτήν την 
κατεύθυνση είναι σημαντική η καλύτερη 
δυνατή αξιοποίηση του ανθρώπινου 
δυναμικού και της τεχνολογίας.  

Θα πρέπει να αποκατασταθεί η αξι-
οπιστία του κράτους και των θεσμών. 
Απαιτείται επίσης ένα αφήγημα εφ’ όλης 
της ύλης και προς τα έσω και προς τα 
έξω. Γι’ αυτά θα πρέπει να γίνει μια 
σειρά διορθωτικών κινήσεων. Μεταξύ 
άλλων, είναι σημαντικό να αναβαθμισθεί 
σημαντικά το επίπεδο του δημόσιου 
βίου και να παταχθεί η διαφθορά και 
η διαπλοκή. Εξίσου σημαντικό είναι να 
προωθηθεί η αξιοκρατία καθώς και ένα 

νέο κοινωνικό συμβόλαιο.
Τελευταία αλλά όχι έσχατη η 

ανάγκη για επίλυση προβλημάτων 
που επηρεάζουν την καθημερινότητα 
και την ποιότητα ζωής του πολίτη σε 
μια ευρωπαϊκή χώρα, όπως είναι η 
ασφάλεια και η υγεία. Η εγκλημα-
τικότητα, η μάστιγα των τροχαίων 
δυστυχημάτων, τα ναρκωτικά είναι 
ζητήματα αιχμής που θα πρέπει να 
δούμε ως κράτος, ως κοινωνία, ως 
οργανωμένα σύνολα. 

Η Κυπριακή Δημοκρατία απαραίτητα 
θα πρέπει να έχει μια πραγματιστική 
εξωτερική πολιτική και να αναβαθμίζει 
συνεχώς τους συντελεστές ισχύος.  Πα-
ράλληλα, καθοριστικής σημασίας είναι η 
αλλαγή νοοτροπίας σε διάφορα επίπεδα. 
Βασικός στόχος πρέπει να είναι η ανάδει-
ξη της χώρας μας ως κράτους-προτύπου, 
καθώς και ως πυλώνα σταθερότητας και 
συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο 
και την ευρύτερη περιοχή. Είναι επίσης 
ιδιαίτερα σημαντικό να εργαστούμε με 
τέτοιο τρόπο, ώστε η ΕΕ να θεωρήσει 
την Κύπρο ως το νοτιοανατολικότερο 
σύνορό της.
*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρω-

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

Λευκωσίας

Η συμφωνία του Ζαππείου για τον 
EastMed, πέρα από την ενερ-
γειακή, οικονομική και ανα-

πτυξιακή της διάσταση, έχει, πρώτα και 
πάνω απ’ όλα, μια γεωπολιτική υπεραξία. 
Ενδεχόμενη δημιουργία ενός από τους 
μεγαλύτερους αγωγούς φυσικού αερίου 
στον κόσμο από τα κράτη του Ισραήλ, της 
Κύπρου, της Ελλάδας και, αναμενόμενα, 
της Ιταλίας θα συμβάλει στην ειρήνη 
και στη σταθερότητα στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Αποδεικνύει 
ακόμη έμπρακτα δύο πράγματα: 1. H 
ενέργεια μπορεί να αποτελέσει κρίκο 
συνεργασίας ανάμεσα σε γειτονικούς 
λαούς και όχι αιτία ή/και αφορμή για 
διαφωνίες και συγκρούσεις και 2. Η 
συγκρουσιακή τουρκική εξωτερική 
πολιτική με τους αδιέξοδους αναθε-
ωρητισμούς της εμποδίζει τη συμμετοχή 
της Τουρκίας στις ενεργειακές εξελίξεις 
της περιοχής. 

Αποτυπώνει επίσης τη μετάβαση της 
κυπριακής εξωτερικής πολιτικής από μια 
διπλωματία που περιοριζόταν να απαντά 
στις προκλήσεις με επίκληση του διε-
θνούς δικαίου, σε μιαν άλλη διπλωματία, 
που επιχειρεί με σχέδιο να δημιουργήσει 
νέα δεδομένα και, συνάμα, να εμποδίσει 
αρνητικά τετελεσμένα. Όπως εύστοχα 
δήλωσε ο ΠτΔ «με την υπογραφή της 
Διακρατικής Συμφωνίας για τον αγωγό 
EastΜed επιβεβαιώνουμε με τον πλέον 
απτό τρόπο πως η συνεργασία που τα 
τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει δεν 
περιορίζεται σε θεωρητικές και κενές  
περιεχομένου διακηρύξεις, αλλά έχει 
ωριμάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να εί-
μαστε σε θέση με πρακτικό και πειστικό 
τρόπο να προωθούμε στρατηγικά έργα 
με ιδιαίτερη γεωπολιτική αξία». 

Απτή απόδειξη η πενταμερής συ-
νάντηση των Υπουργών Εξωτερικών 
όχι μόνο της Κύπρου, της Ελλάδας και 
του Ισραήλ, αλλά και της Γαλλίας και 
Ιταλίας στο Κάιρο της Αιγύπτου, όπου 
συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
γενικότερα την Ανατολική Μεσόγειο 
με κυριότερο τη λυβική κρίση, όπου 
οι αποσταθεροποιητικές ενέργειες της 
Τουρκίας ενδιαφέρουν και τα 5 κράτη της 
συνάντησης. Στην εν λόγω συνάντηση, 

ανάμεσα σ’ άλλα, επιβεβαιώθηκε γι’ ακό-
μη μια φορά το δικαίωμα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας να ασκεί τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα και, συνεπώς, να προχωρεί 
το ενεργειακό της πρόγραμμα όπως η 
ίδια επιθυμεί. Τονίστηκε, επίσης, ότι το 
μνημόνιο Τουρκίας - Λιβύης αντιβαίνει το 
διεθνές δίκαιο, είναι δηλαδή παράνομο, 
και θεωρείται ως ανύπαρκτο.

Το στρατηγικό σχέδιο για τον EastMed 
πετυχαίνει να συμβαδίσουν τα συμ-
φέροντα της Κύπρου, όχι μόνο με την 
Ελλάδα, το Ισραήλ και την Ιταλία, αλλά 
και με τα αντίστοιχα συμφέροντα της 
Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών 
της Αμερικής. Η μεν πρώτη ενδιαφέ-
ρεται έντονα για τη δημιουργία εναλ-
λακτικών λύσεων μεταφοράς φυσικού 
αερίου προς αυτήν. Δεν είναι τυχαίον, 
εξάλλου, που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρη-
ματοδοτεί αυτές τις μελέτες με €35 εκ., 
ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 40% 
του κόστους των μελετών. Οι δε ΗΠΑ 
επιδεικνύουν ζωηρό ενδιαφέρον για 
τον αγωγό EastMed, γιατί ο εν λόγω 
αγωγός διαμορφώνει ένα νέο ενεργειακό 
τοπίο από τρεις χώρες συμμάχους τους, 
οι οποίες σέβονται το Διεθνές Δίκαιο 
και παγιώνουν τη διεθνή νομιμότητα. 
Είναι μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο που ψηφί-
στηκε πρόσφατα από την Αμερικανική 
Γερουσία, με διακομματική συναίνεση, 
ο Eastern Mediterranean Security and 
Energy Partnership Act. 

Στην Ελλάδα η υπογραφή της συμ-
φωνίας για τον EastMed χαιρετίστηκε 
τόσο από τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο και από το 
ΚΙΝΑΛ. Ομοφωνούν, μαζί εννοείται με 
τη Νέα Δημοκρατία, ότι αναβαθμίζει 
γεωπολιτικά την Ελλάδα και ότι ενδε-
χόμενη υλοποίησή του θα αποφέρει 
πολλαπλά οφέλη στον ελληνικό λαό. 
Είναι δηλαδή μια εθνική στρατηγική 
που, όπως δήλωσε τον Μάρτιο του 2019 
στην Ιερουσαλήμ ο τότε πρωθυπουργός, 
Αλέξης Τσίπρας, κατά τη Συνάντηση 
Κορυφής του σχήματος 3+1 των τριών 
ηγετών με τον Υπουργό Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, Μάικ Πομπέο, «o ΕastMed είναι 
γέφυρα συνεργασίας και σταθερότητας 
στην Ανατολική Μεσόγειο». 

Στην Κύπρο η ίδια υπογραφή απέ-
φερε την γνωστή στείρα ΑΚΕΛική κρι-
τική. Προλαβαίνοντας μελέτες €100 εκ., 
χρηματοδοτούμενες, μάλιστα, από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ξένα ιδιωτικά 
κεφάλαια όπως προαναφέραμε, ο κύ-
ριος Άνδρος Κυπριανού αποφάνθηκε 
ότι ο αγωγός δεν είναι οικονομικά βιώ-
σιμος. Προχώρησε, μάλιστα, λέγοντας 

ότι οι υπογραφές για τον EastMed είναι 
«επικοινωνιακές φιέστες και τυμπανο-
κρουσίες για εσωτερική κατανάλωση». 
Υιοθέτησε δε και τη θέση Ερντογάν ότι η 
Τουρκία δεν μπορεί να αποκλειστεί από 
την αξιοποίηση του φυσικού πλούτου 
της Ανατολικής Μεσογείου. Ο δε Γενικός 
Γραμματέας της ΕΔΟΝ, κύριος Χρίστος 
Χριστόφιας, έγραψε για τα επικίνδυνα 
παιγνίδια που παίζει ο Αναστασιάδης 
με τους ιμπεριαλιστές χαρακτηρίζοντας 
τον Eastmed ως «ονείρωξη». 

Η Κυβέρνηση θα συνεχίσει να πο-
ρεύεται διπλωματικά με συγκεκριμένο 
σχέδιο, το οποίο θα της επιτρέπει να 
ενισχύει συνεχώς τις συνεργασίες της με 
τα κράτη της περιοχής, αναβαθμίζοντας 
τον ρόλο της Κύπρου ως παράγοντα 
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Συναφώς, θα πρέπει να τονιστεί εμφα-
ντικά ότι οι υπό αναφορά συνεργασίες 
δεν στρέφονται εναντίον της Τουρκίας 
ή γενικότερα της όποιας τρίτης χώρας. 
Αντίθετα, είναι καλοδεχούμενη όποια 
χώρα επιθυμεί να συμμετάσχει στην 
ενεργειακή συνεργασία στον χώρο της 
Ανατολικής Μεσογείου, νοουμένου ότι 
σέβεται τις βασικές αρχές του διεθνούς 
δικαίου, με πλήρη σεβασμό στην ενά-
σκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
ανεξάρτητων κρατών. Ως εκ τούτου, το 
ΑΚΕΛ καλείται να στηρίξει την πανεθνική 
αυτή πολιτική, αφήνοντας στην άκρη 
πολιτικές σκοπιμότητες, γιατί η εξωτε-
ρική πολιτική μιας χώρας θα πρέπει να 
διαπνέεται από ομογνωμία, ομοθυμία 
και μεγαλόπνοο σχεδιασμό.

*Διευθυντής Γραφείου 
Προέδρου της Δημοκρατίας

Επί δεκαετίες η προοπτική ένταξης 
της Τουρκίας στην Ε.Ε. εθεωρείτο, 
όχι αδικαιολόγητα, ως δέλεαρ για 

την Τουρκία  και ως μοχλός πίεσης, 
«καρότο» κατά την επί το λαϊκώτερον 
επικρατήσασαν έκφρασιν, προκειμένου 
να υποχρεωθεί να συναινέσει τόσο στη 
δίκαιη λύση του Κυπριακού όσο και 
στην εγκατάλειψη των αιόλων  διεκ-
δικήσεών της εις βάρος των εθνικών 
κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας.

Οι εξελίξεις, ωστόσο, ανέτρεψαν άρ-
δην τα δεδομένα. Προοπτική ένταξης 
της Τουρκίας στην Ε.Ε. δεν υπάρχει. 
Το δέλεαρ εξαφανίστηκε. Το «καρότο» 
μάς τελείωσε.

Υπάρχει άλλος τρόπος να αντικατα-
σταθεί αυτός ο μοχλός πίεσης επί της 
Τουρκίας; Είναι γνωστόν ότι αναπτύσσεται 
μια νέα άποψη και θέση στους κόλπους 
της Ε.Ε., προεξάρχουσας της Γαλλίας, ότι 
η διεύρυνση της Ένωσης δεν μπορεί να 
συνεχίζεται στο διηνεκές και ότι πρέπει 
να προκριθεί και να εφαρμοστεί η ειδική 
εταιρική σχέση, για ορισμένες τουλάχι-
στον υποψήφιες χώρες.

Ελλάδα και Κύπρος θα πρέπει να 
ανταποκριθούν θετικά σε αυτήν την 
άποψη -θέση - πρόταση της Γαλλίας. 
Γιατί είναι πρόδηλον ότι με αυτόν τον 
τρόπο, στην περίπτωση της Τουρκίας, ο 
μοχλός πίεσης θα επανέλθει, δεδομένου 
ότι η ειδική εταιρική σχέση θα αποτελεί 

και πάλι δέλεαρ. Ώστε να λειτουργεί 
προς την κατεύθυνση της δυνατότητας 
Ελλάδας και Κύπρου - ως κρατών μελών 
της Ε.Ε. και άρα ως κριτών-ελεγκτών της 
ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκί-
ας - να επηρεάζουν τη συμπεριφορά 
της, τόσο ως προς το Κυπριακό, όσο 
και ως προς το θέμα των λεγόμενων 
ελληνοτουρκικών διαφορών.

«Ειρήσθω εν παρόδω» ότι αποφά-
σεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που 
αναθέτουν στην Τουρκία, συγκεκριμέ-
νες υποχρεώσεις έναντι της Κύπρου, 
προκειμένου να προχωρήσει ο ενταξι-
ακός διάλογος με την Ε.Ε., παραμένουν 
λησμονημένες και αναξιοποίητες. 

Το 2005 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
υιοθέτησε απόφαση, η οποία ορίζει τρεις  
συγκεκριμένες υποχρεώσεις της Τουρ-
κίας, έναντι της Κύπρου.

Πρώτον, την από μέρους της Τουρκίας 
ανεπιφύλακτη αναγνώριση της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας.

Δεύτερον, το άνοιγμα των λιμανιών 
και των αεροδρομίων της Τουρκίας σε 
κυπριακά πλοία και αεροπλάνα.

Τρίτον, συνεργασία της Τουρκίας για 
λύση του Κυπριακού στη βάση των περί 
Κύπρου ψηφισμάτων του ΟΗΕ και των 
αρχών και των αξιών της Ε.Ε.

Η Τουρκία κατά συρροήν και κατ’ 
εξακολούθησιν περιφρονεί και καταπατεί  
τις συγκεκριμένες αποφάσεις του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου επί 15  ολόκληρα 
χρόνια. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οξύνει 
και κλιμακώνει την παραβατική της συ-
μπεριφορά, με τις έκνομες ενέργειές 
της στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Με τις 
«χλομές» και αμφιβόλου εφαρμογής 
και αποτελεσματικότητας κυρώσεις, 

που έχει αποφασίσει το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο εις βάρος της Τουρκίας.

Είναι προφανές ότι η στρατηγική 
αξιοποίησης της Ε.Ε., προκειμένου να 
πειθαναγκαστεί να συμφιλιωθεί με μια 
λύση του Κυπριακού στη βάση των αρ-
χών του διεθνούς και του ευρωπαϊκού 
δικαίου, χρειάζεται αναδιαμόρφωση και 
επανατοποθέτηση. Και αυτό χρειάζεται 
αποφάσεις και πολιτικές με βάση τα 
συνεχώς διαφοροποιούμενα δεδομέ-
να. Με κεντρικό άξονα τη ρήση «εάν 
ζητήσεις καλώς ευρήσεις».

Σημ: Η Τουρκία αποστέλλει στρα-
τεύματα στη Λιβύη κατά παραβίαση 
απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ. Ώρα ανάληψης πρωτοβουλίας 
από τις χώρες των «τριμερών» -Κύπρος - 
Ελλάδα - Αίγυπτος - Ισραήλ- για ομαδική 
προσφυγή στο Συμβούλιο Ασφαλείας 
για καταδίκη της νέας διεθνούς αδικο-
πραγίας της Τουρκίας.

*Τέως Πρόεδρος Βουλής των Αντιπροσώπων

Μάλιστα! «Χριστουγεννιάτικοι 
Δικηγόροι», όπως λέμε «Χρι-
στουγεννιάτικες γαλοπούλες», 

που τις βάζουν στην κλήρωση της τόμπο-
λας διάφορα σωματεία και οργανώσεις 
πριν από τα Χριστούγεννα. 

Κοντά στο τέλος της χρονιάς που μας πέ-
ρασε, ορισμένοι δεν έβαλαν στην κλήρωση 
μόνο γαλοπούλες. Έβαλαν και δικηγόρους!! 
Συγκεκριμένα, όπως διαβάσαμε στις εφη-
μερίδες (δέστε πρωτοσέλιδο δημοσίευμα 
στην εφημερίδα «Ο Φιλελεύθερος» της 
Τρίτης, 10 Δεκεμβρίου 2019, ημέρας 
η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, είναι η 
Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), η 
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (Α.Η.Κ.) 
επέλεξε τους δικηγόρους που θα διο-
ρίσει ως νομικούς συμβούλους της, με 
κλήρωση!!! Άκουσον, άκουσον!

Αφού για 65 ολόκληρα χρόνια η Α.Η.Κ. 
είχε τον ίδιο νομικό σύμβουλο, από τον 
οποίο φαίνεται να ήταν ευχαριστημένη, 
αφού δεν τον άλλαζε, αποφάσισε εφέτος 
να τον αλλάξει μετά από επανειλημμένες 
παρατηρήσεις του Γενικού Ελεγκτή της 
Δημοκρατίας. Για τον σκοπό αυτό, άρχισε 
κανονικά να προχωρεί με τη διαδικασία 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
από δικηγόρους για αγορά νομικών υπη-
ρεσιών, δηλαδή κατέφυγε στη διαδικασία 
των προσφορών, στην οποία ανταποκρί-

θηκαν 118 δικηγορικά γραφεία απ’ όλην 
την Κύπρο.

Σε μια τέτοια διαδικασία, θα ήταν ανα-
μενόμενο να επιλεγούν από αυτά τα γρα-
φεία, με διαγωνισμό βάσει αξιοκρατικών 
κριτηρίων και μετά τη δέουσα αξιολόγηση, 
εκείνοι οι δικηγόροι/δικηγορικά γραφεία 
που συγκέντρωναν τα περισσότερα/κα-
λύτερα προσόντα. Δηλαδή, κάτι περίπου 
σαν «οι άριστοι των αρίστων». Αντί τούτου, 
η Α.Η.Κ. προτίμησε να ρίξει κλήρο, χωρίς 
να ισχυρίζομαι ότι τούτο δεν ήταν νόμιμο, 
και να «επιλέξει» τους δικηγόρους της 
μεταξύ προσοντούχων μεν υποψηφίων, 
χωρίς όμως να επιλέξει αξιοκρατικά τους 
καλύτερους από αυτούς. 

Κύριε ελέησον! Πού κατήντησαν οι 
δικηγόροι! Να τους παίζουν «γιαζίττουρα» 
οι πελάτες τους και να τους διορίζουν στα 
τυφλά. Όμως, εδώ δεν πρόκειται για συ-
νήθη κλήρωση μεταξύ ίσων επιτυχόντων 
προσφοροδοτών σχετικά με την ανάθεση 
σ’ αυτούς κάποιου δημόσιου έργου. Εδώ 
μιλούμε για δικηγόρους. Πού πάει η αξιο-
πρέπεια του επαγγέλματος των δικηγόρων, 
κατ’ ακρίβειαν του λειτουργήματός των, 
εφόσον μαζί με τους Δικαστές είναι και οι 
δικηγόροι λειτουργοί της Δικαιοσύνης; 
Πού πάει ο ελεύθερος ανταγωνισμός και 
η ευγενής άμιλλα; Χειρότερα κι από τους 
γιατρούς που τους μάντρωσαν ανεξαρτήτως 
αξίας στο ΓεΣΥ. Για να μην παρεξηγη-
θώ, παρακαλώ σημειώστε ότι ούτε εγώ, 
ούτε το Δικηγορικό Γραφείο, στο οποίο 
εργάζομαι, έχουμε συμμετάσχει στη δι-
αδικασία προσφορών της Α.Η.Κ. και ότι 
τρέφω απόλυτο σεβασμό στα πρόσωπα 
και στα προσόντα των συναδέλφων που 
έχουν επιλεγεί με κλήρωση, ως ανωτέρω. 

Πώς να ονομάσω το νέο αυτό σύστημα 
διορισμού νομικών συμβούλων; «Τόμπολα 

δικηγόρων»; «Ισοπέδωση δικηγόρων»; 
«Διασυρμό δικηγόρων»; Και πού θα φθά-
σει το κακό; Θα έχουμε στο τέλος και 
ΓΕ.Σ.ΔΙ (Γενικό Σύστημα Δικηγόρων);

Και τι θα γίνει με άλλες περιπτώσεις 
διορισμού δικηγόρων, όπως π.χ. στη δη-
μόσια υπηρεσία; Θα διορίζονται οι Δικη-
γόροι της Δημοκρατίας με κλήρωση; Θα 
διορίζονται και οι Δικαστές με κλήρωση; 
Τι πάμε να κάνουμε; Να ισοπεδώσουμε 
τα πάντα; Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, 
όταν πλέον συναντιόμαστε μεταξύ μας οι 
παλαιότεροι δικηγόροι, εμείς μάλιστα που 
περάσαμε από τη βάσανο της επιλογής 
μας από την Ε.Δ.Υ. με βάση αξιοκρατικά 
κριτήρια, θα διερωτόμαστε με απόγνωση: 
«Πώς καταντήσαμε λοχία, ποιος είμαι 
εγώ, ποιος είσαι εσύ;».    

*Δικηγόρος, πρώην Εισαγγελέας 
της Δημοκρατίας     

η-ταχ:  HYPERLINK 
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Οι μεγάλες προκλήσεις για το 2020

Tουρκία - Ε.Ε. Χριστουγεννιάτικοι Δικηγόροι!

EastMed: Διπλωματία με σχέδιο 
και οι μονίμως φωνασκούντες

Η Κυπριακή Δημοκρατία 
απαραίτητα θα πρέπει 

να έχει μια πραγματιστι-
κή εξωτερική πολιτική 

και να αναβαθμίζει συ-
νεχώς τους συντελεστές 

ισχύος.  Παράλληλα, 
καθοριστικής σημασίας 
είναι η αλλαγή νοοτρο-

πίας σε διάφορα επί-
πεδα. Βασικός στόχος 
πρέπει να είναι η ανά-

δειξη της χώρας μας 
ως κράτους-πρoτύπου, 
καθώς και ως πυλώνα 
σταθερότητας και συ-

νεργασίας στην Ανατο-
λική Μεσόγειο και την 

ευρύτερη περιοχή  

Το στρατηγικό σχέδιο 
για τον EastMed πετυ-
χαίνει να συμβαδίσουν 

τα συμφέροντα της Κύ-
πρου, όχι μόνο με την 
Ελλάδα, το Ισραήλ και 

την Ιταλία, αλλά και με 
τα αντίστοιχα συμφέ-

ροντα της Ευρώπης και 
των Ηνωμένων Πολιτει-

ών της Αμερικής
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Πώς να ονομάσω το 
νέο αυτό σύστημα (διά 
κλήρωσης) διορισμού 
νομικών συμβούλων; 

«Τόμπολα δικηγόρων»; 
«Ισοπέδωση δικηγόρων»; 

«Διασυρμό δικηγόρων»; 
Και πού θα φθάσει το 
κακό; Θα έχουμε στο 

τέλος και ΓΕ.Σ.ΔΙ (Γενικό 
Σύστημα Δικηγόρων);

Είναι προφανές ότι η 
στρατηγική αξιοποίησης 

της Ε.Ε., προκειμένου 
να πειθαναγκαστεί να 

συμφιλιωθεί με μια 
λύση του Κυπριακού στη 

βάση των αρχών του 
διεθνούς και του ευρω-

παϊκού δικαίου, χρειάζε-
ται αναδιαμόρφωση και 

επανατοποθέτηση. 
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Από το 1967 προσπάθησα να 
χρησιμοποιήσουμε τη μηχα-
νή για τη διεκπεραίωση των 

εργασιών, τόσο στον  δημόσιο όσο 
και στον ιδιωτικό τομέα, γρήγορα, 
αποτελεσματικά και πιο οικονομικά, 
μηχανογραφώντας τις εργασίες τους. 
Είχα τόσο πολύ εντυπωσιασθεί από 
τη λειτουργία τέτοιων μηχανών κατά 
την εκπόνηση της διδακτορικής μου 
διατριβής στην Οικονομική Σχολή του 
Λονδίνου, που νόμιζα ότι ανακάλυψα το 
αβγό του Κολόμβου. Κατέθετα το βράδυ 
στον Υπεύθυνο του τεράστιου/αόρατου 
υπολογιστή της Σχολής μεγάλες διαχρο-
νικές σειρές στατιστικών στοιχείων μαζύ 
με τις παραμέτρους των συναρτήσεων 
που ήθελα να υπολογιστούν και την 
επόμενη μέρα είχα τα αποτελέσματα. 
Αν προσπαθούσα με αριθμομηχανές να 
κάνω το ίδιο, δεν ξέρω πόσες βδομάδες 
θα χρειαζόμουν κι αν θα το έκανα σωστά! 

Όταν γύρισα στην Κύπρο, μόνο το 
Γενικό Λογιστήριο, η ΑΗΚ κι η ΣΥΤΑ 
χρησιμοποιούσαν ενοικιαζόμενους υπο-
λογιστές για τις πληρωμές των μισθών 
των υπαλλήλων και τα τιμολόγιά τους. 
Ο ιδιωτικός τομέας καθόλου δεν χρησι-
μοποιούσε τα μέσα αυτά. Τότε είναι που 
ξεκινήσαμε μια προσπάθεια μηχανο-
γράφησης των εργασιών στην Κύπρο, 
ιδιαίτερα όταν πολύ σύντομα επινοήθηκαν 
κι εισήχθησαν οι προσωπικοί υπολο-
γιστές. Ως Γραφείο Προγραμματισμού 
είμαστε οι πρώτοι που εισήξαμε στην 
Κυβερνητική Μηχανή το σύστημα αυτό. 
Δυστυχώς, η αντίδραση που βρήκαμε στην 
υιοθέτησή του ήταν γενική. Χρειάστηκε 
η δική μας παρέμβαση στον Υπουργό 
Οικονομικών για να εγκρίνει την ανα-
βάθμιση του συστήματος του Γενικού 
Λογιστηρίου κι αργότερα τη δημιουργία 
ενός υποτυπώδους Τμήματος Μηχανο-
γράφησης στο Υπουργείο Οικονομικών, 
το σημερινό Τμήμα Υπηρεσιών Πληρο-
φορικής. Αλλά και τα άλλα Υπουργεία 

και οι ίδιοι οι Δημόσιοι Υπάλληλοι ήταν 
γενικά επιφυλακτικοί στην εισαγωγή του 
νέου ‘εργαλείου’. Όταν βεβαιωθήκαμε ότι 
οι προσωπικοί υπολογιστές ήταν ένα πάρα 
πολύ καλό εργαλείο, έστειλα εγκύκλιο σε 
όλα τα Υπουργεία ζητώντας να μας πουν 
πόσους υπολογιστές ήθελαν για να τους 
εφοδιάσουμε. Χαρακτηριστική ήταν η 
απάντηση συγκεκριμένου Υπουργείου 
που ζητούσε τέσσερεις, αλλά και τέσσε-
ρεις υπαλλήλους να τους δουλεύουν! 

Ανάλογη ήταν κι η στάση των Δη-
μοσίων Υπαλλήλων. Είτε γιατί νόμι-
ζαν ότι οι υπολογιστές θα έπαιρναν τη 
δουλειά τους είτε γιατί δεν ήθελαν να 
μπουν σε νέα τρεχάματα εκμάθησης της 
λειτουργίας τους, η αντίδρασή τους ήταν 
περίπου όπως η αντίδραση συγκεκρι-
μένου Διευθυντή, που, όταν ζήτησα να 
μηχανογραφηθεί το Τμήμα του, πήγαι-
νε κι ερχόταν λέγοντας: Μα, δεν είναι 
καλύτερα να τα γράφουμε με το χέρι, 
σίγουρες δουλειές; Ας σημειωθεί ότι στο 
συγκεκριμένο Τμήμα συγκεντρώνετο 
τεράστιος καθυστερημένος όγκος εργα-
σίας, που για να διεκπεραιωθεί έπρε-
πε να προσληφθούν δεκάδες έκτακτοι 
υπάλληλοι για πολλές βδομάδες!

Παρά τις τεράστιες δυσκολίες τελικά 
καταφέραμε να μηχανογραφηθεί το έργο 
της Δημόσιας Υπηρεσίας, αφού στο μεταξύ 
μηχανογραφήθηκε κι ο ιδιωτικός τομέ-
ας. Κι εκεί που αναμέναμε πιο γρήγορη 
και λιγότερο δαπανηρή εξυπηρέτηση 
του κόσμου, καθημερινά γινόμασταν 
μάρτυρες του αντίθετου. Δεν θα μιλήσω 
για τον ιδιωτικό τομέα. Πρόσφατο είναι 
το παράδειγμα των τραπεζών, που πίε-
ζαν τους πελάτες τους με αυξημένα τέλη 
εξυπηρέτησης λόγω καθυστέρησης στην 
περαιτέρω μηχανογράφηση των εργασι-
ών τους. Στον  Δημόσιο Τομέα και μετά 
την πλήρη μηχανογράφηση όλων των 
Υπουργείων/Τμημάτων δεν ξέρω πόσο 
κι αν έπεσε το κόστος λειτουργίας του. Θα 
ήταν καλά να γίνει μια ειδική μελέτη για το 
θέμα αυτό. Εκείνο που είναι καθαρό είναι 
ότι η μηχανογράφηση δεν έχει επιλύσει 
τα προβλήματα των καθυστερήσεων στην 
εξυπηρέτηση του κόσμου.

Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες με-
γάλου συνωστισμού και καθυστερήσεων 
στη διεκπεραίωση των υποθέσεων πο-
λιτών στα Τμήματα του Κτηματολογίου, 

του Φόρου Εισοδήματος, των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, κ.ά. Κι όμως ήταν στα Τμή-
ματα αυτά που δώσαμε προτεραιότητα στη 
μηχανογράφησή τους μετά την εισβολή. 
Στο Κτηματολόγιο υπήρχε πάντα συνω-
στισμός, ίσως, λόγω της πολυπλοκότητας 
στη διεκπεραίωση υποθέσεων. Η κατάστα-
ση έγινε αφόρητη μετά την εισβολή, όταν 
πολλά από τα έγγραφα του Τμήματος για 
περιουσίες στα Κατεχόμενα περιέπεσαν 
στα χέρια της άλλης Πλευράς. Επιπλέον 
το Τμήμα είχε να επιλύσει το πρόβλημα 
της έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας των εκτο-
πισθέντων για τις περιουσίες τους εκεί. 
Μπροστά σ’ αυτήν  τη ‘χαώδη’ κατάσταση 
βοηθήσαμε, μεταξύ άλλων, στη μηχανο-
γράφηση των εργασιών του Τμήματος. Και, 
όμως, παρά την πρόοδο που έγινε μέχρι 
σήμερα, ο κόσμος συναντά μεγάλες ουρές 
στην προσπάθειά του να εξυπηρετηθεί. 

Ένα άλλο Τμήμα στο οποίο δώσαμε 
προτεραιότητα για μηχανογράφηση ήταν 
εκείνο του Φόρου Εισοδήματος, ένα Τμήμα 
που έχει να κάνει με όλους, ακόμη και με 
εκείνους που δεν υπόκεινται σε φορολογία. 
Η πρόοδος που συντελέστηκε μέχρι τώρα 
από πλευράς μηχανογράφησης φαίνεται 
κι από το γεγονός ότι τώρα όλοι ανεξαίρετα 
υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλω-
ση ηλεκτρονικά μέσω taxis-net. Κι εκεί 
που ανέμενε κανένας να μειωθεί, αν μη κι 
εξαφανιστεί, η διαχρονική καθυστέρηση 
στην εξέταση των δηλώσεων, τελευταία 
υπήρξε περίπτωση πολλών ετών καθυ-
στέρησης γιατί οι δηλώσεις «παρέμειναν 
στην αποθήκη».

Αλλά και στο Τμήμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, παρά τις επίμονες προσπά-
θειες που καταβάλαμε για μηχανογρά-
φησή του, αρκεί κανένας να επισκεφτεί 
ένα από τα καταστήματά του για κάποια 
απλή δουλειά για να διαπιστώσει την 
καθυστέρηση που θα αντιμετωπίσει και 
τον χρόνο που περιμένει στην ουρά.

Από τα πιο πάνω κι από άλλα περι-
στατικά είναι φανερό ότι η μηχανή δεν 
μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. 
Εάν οι Υπηρεσίες δεν οργανωθούν κι 
εκπαιδευτούν κατάλληλα για γρήγορη 
κι αποτελεσματική εξυπηρέτηση του 
κοινού χρησιμοποιώντας σωστά τις 
μηχανές, η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί.
*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-

ντής Γραφείου Προγραμματισμού

«Αγαπητέ μου Ρένο», εί-
ναι ο τίτλος του πολύ 
αξιόλογου βιβλίου του 

αγωνιστή Ρένου Λυσιώτη, που πήρα 
με την αφιέρωση «Στον αγαπητό μου 
φίλο Χαράλαμπο Χαραλαμπίδη, με 
αγάπη». Το βιβλίο αυτό, ουσιαστικά 
είναι γραμμένο από τους γονείς, συγ-
γενείς, συναγωνιστές και φίλους του 
λαμπρού αγωνιστή, όταν ήταν κρατού-
μενος στα Κρατητήρια Πύλας με τον 
κωδικό D.P. 743, από τον  Νοέμβριο 
του 1956 μέχρι τον Μάρτη του 1958. 
Γράφει στον πρόλογο του βιβλίου ο 
Ρένος Λυσιώτης: 

   «Στο διάστημα της υποχρεωτικής 
διαμονής μου στην Πύλα, από τον Νι-
όβρη του ’56 μέχρι τον Μάρτη του ’58, 
έλαβα συνολικά τριάντα δύο (32) γράμ-
ματα και σαράντα τέσσερεις ευχετήριες 
κάρτες από την Κύπρο, την Αθήνα 
και το Λονδίνο. Τα  δεκατέσσερα (14) 
γράμματα ήταν από τους γονείς μου, 
δώδεκα (12) από φιλικά μου πρόσωπα 
στην Αθήνα, τρία (3) από τους θείους 
μου στο Λονδίνο και τρία (3) είτε από 
κρατούμενους σε άλλα στρατόπεδα ή 
πρώη συγκρατούμενους που είχαν 
απελευθερωθεί. Μαζί με τις δικές μου 
απαντήσεις, πιστεύω πως τα λογοκρι-
μένα αυτά γράμματα αποτελούν ένα 
ιστορικό ντοκουμέντο, που καθρεφτίζει 
μια εποχή. Μια εποχή γεμάτη πόνο, 
στερήσεις, στεναγμό και δάκρυ, αλλά 
και αδούλωτη θέληση, περηφάνια, 
αντρειοσύνη και υπομονή...».

Διαβάζοντας κάποιος τις επιστολές 
αυτές, ξαναφέρνει στη μνήμη του τα 
αλήστου μνήμης συρματοπλέγματα της 
σκλαβιάς, όπου οι Βρετανοί κατακτητές 
είχαν περιορίσει τους αγωνιστές της 
ελευθερίας, σε μιαν απέλπιδα προ-
σπάθειά τους να καταπνίξουν, όπως 

πίστευαν, οι αφελείς και ανόητοι, τον 
επικό Απελευθερωτικό Αγώνα της 
ΕΟΚΑ. Ξαναφέρνουν στη μνήμη τις 
άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες 
ζούσαν οι πολιτικοί κρατούμενοι και 
οι οικογένειές τους. Συνθήκες απάν-
θρωπες, που γαλβάνιζαν, όμως, μέρα 
με τη μέρα, την ψυχική αντοχή, την 
ακατάβλητη αγωνιστική διάθεση, 
την υπομονή και την επιμονή των 
αδούλωτων Ελλήνων της Κύπρου ν’ 
αψηφούν βάσανα και στερήσεις στον 
αγώνα τους για τη χιλιάκριβη λευτεριά.

Σε εισαγωγικό σημείωμά του ο κα-
θηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Πέτρος Παπαπολυβίου χαρακτηρίζει 
το βιβλίο ως «μια σημαντική και πρω-
τότυπη έκδοση για την ιστοριογραφία 
του Αγώνα της ΕΟΚΑ, για τις απλές και 
ανθρώπινες στιγμές της ζωής των αγω-

νιστών και των οικογενειών τους, στις 
δύσκολες και εξοντωτικές συνθήκες της 
πολύμηνης κράτησής τους χωρίς δίκη, 
στα υγρά και ανήλια παραπήγματα των 
κρατητηρίων...».

Στις επιστολές των γονιών του, 
Ξάνθου (λυρικού ποιητή) και Μαρίας, 
αναδίνεται η μοσχοβόλα αγάπη και 
το απύθμενο στοργικό ενδιαφέρον για 
την υγεία του, που καταμαρτυρεί τη 
στενότατη σχέση γονιών και παιδιού. 
Παραθέτουμε μια, κραυγαλέα για τη 
σχέση αυτή, σύντομη επιστολή:

«Αγαπημένε γιε μου, 
Παρόλον που δεν σ’ έχουμε δει 

για περισσότερο από μια βδομάδα, 
νιώθουμε πως είσαι πάντα μαζί μας. 
Οι δεσμοί της αληθινής αγάπης είναι 
τόσο δυνατοί και αναλλοίωτοι, που 
δεν ξέρουν χωρισμό, δεν έχουν φραγ-
μούς. Εντούτοις, τόσο η μητέρα σου 
όσο και εγώ, ανυπομονούμε να σε 
δούμε σύντομα, να σε φιλήσουμε, να 
πάρουμε πίσω μαζί μας το αγαπημένο 
χαμόγελό σου. Όλοι μας έχουμε τ’ 
όνομά σου στα χείλη μας, τη μορφή 
σου στην καρδιά μας.

»Η ζωή εδώ κυλά αργά, γιομάτη 
προσμονές. Ελπίζω το γράμμα και οι 
εφημερίδες να σού δοθούν χωρίς κα-
θυστέρηση. Αν χρειάζεσαι οτιδήποτε 
για διάβασμα, αν θέλεις  ρουχισμό κ.λπ., 
σε παρακαλώ να μου πεις.

 »Πιστεύω πως μπορείς να αρχίσεις 
να παίρνεις βιταμίνες σε χάπια - σου 
δίνουν δύναμη, χωρίς να προσθέτουν 
βάρος.

  » Όλοι σου στέλλουν την αγάπη τους. 
Η μητέρα σου και εγώ  τις ευχές μας. Ο 
Θεός να σε διατηρεί δυνατό και υγιή. 
Στο επανιδείν, αγαπημένε μου Ρένο.

Ο πατέρας σου Ξάνθος».
Το ιστορικό αυτό βιβλίο αξίζει 

και πρέπει να κοσμεί κάθε σχολική 
και οικογενειακή βιβλιοθήκη. Και 
να διαβάζεται σαν εθνικό συναξάρι 
από κάθε Έλληνα της Κύπρου, που 
αγαπά την ιδιαίτερη πατρίδα του 
και ποθεί διακαώς την εθνική του 
λύτρωση.

Ένα από τα βασικά θέματα που 
συζητείται στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή των Περιφερειών (ΕΕτΠ) 

είναι η Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων 
Εθνών για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και 
οι 17 Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης που 
υπέγραψαν χώρες απ’ όλον τον κόσμο 
στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών τον Σεπτέμβριο του 2015.  Οι 
παγκόσμιοι ηγέτες συμφώνησαν σε έναν 
κατάλογο ενεργειών για τους ανθρώ-
πους και τον πλανήτη που αφορούν τον 
τερματισμό της φτώχιας, την προστασία 
του οικοσυστήματος και τη διασφάλι-
ση της ειρήνης και της ευημερίας των 
πολιτών. Αυτή η Ατζέντα καθώς και η 
υπογραφή της Συμφωνίας του Παρισιού 
για την κλιματική αλλαγή αποτελούν 
τον χάρτη πορείας για έναν καλύτερο 
κόσμο μέχρι το 2030. Πρόκειται για ένα 
πολύ φιλόδοξο σχέδιο τη στιγμή μάλι-
στα που τα ακραία καιρικά φαινόμενα, 
το λιώσιμο των παγετώνων αλλά και 
η αύξηση της στάθμης της θάλασσας 
προκαλούν πλημμύρες και δημιουργούν 
κλιματικούς πρόσφυγες. 

Για να επιτευχθούν βέβαια οι στόχοι 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προ-
στασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει να 
ενταχθούν στον προγραμματισμό της 
και οι τοπικές Αρχές ως ο κατ’ εξοχήν 
θεσμός που βρίσκεται στην πρώτη 
γραμμή δίπλα από τους πολίτες. Στην 
Κύπρο, δήμοι και κοινότητες, εφαρμόζουν 
αρκετά προγράμματα προστασίας του 
περιβάλλοντος, όπως η ανακύκλωση, 
η κομποστοποίηση, η διαχείριση των 

στερεών αποβλήτων, η αναβάθμιση των 
δημοτικών κτηρίων με φωτοβολταϊκά 
συστήματα και η χρήση οικονομικών 
λαμπτήρων LED για τον οδικό φωτισμό.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει 
ως βασικότερο μακροπρόθεσμο στόχο, 
τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κλιματική 
ουδετερότητα μέχρι το 2050.  Για να επι-
τευχθεί όμως αυτός ο στόχος, θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν, μέσω της ΕΕτΠ, και 
οι τοπικές και περιφερειακές Αρχές για 
την προώθηση της κυκλικής οικονομίας 
για απαλλαγή από τις εκπομπές διοξει-
δίου του άνθρακα και για προστασία της 
βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. 
Τα αστικά κέντρα, με βάση στοιχεία που 
κατατέθηκαν στην ΕΕτΠ, ευθύνονται για το 
70% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου, ενώ οι τοπικές Αρχές 
είναι υπεύθυνες για το 70% άμβλυνσης 
της κλιματικής αλλαγής και για το 90% 
των μέτρων προσαρμογής για μετριασμό 
της κλιματικής αλλαγής.  

Από μόνες τους βέβαια οι τοπικές 
Αρχές δεν μπορούν να σώσουν τον 
πλανήτη, ούτε υπάρχει ένας δεύτερος 
εναλλακτικός πλανήτης, για να εγκα-
τασταθούμε σε περίπτωση αύξησης 
των ακραίων καιρικών φαινομένων. 
Χρειαζόμαστε συνεπώς τη στήριξη 
του κεντρικού κράτους, το οποίο θα 
πρέπει να αντλήσει τα απαιτούμενα 
ευρωπαϊκά κονδύλια που σχετίζονται 
με την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το πρόγραμμα «Συνδέοντας την 
Ευρώπη» για την περίοδο 2021-2027 
αποσκοπεί στην ανάπτυξη έξυπνων, βι-
ώσιμων, ασφαλών, προστατευόμενων 
υποδομών χωρίς αποκλεισμούς στον 
τομέα των μεταφορών, της ενέργειας και 
στον ψηφιακό τομέα που θα συμβάλει 
στην κλιματική δράση. Ένα άλλο πιο 
στοχευμένο πρόγραμμα είναι το Ευρω-
παϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 

για τη στήριξη της κοινής αλιευτικής 
πολιτικής και της θαλάσσιας πολιτικής 
της Ε.Ε., το οποίο μπορούν να αξιοποι-
ήσουν οι τοπικές Αρχές. 

Οι τοπικές Αρχές θεωρούνται πρωτο-
πόροι σε θέματα που αφορούν το κλίμα 
και γι’ αυτό επιβάλλεται η συνεργασία και 
η αποκέντρωση για χάραξη πολιτικής σε 
εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
προστασία του περιβάλλοντος.  Μαζί με 
τις τοπικές Αρχές μπορούν να συστρα-
τευθούν και πολίτες για την ενίσχυση της 
ευαισθητοποίησης όλων των φορέων ως 
προς την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής. Είναι σημαντικό να ακουστεί η 
φωνή των πολιτών στα προσεχή διεθνή 
φόρουμ, μιας και όλοι δικαιούνται να 
ζουν σε έναν πλανήτη απαλλαγμένο από 
τα αέρια του θερμοκηπίου και σε έναν 
πλανήτη όπου θα προωθούνται φιλικό-
τερες προς το περιβάλλον πολιτικές σε 
τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Μέχρι το 2030 πρέπει να γίνουν αρ-
κετές δράσεις, για να προστατεύσουμε 
τον πλανήτη και το φυσικό περιβάλλον. 
Ο καθένας μπορεί να συμβάλει στη δι-
άσωση του πλανήτη, φτάνει να υπάρχει 
καλή συνεργασία με τις τοπικές Αρχές 
για ευαισθητοποίηση του κοινού για το 
περιβάλλον και την απειλητική κλιμα-
τική αλλαγή. 

*Δήμαρχος Δερύνειας 

Συμπληρώθηκαν ήδη εφτά μήνες 
από την έναρξη εφαρμογής του 
ΓεΣΥ. Ο χρόνος είναι αρκετός 

για έναν πρώτο αξιόπιστο απολογισμό. 
Ο τρόπος εφαρμογής του ανταποκρίνεται 
στη φιλοσοφία για την οποία συστάθηκε 
και είναι σύμφωνος με τη νομοθεσία που 
ψηφίστηκε; Εκπληρώνει την αποστολή 
για την οποία εφαρμόσθηκε ή όχι; Αυτά 
είναι τα πλέον σοβαρά ερωτήματα που θα 
πρέπει να απαντηθούν. Για την απάντησή 
τους επιβάλλεται να γίνει αναφορά στη 
φιλοσοφία του ΓεΣΥ, η οποία, όπως κατ’ 
επανάληψιν  διατυπώθηκε από το 2001, 
όταν για πρώτη φορά ψηφίστηκε ο νόμος 
πλαίσιο, καθόριζε τέσσερεις βασικές αρχές:

1. Ο κρατικός τομέας υγείας να αποτε-
λέσει τη ραχοκοκκαλιά του συστήματος.

2. Οι πολίτες να απολαμβάνουν υψηλού 
επιπέδου περίθαλψη και ειδικά εκείνοι 
που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, 
να την εξασφαλίζουν με άλλους τρόπους.

3. Ο ασθενής να έχει τη δυνατότητα 
ελεύθερης επιλογής γιατρού.

4. Η διαχείριση των οικονομικών 
πόρων να γίνεται με σωφροσύνη και 
με σεβασμό στα χρήματα του φορολο-
γούμενου πολίτη.

Επιπρόσθετα απαιτείται να διευκρι-
νιστεί πως, για να μπορέσει ο κρατικός 
τομέας υγείας να εκπληρώσει, σύμφωνα 
με τη νομοθεσία, την αποστολή του, θα 
έπρεπε να αυτονομηθεί κατά τρόπο θετικό 
σε διοικητικό και οικονομικό επίπεδο 
πριν από την έναρξη εφαρμογής του ΓεΣΥ. 
Για να καταστεί, όμως, αυτό δυνατό, όπως 
είχε συμφωνηθεί, έπρεπε να προηγηθεί 
της αυτονόμησης η αποσυμφόρηση, η 
αναδιοργάνωση και η αναβάθμιση σε 

εξοπλισμό και ιατρικό προσωπικό. 
Ας εξετάσουμε τα δεδομένα. Σήμερα 

τι από τα πιο πάνω έχει υλοποιηθεί;
• Αναβάθμιση σε εξοπλισμό ακόμα 
δεν έγινε.
• Το ιατρικό προσωπικό, αντί να αυξηθεί 
και να αναβαθμιστεί, έχει μειωθεί και 
υποβαθμιστεί. Τα τελευταία τρία χρόνια 
αποχώρησαν πέραν των 110 γιατρών.
• Σημαντικά τμήματα των κρατικών νο-
σοκομείων αντιμετωπίζουν προβλήματα 
λειτουργικότητας, ενώ κάποια κινδυνεύ-
ουν να αναστείλουν τη λειτουργία τους.
• Τα τμήματα Πρώτων Βοηθειών, αντί για 
αποσυμφόρηση, παρουσιάζουν ακόμα 
μεγαλύτερη συμφόρηση.
• Η αυτονόμηση όχι μόνο δεν έχει 
προηγηθεί της έναρξης εφαρμογής 
του ΓεΣΥ, όπως προνοεί η νομοθεσία, 
αλλά θα ολοκληρωθεί  σε τέσσερα με 
πέντε χρόνια.
• Τελικά, αντί για αναβάθμιση, έχουν 
οδηγηθεί σε υποβάθμιση.
• Το επίπεδο της προσφερόμενης περί-
θαλψης δεν αυξήθηκε, αλλά μειώθηκε.
• Οι λίστες αναμονής επεκτάθηκαν και 
στον ιδιωτικό τομέα. Σε αρκετές περι-
πτώσεις η επικοινωνία και/ή εξέταση 
από τον προσωπικό γιατρό απαιτεί εβδο-
μάδες, ενώ η παραπομπή για εξέταση 
από ειδικό απαιτεί μήνες.
• Η έλλειψη φαρμάκων πρώτης ανάγκης 
και αναλωσίμων είναι σοβαρή και πα-
ρατεταμένη. Στην ουσία πριμοδοτούνται 
τα φαρμακεία στα κατεχόμενα.
• Οι προσωπικοί γιατροί, σε πλείστες 
όσες περιπτώσεις, έχουν μετατραπεί 
σε τροχονόμους του συστήματος και/ή 
έχουν αντικατασταθεί από το γραμμα-
τειακό προσωπικό.
• Ο ρόλος των ειδικών γιατρών έχει 
υποβαθμιστεί και κατ’ επέκτασιν και το 
επίπεδο της προσφερόμενης περίθαλψης.
• Η ελεύθερη επιλογή γιατρού γίνεται 
μετ’ εμποδίων. Ενώ η νομοθεσία κατο-
χυρώνει την απευθείας πρόσβαση του 

ασθενούς στον ειδικό γιατρό, η εφαρμογή 
της νομοθεσίας στην ουσία την ακυρώνει.

Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των ει-
σφορών του φορολογούμενου πολίτη, 
μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα πως 
η διασπάθιση και το φαγοπότι θυμίζουν  
χρηματιστηριακό ΓεΣΥ. Η επίκληση ότι 
ο προϋπολογισμός είναι σφαιρικός και 
δεν υπάρχει υπέρβαση είναι η μισή 
αλήθεια. Η άλλη μισή αφορά τα «πλε-
ονάσματα» που έχει ο ΟΑΥ, τα οποία 
έχουν δημιουργηθεί ως εξής:

• Τα κρατικά νοσηλευτήρια, λόγω 
της μη ολοκλήρωσης της αυτονόμησής 
τους, δεν μπορούν να τιμολογήσουν τις 
υπηρεσίες που προσφέρουν σε ασθε-
νείς του ΓεΣΥ, με αποτέλεσμα να έχουν 
απώλειες εκατομμυρίων ευρώ και τα 
ελλείμματα αυτά τα καλύπτει και πάλι 
ο φορολογούμενος πολίτης μέσα από 
την κρατική ενίσχυση.

• Ένας όχι ευκαταφρόνητος αριθμός 
πολιτών εξακολουθούν να κάνουν χρήση 
των ιδιωτικών ασφαλειών ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης που έχουν ή των 
ταμείων ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
των Ημικρατικών Οργανισμών ή των Τρα-
πεζικών Υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να 
μην επιβαρύνουν οικονομικά το σύστημα, 
ενώ εισφέρουν το ποσοστό τους στο ΓεΣΥ.

Τελικά, είναι επιβεβαιωμένο ότι τόσο 
τη φιλοσοφία όσο και τη νομοθεσία του 
ΓεΣΥ ΔΕΝ την καταστρατηγούν όσοι με 
εποικοδομητικές προτάσεις προσπαθούν να 
στηρίξουν τη βιωσιμότητά του και τη σωστή 
λειτουργία του, αλλά αυτοί που ανέλαβαν 
την ευθύνη για την εφαρμογή του, είτε από 
ανικανότητα είτε από σκοπιμότητα.

Θύματα, δυστυχώς, θα είναι για μια 
ακόμα φορά οι πολίτες, όπως συνέβη με το 
χρηματιστήριο, το κλείσιμο των Κυπριακών 
Αερογραμμών, το κούρεμα των καταθέ-
σεων, το κλείσιμο του Συνεργατισμού, του 
συστήματος εκποίησης περιουσιών και 
σήμερα του χρηματιστηριακού ΓεΣΥ.

 *Πρόεδρος Κ.Σ. ΕΔΕΚ

Τελικά, η μηχανή δεν 
αντικαθιστά τον άνθρωπο

Προστασία του περιβάλλοντος
και τοπικές Αρχές

ΓεΣΥ: Λειτουργικό ή χρηματιστηριακό

 «Αγαπητέ μου Ρένο...»
H αλληλoγραφία του D.P. 743 
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Για να επιτευχθούν 
βέβαια οι στόχοι της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
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Της Κυριακής
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Όλες οι δράσεις και ενέργειες των ΗΠΑ, 
της όποιας διοίκησής τους, στοχεύ-
ουν σε τελική ανάλυση τη Ρωσική 

Ομοσπονδία. Είναι ένας πόλεμος σε όλα τα 
επίπεδα και εφ’ όλης της ύλης. Ακόμα και στο 
εκκλησιαστικό επίπεδο.  Όλες οι ενέργειες της 
Ρωσικής Ομοσπονδίας στοχεύουν όχι μόνο να 
αποκρούσουν αυτήν την αμερικανική επίθεση 
αλλά και να επεκτείνουν τη ρωσική επιρροή. 
Αυτή η σύγκρουση προϋπήρξε του 21ου αιώ-
να και επανήρχισε μετά την άνοδο του Πούτιν 
στην εξουσία. Στη διάρκεια της Προεδρίας στη 
Ρωσία του αχαρακτήριστου Γιέλτσιν, οι ΗΠΑ 
υπήρξαν μόνη και αδιαμφισβήτητη υπερδύ-
ναμη. Κατ’ αυτήν  την περίοδο περικύκλωσαν 
κυριολεκτικά τη Ρωσία. Από δυτικά Πολωνία, 
Ουκρανία, Βαλτικές, από νοτιοδυτικά Ρουμανία 
ακόμα και Βουλγαρία, από Νότια Τουρκία, Ελ-
λάδα, ορισμένες τουρκόφωνες πρώην Σοβιετικές 

Δημοκρατίες, Πακιστάν, Αφγανιστάν κ.ο.κ. και  
από Ανατολικά Ιαπωνία. Συν τα προβλήματα με 
Γεωργία και Τσετσενία.  Σιγά-σιγά όμως με τον 
Πούτιν στα ηνία η Ρωσία ανέκαμψε οικονομι-
κά, επιβλήθηκε  εσωτερική τάξη, ανακτήθηκε 
στρατιωτική ισχύς κ.λπ. Και ήλθε η ώρα που 
η καπιταλιστική Ρωσία άνοιξε φτερά προς τα 
έξω.  Τα γεγονότα γνωστά. Αποκορύφωμα της 
εξόδου της Ρωσίας προς τα έξω η κάθοδος στη 
Μεσόγειο. Όνειρο αιώνων, το οποίο τώρα γίνεται 
πράξη. Αυτή ακριβώς η πτυχή της εξωτερικής 
δραστηριότητας της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
επηρεάζει και την Κύπρο. Από δύο απόψεις. 
Από τη μια αυτή καθαυτή η δυναμική κάθοδος 
στη Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ανατολική 
Μεσόγειο «Συρία» τοποθετεί τη ρωσική φυσική 
και όχι μόνο παρουσία σε απόσταση αναπνοής  
από την Κυπριακή Δημοκρατία. Από την άλλη 
η τροπή που πήραν οι ρωσοτουρκικές σχέσεις, 
αναπόφευκτα επηρεάζουν το όλο πλέγμα των 
σχέσεων στην περιοχή μας αλλά και ειδικότερα 
το τρίγωνο Τουρκία-Ελλάδα- Κύπρος. Αν, μάλι-
στα,  συνεχιστεί η πορεία των πραγμάτων όπως 
τώρα ρέουν, θα επηρεαστεί – άρχισε ήδη – και 
το Κυπριακό.

 Σ’ αυτήν την πολυπλοκότητα πρέπει να 
προστεθούν και οι συνέπειες της αποτυχί-

ας ακόμα μια αποτυχημένης παρέμβασης. 
Της απόπειρας πραξικοπήματος κατά του 
Ερντογάν. Πραξικόπημα, το οποίο ο ίδιος 
αποδίδει σε αμερικανικό δάκτυλο. Γεγονός 
που επιτάχυνε της προς ανατολάς πορεία και 
προσανατολισμό του καθεστώτος Ερντογάν 
και την απόφασή του να ανεξαρτητοποιηθεί 
από τα δυτικά και ΝΑΤΟϊκά δεσμά ή «δεσμά» 
αν θέλετε και την οικοδόμηση της νέας, με-
γάλης Τουρκίας.  Σχέδιο το οποίο εδράζεται 
στην επιθετικότητα και επεκτατικότητα και την 
ενεργειακή εξασφάλιση. Σχέδιο του οποίου 
αναπόσπαστο κομμάτι είναι και το δόγμα της 
«Γαλάζιας Πατρίδας», που έφερε την Τουρκία 
να… συνορεύει με τη Λιβύη και την τουρκική 
στρατιωτική παρουσία στην Τρίπολη και άλλα 
13 κράτη της περιοχής. Ζούμε την απίστευτη 
ως πριν 3-4 χρόνια συνεργασία Ρωσίας και 
Τουρκίας. Τουρκίας «Σουνίτες» και Ιράν «Σιϊ-
τες». Ισραήλ και σειράς αραβικών καθεστώτων. 
Αλλά και την επιμονή και εμμονή ΗΠΑ και 
Ευρωπαϊκής  Ένωσης να επαναφέρουν την 
Τουρκία στο δυτικό «μαντρί».

Μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα εξελίξεων, ο 
οποίος καθίσταται ακόμα πιο πολύπλοκος αν 
αναλογιστεί κάποιος την παγκόσμια αντιπα-
ράθεση ΗΠΑ και Κίνας, την ανάδειξη νέων 

δυνάμεων όπως Ινδία, Βραζιλία κλπ., τις φοβερές 
αδυναμίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και  άλλα 
που ο χώρος και ο χρόνος δεν επιτρέπουν να 
αναφερθώ, ο σύγχρονος κόσμος καθίσταται πο-
λυπολικός και άρα απίστευτα ρευστός. Μέσα σ’ 
αυτές τις συνθήκες προσπαθούμε να λύσουμε 
το Κυπριακό, μέσω  του ΟΗΕ (και ορθά), αλλά 
ενός ΟΗΕ μεταλλαγμένου λόγω ακριβώς των 
εξελίξεων.  Σ’ αυτήν την προσπάθεια και  τη 
φροντίδα να ανακάμψει η κυπριακή οικονομία 
από την κρίση και μέσα στη δίνη της σύγκρου-
σης ΗΠΑ – Ρωσίας, η κυπριακή Κυβέρνηση 
επέλεξε την αποκλειστική πορεία προς Δυσμάς. 
Το ίδιο και η Ελλάδα. Και είμαστε μάρτυρες 
σειράς ενεργειών και δράσεων, δηλώσεων και 
ανακοινώσεων προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Τελευταία τέτοια πράξη η επίσκεψη του Έλληνα 
Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Η δέσμευσή 
του για πλήρη σύμπλευση με τις ΗΠΑ και το 
αντάλλαγμα ερωτηματικό. Λέγεται ότι οι ΗΠΑ 
θα αναλάβουν πρωτοβουλία για εκτόνωση των 
ελλαδο-τουρκικών σχέσεων. Δεν γνωρίζω τι 
μπορεί να σημαίνει εκτόνωση όταν ο ένας 
επιτίθεται και διεκδικεί παράνομα (Τουρκία) 
και ο άλλος αμύνεται νόμιμα και δίκαια (Ελ-
λάδα και Κύπρος),  αλλά συνήθως οι μεσο-
λαβητές μοιράζουν τις αποστάσεις. Εμείς εδώ 

στην Κύπρο έχουμε μαρτυρήσει από τέτοιες 
αγγλοαμερικανικές πρωτοβουλίες. Προσοχή, 
λοιπόν, στο τι ζητούμε από τους επίγειους θεούς, 
όταν ιδιαίτερα είναι προκατειλημμένοι υπέρ 
του επιτιθέμενου Γκρίζου Λύκου.

Να προσέχεις τι ζητάς από τους επίγειους…. θεούς

Η 19ΧΡΟΝΗ ΑΓΓΛΊΔΑ ΚΑΊ Η 60ΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΊΑ

ΟΤΑΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΊ Ο ΣΕΡΊΦΗΣ 

Η ΦΘΗΝΊΑ ΤΗΣ ΒΕΝΖΊΝΗΣ ‘Η ΤΗΣ ΣΥΝΕΊΔΗΣΗΣ;

Τώρα που έχει λήξει (στον βαθμό που έχει 
λήξει) η πολύκροτη υπόθεση της 19χρονης 
Αγγλίδας, που μας απασχόλησε επί μισό 
σχεδόν χρόνο, θα πρέπει να δούμε ψύχραιμα, 
με σοβαρότητα και εις βάθος όλες τις παρα-
μέτρους οι οποίες έχουν προκύψει από αυτήν 
την πονεμένη ιστορία. 
Να εξετάσουμε αν το σύστημα απονομής 
δικαιοσύνης δούλεψε με τον σωστό τρόπο 
και με την πρέπουσα ταχύτητα. Να εμβαθύ-
νουμε στους λόγους για τους οποίους μια 
19χρονη κοπελίτσα, που ήρθε για διακοπές 
και θέλησε να έχει μια ερωτική περιπέτεια 
στην Αγία Νάπα, κατέληξε να ταλαιπωρείται 
για έξι μήνες στα δικαστήρια ως εγκληματίας 
του χειρίστου είδους, να εξευτελίζεται και να 
υφίσταται όλη την ψυχολογική πίεση μιας 
μακρόσυρτης διαδικασίας, αυστηρά προση-
λωμένης σε τυπικότητες και νομικίστικους 
λαβυρίνθους. Γιατί χρειάστηκε τόσο μεγάλο 
χρονικό διάστημα για να καταλήξουμε σε μια 

απόφαση για ποινή με αναστολή, η οποία θα 
μπορούσε να είχε ληφθεί πολύ νωρίτερα. 
Να προβληματιστούμε για την εικόνα που 
έχουμε δώσει προς τα έξω (δίκαια ή άδικα) ότι 
είμαστε μια χώρα όπου τα θύματα βιασμού 
και γενικά οι γυναίκες τυγχάνουν περιφρονη-
τικής και άδικης μεταχείρισης. 
Αλλά να ψάξουμε επίσης και την πτυχή 
του «φωτομπούλινγκ», το οποίο υφίστατο η 
19χρονη κάθε φορά που εμφανιζόταν στο 
δικαστήριο, με φωτογράφους να την τριγυρί-
ζουν ως αρπακτικά, προσπαθώντας επίμονα 
να απαθανατίσουν έστω και ένα μέρος από το 
πρόσωπό της, θυμίζοντας τις πολιορκίες των 
παπαράτσι στη μακαρίτισσα την Νταϊάνα. 
Ναι! Έχουμε πολλά να αποκομίσουμε από την 
ιστορία της 19χρονης σε σχέση με την ιστορία 
της... 60χρονης (από το 1960) Κυπριακής Δι-
καιοσύνης, που έχει τις ρίζες της στο αγγλικό 
δικαστικό σύστημα!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Σαν σκληρός και άτεγκτος σερίφης, του πάλαι 
ποτέ Φαρ Ουέστ, συμπεριφέρεται ο Ντόναλντ 
Τραμπ έναντι του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόε-
δρος, στριμωγμένος από την αμερικανική Βου-
λή και έχοντας στο μυαλό του την επανεκλογή 
του, αποφάσισε να κάνει εκείνο που 
οι προκάτοχοί του δεν τόλμησαν. 
Εκτέλεσε έναν από τους πιο 
δημοφιλείς ηγέτες του Ιράν, 
τον στρατηγό Σουλεϊμανί. 
Σαν κλασικός καουμπόι, ο 
Τραμπ πρώτα πυροβόλη-
σε και μετά εξήγησε. Τον 
Σουλεϊμανί τον πυροβό-
λησε (για την ακρίβεια τον 
drone-βόλησε) και μετά εξή-
γησε ότι τον σκότωσε επειδή 
τον θεώρησε υπεύθυνο για τον 
θάνατο πολλών Αμερικανών, αλλά και 
για σχεδιαζόμενες νέες επιθέσεις. 
Όλοι ανέμεναν μια τρομερή απάντηση του 
Ιράν, κρίνοντας από την οργή της ηγεσίας του 
και του λαού και τις υποσχέσεις για εκδίκηση. 

Τελικά, η πρώτη στρατιωτική απάντηση της 
Τεχεράνης δεν είχε ουσιαστικό αποτέλεσμα. 
Καμιά εικοσαριά πύραυλοι έπεσαν σε δύο 
αμερικανικές βάσεις, αλλά δεν προκάλεσαν 
καμιά απώλεια. Κυκλοφορεί η πληροφορία 

ότι οι Αμερικανοί είχαν ειδοποιηθεί και 
πήραν μέτρα προφύλαξης. Υπάρχει 

επίσης η υπόνοια ότι το Ιράν, 
ευρισκόμενο σε αδύνατη 

στρατιωτικά θέση, δεν ήθελε 
να επιφέρει απώλειες στους 
Αμερικανούς, για να μην 
προκαλέσει την οργίλη αντί-
δραση του ευέξαπτου και 

απρόβλεπτου σερίφη.
Επί του παρόντος, φαίνεται 

να έχει αποτραπεί ανεξέλεγκτη 
κλιμάκωση της κρίσης. Αλλά ποτέ 

δεν ξέρεις τι ξημερώνει η επόμενη μέρα 
στην πυριτιδαποθήκη της Μέσης Ανατολής. 
Και με έναν σερίφη που πιστεύει ότι «καλός 
ινδιάνος είναι ο νεκρός ινδιάνος»...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Φανταστείτε την ακόλουθη εικόνα: Ο κατοχικός 
στρατός να ετοιμάζεται να προελάσει στη Λευκω-
σία και πολλοί Ελληνοκύπριοι να πηγαίνουν στα 
κατεχόμενα για να βάλουν... βενζίνη, επειδή είναι 
φθηνότερη, ώστε να μπορέσουν να φύγουν προς 
τα βουνά όταν έρθουν τα τουρκικά τανκς! Εξω-
φρενικό, ε; Και όμως. Σύμφωνα με στοιχεία του 
Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, το ποσοστό 
αγοράς πετρελαιοειδών από τα κατεχόμενα αυ-
ξήθηκε το 2019 στο 18,51%, από 3% που ήταν το 
2017. Το Κράτος απώλεσε πέρσι συνολικά έσοδα 
88 εκατομμυρίων ευρώ, επειδή πολλοί συμπατρι-
ώτες μας επέλεξαν να πάνε στα κατεχόμενα για να 
γεμίσουν τα αυτοκίνητά τους, ενώ την ίδια περίοδο 
έχασαν και οι Ελληνοκύπριοι πρατηριούχοι έσοδα 
7 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ. 
Βέβαια, σε τελευταία ανάλυση, πρόκειται για ένα 

θέμα που αφορά το πόσο φυσιολογική θεωρεί 
ο καθένας από εμάς την αποδοχή της κατοχής 
και πόσο συμβιβάζεται με αυτήν. Είναι ένα θέμα 
που αφορά το πόσο ηθικό και ορθό αισθάνεται ο 
καθένας από εμάς να ενισχύει, έστω έμμεσα, το 
ψευδοκράτος, ξεγελώντας το νόμιμο κράτος για 
να μην καταβάλει τη φορολογία των καυσίμων. 
Έχω, όμως, μιαν απορία. Αν αύριο ο «Πορθητής» 
αρχίσει να αντλεί πετρέλαιο από την ΑΟΖ μας, θα 
συνεχίσουν να σπεύδουν κάποιοι από εμάς στα 
κατεχόμενα για να γεμίζουν τα τάγκια τους, επει-
δή το πετρέλαιο θα τους προσφέρεται φθηνότερα;
Δυστυχώς, κριτήριο για τη στάση πολλών 
Ελληνοκυπρίων δεν είναι πλέον το «ποτζιεί 
υπάρχει κατοχή». Κριτήριο είναι το «ποτζιεί εν 
πιο φτηνά»...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ 
ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ 
ΜΑΣ

Είναι επιπολαιότητα; 
Είναι άγνοια κινδύνου; 
Είναι σικκιμετισμός; Είναι 
απλώς βλακεία; Είναι όλα 
μαζί; 
Όταν η Αστυνομία (αλλά 
και η κοινή λογική) σε 
προειδοποιεί να μην 
επιχειρήσεις να διασχί-
σεις με αυτοκίνητο έναν 
ορμητικό ποταμό ή έναν 
πλημμυρισμένο δρόμο, 
στον οποίο δεν μπορείς να 
υπολογίσεις το ύψος του 
νερού, ιδιαίτερα τώρα με 
την πολυομβρία, αλλά εσύ 
απτόητος προχωρείς και 
το κάνεις, με αποτέλεσμα 
να παγιδευτείς και να κιν-
δυνεύει η ζωή σου, τι είναι 
απ’ όλα τα πιο πάνω; 
Όταν η Αστυνομία σε 
συμβουλεύει να μην 
ανεβείς στο Τρόοδος με το 
αυτοκίνητο όταν υπάρχει 
πυκνή χιονόπτωση, αλλά 
εσύ αγνοείς την προτρο-
πή, επειδή αμάν-αμάν 
θέλεις να πας να παίξεις 
χιονοπόλεμο και να κάνεις 
χιονοπασιαμά, και τελικά 
εγκλωβίζεσαι στο χιόνι, τι 
είναι απ’ όλα τα πιο πάνω; 
Έχουμε μπροστά μας ένα 
από τα βασικά χαρακτη-
ριστικά μας ως λαού. 
Ενεργούμε αυθόρμητα, 
άσκεφτα και ανεύθυνα, 
χωρίς να υπολογίζουμε τις 
συνέπειες των πράξεών 
μας. Ορμάμε μέσα και 
όποιον πάρει ο Χάρος, 
κάνοντας τον μάγκα και 
βέβαιοι όντες ότι μπορού-
με να αντιμετωπίσουμε 
οποιαδήποτε κατάσταση.
Αλλά όταν βρεθούμε σε 
δύσκολη και απελπιστική 
θέση, αρχίζουμε να φωνά-
ζουμε έντρομοι... «Βουράτε 
γειτόνοι»! Όμως καμιά 
φορά οι γειτόνοι μπορεί 
να κοιμούνται βαθιά και 
να μη μας ακούσουν, ή να 
βρισκόμαστε σε περιοχή 
όπου... δεν υπάρχουν 
καθόλου γειτόνοι!
ΜΠΟΞΕΡ

Βρήκε το θάρρος 
και μίλησε
Αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε 
τον θαυμασμό μας για εκείνην την κυρία 
που είχε το ψυχικό σθένος, το θάρρος, την 
τόλμη, τη δύναμη, το κουράγιο να βγει 
μπροστά και να καταγγείλει δημόσια αυτόν 
που την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 
9 και 10 ετών, έστω και εάν πέρασαν 35 
χρόνια από τότε! Ο θύτης, 72 ετών σήμερα, 
κρίθηκε ένοχος από το Δικαστήριο σε επτά 
αδικήματα που αφορούσαν τη σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιού, και δη συγγενικού 
του προσώπου, και καταδικάστηκε σε φυ-
λάκιση ενός χρόνου. Η απόφαση αποτελεί 
σημαντικό σταθμό στα δικαστικά χρονικά 
διότι δίνει την ευκαιρία και σε άλλα θύματα 
σεξουαλικής κακοποίησης να καταγγεί-
λουν τέτοιας φύσεως υποθέσεις, έστω και 
εάν έχουν παρέλθει πολλά χρόνια από τη 
διάπραξή τους. 
Η Ράνια Ευριπίδου, 45 ετών σήμερα, 
πάλεψε με τον εφιάλτη που την βασάνιζε 
για 35 χρόνια και βγήκε νικήτρια. Κι όχι 
μόνο. Αποφάσισε να δημοσιοποιήσει 
το όνομά της, να εμφανίσει το πρόσωπό 
της, να αφηγηθεί την ιστορία της, για να 
ενθαρρύνει και άλλα θύματα σεξουαλικής 
βίας να μιλήσουν. Επιθυμεί να είναι «η 
φωνή όσων έχουν ζήσει ανάλογη εμπειρία 
με τη δική της», όπως έγραψε σε ανάρτησή 
της στο διαδίκτυο, σημειώνοντας πως ποτέ 
δεν είναι αργά για να οδηγήσει ένα θύμα 
τον θύτη του στη Δικαιοσύνη. «Σπάσαμε το 
κατεστημένο της Κύπρου. Δεν έγινε ξανά 
κάτι τέτοιο και είμαι πολύ περήφανη και 
χαρούμενη», έγραψε επίσης η κ. Ευριπί-
δου.
Ναι, είναι όντως πρωτοφανές και εκπλη-
κτικό αυτό που έγινε και στέλνει μηνύματα 
ελπίδας και αισιοδοξίας.
Σας ευχαριστούμε, κ. Ευριπίδου, γιατί έχετε 
κάνει μια σπουδαία αρχή, για να αλλά-
ξουν νοοτροπίες σ’ αυτήν τη συντηρητική, 
ανδροκρατική, σεξιστική και υποκριτική 
κοινωνία, αλλά και για να πάρει η Πολιτεία 
ανάλογες αποφάσεις, ώστε να τιμωρούνται 
αυστηρότερα τα κτήνη που κακοποιούν 
σεξουαλικά παιδιά και προβαίνουν σε 
παρόμοιου είδους εγκλήματα.

ΜΠΟΞΕΡ

Το δώρο του 
Ερντογάν 
στον Πούτιν
Και «ειρηνοποιός» εμφανίζεται τώρα 
ο Ερντογάν στη Λιβύη. Μαζί με τον 
Πούτιν ανακοίνωσαν κοινή πρωτο-
βουλία για κατάπαυση του πυρός στη 
βορειοαφρικανική αυτή χώρα από τις 
12 Ιανουαρίου. Η πρωτοβουλία, στην 
ουσία, στρέφεται κατά του στρατηγού 
Χαφτάρ, ο οποίος έχει εξαπολύσει 
μεγάλη επιχείρηση για κατάληψη της 
Τρίπολης (οι τελευταίες πληροφορίες 
τον φέρουν να έχει ήδη μπει στην 
πόλη) και ανατροπή του καθεστώτος 
Σαράτζ. Η Τουρκία, η οποία έχει ήδη 
αποστείλει στρατιωτικούς συμβούλους 
στην Τρίπολη, θέλει με κάθε τρόπο να 
σταματήσει την προέλαση του Χαφτάρ 
και να αποτρέψει την ανατροπή του 
Σαράτζ, για να διασφαλίσει τη «νομιμο-
ποίηση» της παράνομης συμφωνίας 
διαμοιρασμού μεγάλων τμημάτων των 
ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου από την 
Τουρκία και τη Λιβύη. 
Ο Ερντογάν, μάλιστα, πρόσφερε ως 
δώρο στον Ρώσο Πρόεδρο, κατά 
την τελευταία συνάντησή τους, ένα 
βιβλίο που περιλαμβάνει ακριβώς 
τη συμφωνία μεταξύ της Τουρκίας 
και του καθεστώτος της Τρίπολης και 
γενικότερα τις τουρκικές διεκδική-
σεις στην Ανατολική Μεσόγειο! Από 
την πλευρά του, βέβαια, έκανε και 
ο Πούτιν δώρα στον Ερντογάν. Τον 
αναγνώρισε ως βασικό παίκτη στη 
Λιβύη και τον έκανε σοβαρό ενεργει-
ακό παίκτη με τον Turkish Stream 
που εγκαινίασαν μαζί.
Την ίδια ώρα στην Ουάσιγκτον, ο 
Τραμπ έκανε πως δεν άκουε τον Μη-
τσοτάκη να καταγγέλλει τις παράνομες 
δραστηριότητες της Τουρκίας στην 
Ανατολική Μεσόγειο.
Τελικά επιβεβαιώνεται ότι η Τουρκία 
του Ερντογάν παίζει με τους ηγέτες των 
δύο υπερδυνάμεων σαν παλλακίδα 
που χαριεντίζεται με δύο εραστές, και 
καταφέρνει να της ικανοποιούν κάθε 
της βίτσιο...

ΜΠΟΞΕΡ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

Υπήρξε δέσμευση του Έλλη-
να Πρωθυπουργού για πλήρη 
σύμπλευση με τις ΗΠΑ με το 

αντάλλαγμα ερωτηματικό. Λέ-
γεται ότι οι ΗΠΑ θα αναλάβουν 

πρωτοβουλία για εκτόνωση 
των ελλαδο-τουρκικών σχέσε-
ων. Δεν γνωρίζω τι μπορεί να 

σημαίνει εκτόνωση όταν ο ένας 
επιτίθεται και διεκδικεί παρά-

νομα (Τουρκία) και ο άλλος 
αμύνεται νόμιμα και δίκαια (Ελ-
λάδα και Κύπρος), αλλά συνή-

θως οι μεσολαβητές μοιράζουν 
τις αποστάσεις. Εμείς εδώ στην 
Κύπρο έχουμε μαρτυρήσει από 

τέτοιες αγγλοαμερικανικές 
πρωτοβουλίες  
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Καστελόριζο και Πέντεμιλι

Αμερικανικών πληγμάτων ιρανικές 
επαπειλούμενες αντιδράσεις

Ε Α Ν... κριτήριο τεθεί, ποιοι και γιατί 
εκ των Ελλήνων, εν Αθήναις και 
εν Λευκωσία εναντιώνονται στον 

East-Med Ελλάδος - Κύπρου - Ισραήλ, 
ποιοι χλευάζουν τις επιτευχθείσες τριμε-
ρείς συνεργασίες Ελλάδος και Κύπρου με 
Αίγυπτο αφ’ ενός και Ισραήλ αφ’ ετέρου, 
ποιοι στον αθηναϊκό Τύπο μέμφονται την 
Αθήνα, κινδυνολογούν και μεμψιμοιρούν 
ότι παρασύρθηκε από την... βουλιμία 
των Ελλήνων Κυπρίων, τότε προκύπτει 
μία επιπλέον ένδειξη για την ορθότητα 
αυτής της συγκεκριμένη πολιτικής των 
διαδοχικών κυβερνήσεων Ελλάδος και 
Κύπρου στη γεωγραφία που μας προί-
κισαν οι αιώνες. Η οποία, συν τοις άλλοις, 
εξοργίζει τα μάλα την Τουρκία.

Η ΙΔΙΑ η Τουρκία, με τα επάλλη-
λα πεπραγμένα της των τελευταίων 
δεκαετιών, έχει κατεδαφίσει εμφα-

νέστατα και τα έσχατα απομεινάρια 
των ψευδαισθήσεων που όλοι αυτοί, 
και πολύ περισσότεροι στο πρόσφατο 
παρελθόν, έτρεφαν όλ’ αυτά τα χρόνια 
και συστηματικά καλλιεργούσαν στο 
αναγνωστικό κοινό και στον λαό ευρύ-
τερα, επιχειρώντας να εξωραΐσουν την 
εικόνα της «γείτονος», διαφημίζοντας 
τα... “win-win” οφέλη της διαλλακτικό-
τητας στις ελλαδο-τουρκικές σχέσεις 
και πιέζοντας μεθοδικά για το κλεί-
σιμο του Κυπριακού διά της «λύσης» 
συμβιβασμού με τις απαιτήσεις των 
Τούρκων Κατακτητών.

Η ΙΔΙΑ η Τουρκία έδειξε και απέ-
δειξε εμπράκτως ότι η ακολουθούμενη 
απέναντί της από το 1974 ελληνική 
πολιτική του Κατευνασμού, όχι μόνο 
παγιώνει και διαιωνίζει τα κατοχικά 
«τετελεσμένα» της στην Κύπρο, αλλ’ 
αυξάνει κι αποθηριώνει την επεκτατι-
κή της βουλιμία στο Αιγαίο. Εκτρέφο-
ντας κι αποθρασύνοντας τον ηγεμονικό 
της νεο-οθωμανισμό στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Απαραίτητη προϋπόθε-
ση, τουτέστιν, για την ανάπτυξη του 
Νεο-Οθωμανισμού, αποδεικνύεται η 
ύπαρξη του Νεο-Ραγιαδισμού.

Η ΙΔΙΑ η Τουρκία, αντιγράφοντας 
εαυτήν, επαναλαμβάνει, εμπλουτίζο-
ντας αταλάντευτα, σε βάθος χρόνου 
και χώρου, την πάγια ανθελληνική 
στρατηγική της, με την αυτοπεποίθηση 
επιδεξιότητας που της προσφέρουν τα 
σε βάρος των Ελλήνων παλαιότερα και 
νεότερα επιτεύγματά της. Ιδιαίτερα στο 
Κυπριακό. Ως καθοδηγητική μόλα και 
γραμμή, όχι μόνο εναντίον της Ελλά-
δος, διαθέτει δεδηλωμένα η Τουρκία, 
την επιτυχημένη κυπριακή στρατη-
γική της από το 1956 μέχρι σήμερα. 
Η στρατηγική Νιχάτ Ερίμ - Γραφείου 
Ειδικού Πολέμου στο Κυπριακό, απο-
τελεί την ασφαλέστερη για την Άγκυρα 
μέθοδο, την οποία εμπλούτισε το 2001 
για περαιτέρω ανάπτυξη από τους εν 
εξουσία από το 2002 ισλαμιστές του κ. 
Ερντογάν, με το «Στρατηγικό Βάθος» 
του Αχμέτ Νταβούτογλου.

ΑΚΟΜΗ και στις λεπτομέρειες των 
τουρκικών... επιχειρημάτων, ανοίγο-
ντας το στόμα τους οι νυν κυβερνώντες 
Τούρκοι, τα επιχειρήματα του Νιχάτ 
Ερίμ 1956 παπαγαλίζουν αυτούσια:

- Μόλις προχθές, 10 Ιανουαρίου 
2020, ο εκπρόσωπος του τουρκικού 

Υπουργείου Εξωτερικών, κ. Τσιαγα-
τάι Ερτσίγερς, εκδιπλώνοντας την 
τουρκική στρατηγική εναντίον των 
κυριαρχικών δικαιωμάτων στη θα-
λάσσια ΑΟΖ, τα οποία οριοθετούνται 
σύμφωνα με το Δίκαιο της Θαλάσσης 
και από την ύπαρξη του Καστελορί-
ζου το οποίο ανακόπτει και δεν επι-
τρέπει το αυθαίρετο τουρκο-λυβικό 
«Μνημόνιο», εκστόμισε και το εξής 
«επιχείρημα»:

«Το να πιστεύει κανείς ότι ένα μι-
κροσκοπικό νησί 10 τετραγωνικών 
χιλιομέτρων, που βρίσκεται δύο χι-
λιόμετρα μακριά από την Τουρκία και 
570 μακριά από την Ελλάδα, μπορεί να 
δημιουργήσει θαλάσσια ζώνη 40.000 
τετραγωνικών χιλιομέτρων στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, είναι γελοίο...».

ΒΕΒΑΙΑ στα μυαλά του κ. Ερτσίγερς 
και της Τουρκίας το Καστελόριζο φαί-
νεται ότι... δεν είναι Ελλάδα. Ότι δεν 
ανήκει στην εδαφική επικράτεια του 
ελλα-δικού μας κράτους, αλλά είναι... 
μακριά από την Ελλάδα!

ΔΕΙΤΕ πώς ακριβώς, πριν από ΕΞΗ-
ΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ, το ίδιο ακρι-
βώς αντίστοιχο «επιχείρημα» περιείχε 

η Έκθεση του Νιχάτ Ερίμ της 24ης Νο-
εμβρίου 1956, για την αγγλοκρατού-
μενη τότε Κύπρο που αγωνιζόταν με 
την Ε.Ο.Κ.Α. για την Ένωσή της με την 
Ελλάδα, Έκθεση που δόθηκε στον τότε 
Πρωθυπουργό της Τουρκίας Αντνάν 
Μεντερές και κατέστη το θεμέλιο της 
κυπριακής στρατηγικής της Άγκυρας:

«Η νήσος Κύπρος απέχει από την 
Τουρκία 45 μίλια, ενώ από τον Πειραιά 
600 μίλια» (Νεοκλή Σαρρή, «Η ΑΛΛΗ 
ΠΛΕΥΡΑ», τόμος 2ος, βιβλίο Α 1955-
1963 I. Αθήνα 1982, σελ. 284).

ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ σε οιονδήποτε 
οποιεσδήποτε αμφιβολίες ότι το 
Καστελόριζο δεν αποτελεί έναν από 
τους επόμενους πρώτους στόχους 
της τουρκικής βουλιμίας; Υπάρχει 
κανείς που δεν βλέπει και δεν ακού-
ει και δεν διαβάζει, πόσα τουρκικά 
μαχητικά σπεύδουν σε παραβιάσεις 
του ελληνικού εναέριου χώρου στο 
Καστελόριζο και ιδίως κάθε φορά 
που πάει εκεί Έλλην πρωθυπουρ-
γός, υπουργός ή αρχηγός από τις 
ελλα-δικές μας ένοπλες δυνάμεις; 
Δεκαοκτώ υπερπτήσεις τουρκικών 
μαχητικών σημειώθηκαν μόνο προ-

χθές πάνω από Ρω, Στρογγύλη και 
Μεγίστη, όταν ο Αρχηγός ΓΕΣ πέταξε 
με ελικόπτερο στη Ρω...

ΕΠΑΛΗΘΕΥΕΤΑΙ λοιπόν και πάλιν 
το διαχρονικό καθήκον της ελληνικής 
(ελλαδικής και κυπριακής) πολιτικής, 
για αντίστοιχη εμμονή και αταλάντευτη 
ανάπτυξη της διαρκούς ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
και ρωμαλέας ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ.

ΕΝΑΝΤΙ της Τουρκίας και ενάντια 
στην βουλιμία της, δεν υπάρχει άλλη 
«λύση» παρά μόνο η ενδυνάμωση 
όλων των συντελεστών ισχύος της 
Ελλάδος και της Κύπρου. Πρωτίστως 
στον στρατιωτικό, στον διπλωματικό, 
στον οικονομικό, στον τεχνολογικό, 
στον μορφωτικό τομέα. Προκειμέ-
νου να υλοποιείται, αποτελεσματι-
κότερα και πειστικότερα, η ελληνική 
πανεθνική αντίσταση. Με κυριότερο, 
ευτυχώς, ΥΠΑΡΚΤΟ προσόν το ότι: 
Σήμερα ο Ελληνισμός δεν υποφέρει 
από εμφύλια πάθη και διχασμούς, 
ούτε και από τον φόβο ότι κάποια 
Χούντα θα αφήσει το Καστελόριζο 
όπως άφησε την 20ή Ιουλίου 1974 
το Πέντεμιλι της Κερύνειας στον 
Αττίλα...

Δυσχερώς καθίσταται αντιληπτή η πολιτική στόχευση 
ή στρατηγική σκοπιμότητα, που εμφιλοχωρούσε 
στη  σκέψη της αμερικανικής ηγεσίας, όταν αποφά-

σιζε να προβεί στην εκτέλεση ενός ιδιαιτέρως σημαντικού 
ηγετικού παράγοντα του ιρανικού κράτους, του Στρατη-
γού Κασέμ Σουλεϊμανί. Κυρίως μάλιστα δεν είμαστε σε 
θέση να αναγνωρίσουμε την ικανότητα της αμερικανικής 
ηγεσίας να υπολογίσει τις επερχόμενες συνέπειες για τη 
διεθνή πολιτική από αυτήν την ενέργεια, που μπορεί να 
είναι δυσανάλογες του «οφέλους», που ενδεχομένως να 

προέλθει από μια 
τέτοια δράση. 

Τούτο γιατί το 
Ιράν που κινεί-
ται σε διαδρομές 
ισλαμικής δυνα-
μικής σύλληψης, 
που δεν συνάδει 
προς τον δυτι-
κό τρόπο ζωής 
και αντίληψης 
του κόσμου των 
πολιτικών εξελί-
ξεων, μπορεί να 
κατευθύνει τις 
ενέργειές του κατά 
τρόπο, που να εί-
ναι απρόβλεπτος.

Υπάρχει μία 
παραδοχή εν 
π ρ ο κ ε ι μ έ ν ω 
που υπογραμ-
μίζει έναν απο-

λύτως αντιθετικό και διαφοροποιημένο με τη δυτική 
αντίληψη τρόπο και στάση ζωής, κυρίως ως προς την 
πρόσληψη της ιδέας του θανάτου στην κοινωνία του 
ιρανικού, ισλαμικού κόσμου. Η θρησκεία υπαγορεύει 
στον κάθε πιστό πως ο θάνατος για την πατρίδα και 
την πίστη οδηγεί στον παράδεισο, δηλαδή δικαιώνει 
την πράξη του να πεθάνει για τη  θρησκεία, η οποία 
είναι ταυτισμένη με την παράσταση της πατρίδας, δια-
μορφώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια ολοκληρωτική 
διάσταση στις σχέσεις κράτους και κοινωνίας. Αυτό 
σημαίνει πως οι ΗΠΑ και ενδεχομένως ο ευρύτερος 
δυτικός κόσμος θα αντιμετωπίσουν πιθανότατα την 
μήνιν ατόμων και ομάδων, θεσμών και πολιτικών ορ-
γανώσεων, ανεξαρτήτων μεταξύ τους, που τους συνδέει 
η ιδέα της ισλαμικής τιμωρίας του δυτικού κόσμου.

Η πολιτική κουλτούρα του Ιράν παραπέμπει σε μία 
κοινωνία που είναι διαρκώς εν κινήσει, διεκδικώντας 
τα καλώς ή κακώς νοούμενα συμφέροντα και δίκαια 
της χώρας και του κράτους, όπερ παραπέμπει στη 
δομή κινητικότητας λαών του Τρίτου Κόσμου, που 
διακρίνονται από μία διεκδικητική κουλτούρα παρου-
σίας τους στην πολιτική. Εν αντιθέσει, η αμερικανική 
κοινωνία, όπως και γενικότερα οι δυτικές κοινωνίες 
στην πλειοψηφία τους, διάγουν μία διαδρομή εφησυ-
χασμού ως προς τους χειρισμούς της πολιτικής, τους 

οποίους εναποθέτουν στην ηγεσία της χώρας και δεν 
εμπλέκονται στις εξελίξεις της πολιτικής, παρά μόνον 
εάν κληθούν προς τούτο. Η υπόθεση της πολιτικής 
ανήκει στους κατ’ επάγγελμα προς τούτο ταγμένους, 
δηλαδή στην πολιτική ελίτ της χώρας. 

Τα πλήγματα που ήδη καταγράφονται σε σχέση με 
δυτικά συμφέροντα εν τη ευρεία του όρου εννοία, θα 
πρέπει να αναγνωστούν ως διαδικασίες εν είδει πρόγευ-
σης, δυναμικώς επερχόμενων αντιδράσεων εκ μέρους 
του σιιτικού ισλαμικού κόσμου, όπως είναι ο περσικός 
τοιούτος, απέναντι σε δυτικές, οργανωμένες κοινωνίες. 
Αυτό που κάποτε προσφυώς ελέχθη ως θεώρηση, πως 
οι επόμενοι πόλεμοι μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου 
θα συνιστούν σύγκρουση θρησκειών και πολιτισμών,  
δείχνει να δρομολογείται ως σενάριο επαληθεύοντας 
ενδεχομένως την πρόβλεψη. 

Η ηγεσία του Ιράν κινείται σε μία δυναμική αντίληψη 
της πολιτικής εκείνων που έχουν συστρατευμένη μαζί 
τους ολόκληρη την κοινωνία και δεν έχουν να αποδώσουν 
λόγο για τις πράξεις τους, σε μια ταύτιση αποφασισμένης 
θυσίας και τιμωρίας της εχθρικής δύναμης. Επομένως, το 
Ιράν δεν υπάρχει περίπτωση να τερματίσει την ενεργό εν 
πολλοίς ένοπλη αντιπαράθεσή του με τις ΗΠΑ, την οποία 
προδήλως και θα διεξάγει στο πλαίσιο ενός ανορθόδοξου, 
δηλαδή μη συμβατικού πολέμου. 

Η ηγεσία των ΗΠΑ επέφερε πλήγμα απέναντι στην 
ηγεσία του Ιράν, προκειμένου να καταδείξει πως σε 
οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στη διεθνή σκακιέρα, η 
Ουάσιγκτον έχει το πάνω χέρι, τον πρώτο και τον τελευταίο 
λόγο. Αναφορικά προς τούτο, πρέπει να ληφθεί υπόψη και 
η νοοτροπία ενός απρόβλεπτου Ντόναλντ Τραμπ, όπως 
και η αντίληψή του για ικανοποίηση της κοινής γνώμης 
στις ΗΠΑ απέναντι σε μια εχθρική κατασκευή, η οποία, 
σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη, απειλεί τα δυτικά και 
αμερικανικά συμφέροντα.  

Η Τεχεράνη, ιδιαίτερα μετά το πλήγμα στρατηγικής 
υφής, δηλαδή κύρους που δέχθηκε σε ό,τι αφορά τη 
δολοφονία μιας εμβληματικής της προσωπικότητας, 
δεν νοείται να συρθεί σε μια διαπραγμάτευση που θα 
αποσκοπεί στον έλεγχο του πυρηνικού της προγράμ-
ματος ή γενικώς στην αντιμετώπιση των εξοπλιστικών 
της δραστηριοτήτων. Η ταύτιση ηγεσίας και λαού στην 
Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, που λαμβάνει διαστάσεις 
ολοκληρωτικού καθεστώτος, δεν σκέφτεται συμβατικά 
ως προς τις αντιδράσεις της απέναντι στις ΗΠΑ ή τον 
δυτικό κόσμο γενικώς. Αντιθέτως, τους προσλαμβάνει 
ως την εχθρική εκείνη δύναμη, που πλήττει την ιστορική 
διαδρομή και τη σύγχρονη παρουσία της ισλαμικής 
σύλληψης του κόσμου των κρατών και των πολιτισμών, 
συνθήκη που δημιουργεί μια κατάσταση επιθετικής, 
εκδικητικής εν πολλοίς αντίδρασης του καθεστώτος 
στην υφήλιο, όπου ζει και κινείται ισλαμικός κόσμος, 
που κατευθυνόμενα ή αυθορμήτως θα πλήξει αμερι-
κανικά και δυτικά συμφέροντα. 

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

Για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Οι Τούρκοι δεν απέκρυψαν 
ποτέ τα σχέδιά τους 

εναντίον της Κύπρου - και 
της Ελλάδος. Το Διεθνές 

Δίκαιο δεν θα κάμψει την 
τουρκική επιθετικότητα. 
Ο Τούρκος σέβεται μόνο 
την ισχύ και χλευάζει 

την αδυναμία. Επιτέλους, 
είναι καιρός, Ελλάδα και 

Κύπρος να πείσουν διά της 
ισχύος τους ότι εννοούν 

και θα υλοποιήσουν 
όσα διακηρύσσουν 
για την υπεράσπιση 
της ελευθερίας, της 
αξιοπρέπειας και της 

κυριαρχίας τους 

Υπάρχει μία παραδοχή 
εν προκειμένω που 
υπογραμμίζει έναν 

απολύτως αντιθετικό και 
διαφοροποιημένο με τη  

δυτική αντίληψη τρόπο και 
στάση ζωής, κυρίως ως 
προς την πρόσληψη της 
ιδέας του θανάτου στην 
κοινωνία του ιρανικού, 

ισλαμικού κόσμου

Κατεπειγόντως ανασύσταση του Δόγματος
ΕΑΧ - Δραστικός εξοπλισμός της Ε. Φρουράς

Ο Φοίβος Κλόκκαρης, υποστράτηγος ε.α., είναι ένας 
εξαίρετος στρατιωτικός. Υπήρξε υπαρχηγός της 
Εθνικής Φρουράς και, επί μ. Τάσσου, χρημάτισε 

για μερικούς μήνες Yπουργός Άμυνας. Εδώ και χρόνια 
αρθρογραφεί για θέματα άμυνας. Η μόνιμη επωδός των 
εμβριθών και τεκμηριωμένων αναλύσεών του είναι η 
ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης του τόπου έναντι του 
αδίστακτου και ασυγκράτητου τουρκικού επεκτατισμού. 
Κρούει έντονα, καθημερινά και δυνατά τον κώδωνα του 
τουρκικού κινδύνου αλλά φαίνεται και επιβεβαιώνεται 

ξανά και ξανά ότι 
η πολιτειακή και 
πολιτική ηγεσία 
υπνώττει ύπνον 
βαθύ και αδιατά-
ραχτον. Περί άλλα 
τυρβάζει.

Μετά το τ/κ 
πραξικόπημα 
κατά της νόμι-
μης κυβέρνησης 
του Προέδρου 
Μακαρίου, το 
1963, μετά την 
κρίση της Κοφί-
νου και μετά το 
πραξικόπημα 
και την τουρκική 
εισβολή, οι ηγέ-
τες της Κύπρου, 
α ν ι σ τ ό ρ η τ ο ι , 
ανεπαρκείς και 
κοντόφθαλμοι, 
όφειλαν μία πο-
λιτική να έχουν: 
Την απελευθέρω-
ση της Κύπρου. 
Αντ’ αυτής, καλ-
λιέργησαν τον 

τουρκοψοφοδεϊσμό τους ως βολικό άλλοθι εγκληματικής 
αδυναμίας έναντι της Τουρκίας. Έκριναν ότι η Κύπρος 
πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί. Πίστευαν ότι μια άο-
πλη, δηλ. γυμνή αμυντικά νήσος, θα επέσυρε τον οίκτο 
και το έλεος του Τούρκου γενοκτόνου.

Ακολούθως, καλλιέργησαν στους νέους την τρέλα 
αποφυγής της στράτευσης και της προσφοράς ένστολης 
και ένοπλης υπηρεσίας προς την πατρίδα. Στη συνέχεια 
σκότωσαν τον γνήσιο πατριωτισμό, τον οποίο στιγμάτι-
σαν ως… σοβινισμό και εθνικισμό. Μετά, αποφάσισαν 
ότι δεν χρειάζεται οι νέοι μας να υπηρετούν 26 αλλά 14 
μήνες θητεία, για να μη χάνουν πολύτιμο χρόνο από τις 
σπουδές τους. Ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ και ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κοκορεύονται ασύστολα για τον άθλο τους! 

Και η Εθνική Φρουρά; Θα έπρεπε, λογικά, να είχαμε 
μία δύναμη-αστακό, με αεροπορία, ναυτικό και ισχυρά 
εξοπλισμένο πεζικό με άριστα εκπαιδευμένη εφεδρεία. 
Από το 1984, οι Έλληνες της Κύπρου εισφέρουν αγόγγυστα 
στο Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης διότι πιστεύουν στην 

Εθνική Φρουρά. Ξαναρωτάμε και αυτήν την κυβέρνηση: 
Σε ποιες καταβόθρες της ασωτίας τους κατασπαράχθη-
καν πλέον των 7 δισεκατομμυρίων; Ουδεμία απάντηση! 
Παρά μόνο φλύαρες δηλώσεις του Προέδρου και του 
Υπουργού Άμυνας ότι έγνοια τους είναι, τάχα, η συνεχής 
αναβάθμιση της αμυντικής ικανότητας της Δύναμης.

Από τις 4/5/2019, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέστη, 
καθ’ ομολογίαν και του Προέδρου Αναστασιάδη, νέαν 
εισβολή από τον Αττίλα κατά θάλασσα και ξηρά. Πολι-
ορκείται έκτοτε από τον τουρκικό στόλο. Τουρκικά γεω-
τρύπανα τρυπούν την ΑΟΖ μας. Ο σουλτάνος Ερντογάν 
καθημερινά διατυμπανίζει ότι απαιτεί έλεγχο της νήσου 
και αρπαγή των ενεργειακών πόρων της. Μια υπεύθυνη 
κυβέρνηση ενός σοβαρού κράτους τι θα έκανε, έστω και 
τώρα; Αυτά που ο Φ. Κλόκκαρης εισηγείται για πολλοστή 
φορά, σε πρόσφατη ανάλυσή του (8.1.2020). Δηλαδή:

Την ενίσχυση της δυνατότητας αυτοάμυνας της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, που απαιτεί ενδυνάμωση της 
ΕΦ. - Τη στενή στρατιωτική συνεργασία με την Ελλάδα 
και την αναζωογόνηση του δόγματος του ΕΑΧ Κύπρου-
Ελλάδας. Η υποβάθμισή του προκάλεσε κενό ασφάλει-
ας, το οποίο εκμεταλλεύθηκε η Τουρκία και αύξησε την 
επιθετικότητά της στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Κύπρου 
- Ρόδου - Κρήτης και τις διεκδικήσεις της σε βάρος των 
ΑΟΖ Κύπρου - Ελλάδας. - Την επιδίωξη να επεκταθούν 
και σε αμυντικές συμμαχίες, όπου αυτό είναι δυνατόν, οι 
στρατηγικές συνεργασίες που έχει αναπτύξει η Κύπρος 
με τις γειτονικές της χώρες και ισχυρές φίλες χώρες.

Τη σύνταξη Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) 
και τη συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας. - Τη 
συνέχιση του ενεργειακού προγράμματος της ΚΔ και την 
επιδίωξη οριοθέτησης της ΑΟΖ της με την Ελλάδα και τη  
Συρία. Η Ελλάδα πρέπει να διακηρύξει άμεσα τα όρια της 
ΑΟΖ της. - Την υποστήριξη του αγωγού φυσικού αερίου 
EASTMED, που είναι μεγάλης γεωπολιτικής σημασίας.

Τον Εκσυγχρονισμό των μέσων και οπλικών συστημά-
των της Ε.Φ., που είναι μεγάλης ηλικίας. - Την απόκτηση 
ικανού πολεμικού ναυτικού (ΠΝ) και πολεμικής αερο-
πορίας (ΠΑ), που θα είχαμε σήμερα αν, από της ιδρύσε-
ως του ΤΑΘ το 1984, όλες οι εισπράξεις του διετίθεντο 
στην ΕΦ. «Η Κυπριακή Δημοκρατία», υπογραμμίζει ο 
Φ. Κλόκκαρης, «χρειάζεται μια νέα στρατηγική αντίστα-
σης, η οποία απαιτεί αρραγές εθνικό μέτωπο, πολιτική 
βούληση, αγωνιστικό φρόνημα και διάθεση όλων των 
οικονομικών πόρων του ΤΑΘ για την άμυνα». 

Μετά τις εξόφθαλμα επεκτατικές και κατακτητικές ενέρ-
γειες της Τουρκίας των τελευταίων οκτώ μηνών, δεν πρέπει 
να υπάρχει αμφιβολία σε κανέναν Έλληνα της Κύπρου: Η 
Τουρκία υλοποιεί αδίστακτα την από 70ετίας στοχοθεσία 
της για επανάκτηση της νήσου και, σήμερα, αρπαγή των 
υδρογονανθράκων της. Οι Τούρκοι δεν απέκρυψαν ποτέ 
τα σχέδιά τους εναντίον της Κύπρου – και της Ελλάδος. 

Το Διεθνές Δίκαιο δεν θα κάμψει την τουρκική επιθε-
τικότητα. Ο Τούρκος σέβεται μόνο την ισχύ και χλευάζει 
την αδυναμία. Επιτέλους, είναι καιρός, Ελλάδα και Κύπρος 
να πείσουν διά της ισχύος τους ότι εννοούν και θα υλο-
ποιήσουν όσα διακηρύσσουν για την υπεράσπιση της 
ελευθερίας, της αξιοπρέπειας και της κυριαρχίας τους. 

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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