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Ενώ μας έλεγαν ότι η Τουρ-
κία είναι απομονωμένη, τελικώς 
βρέθηκε η Ελλάδα αποκλει-
σμένη από τη σημερινή Διεθνή 
Διάσκεψη του Βερολίνου για το 
Λιβυκό ζήτημα. Και τι μας είπε 
η Γερμανία για να δικαιολογη-
θεί; Ότι αυτά που θέλει να πει η 
Αθήνα μπορούν να τα πουν οι 
εταίροι μας. Η  συζήτηση είναι 
μόνο για την εκεχειρία. Επί του 
παρόντος δεν μας αφορά. Και 
η Τουρκία; Γιατί να συμμετέχει 
αυτή στη Διάσκεψη του Βερολί-
νου και όχι η Ελλάδα; Μήπως 
επειδή η Άγκυρα είναι μέρος 
του προβλήματος; Ή μήπως 
επειδή τροφοδοτεί με όπλα 
και μισθοφόρους την κυβέρ-
νηση της Τρίπολης; Η Άγκυρα 
απειλεί. Ακόμη και τώρα. Την  
δωδεκάτη. Και ας μη μας πουν 
ότι θα της τραβήξουν τ’ αφτί. Ας 
τολμήσουν…   

 ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 /// 
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Το θέμα με το έλλειμμα του Ταμεί-
ου Κοινωνικών ασφαλίσεων ανοίγει 
σήμερα η «Σημερινή».

Διαχρονικά το κράτος δανείζεται, 
και μάλιστα άτοκα, από το Ταμείο, και 
χωρίς μέχρι σήμερα να επιστρέψει 
αυτά τα χρήματα, που ανήκουν στον 
φορολογούμενο πολίτη. Το ποσόν 
που οφείλει το κράτος στο Ταμείο 

ανέρχεται στα 7,5 δις ευρώ. 
Η στρέβλωση αυτή έχει ως απο-

τέλεσμα οι ασφαλιζόμενοι, και δη οι 
συνταξιούχοι, όχι μόνο να μην έχουν 
κανένα όφελος από αυτά τα 7,5 δις, 
αλλά μεγάλο ποσοστό να ζουν με 
συντάξεις πείνας. 

Παράλληλα, το κράτος τιμωρεί με 
πρόστιμο και μέχρι και φυλάκιση τους 

ασφαλιζομένους που δεν καταθέτουν 
έγκαιρα τις οφειλές τους, τη στιγμή που το 
ίδιο παρανομεί στις πλάτες των πολιτών.

Η Κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν 
έχει καταρτίσει κανένα σχέδιο αποπλη-
ρωμής των χρημάτων που χρωστά, με 
τη δικαιολογία ότι, με τις εισπράξεις που 
λαμβάνει, μπορεί το Ταμείο να εξυπη-
ρετεί τις υποχρεώσεις του.
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ΓΡΆΜΜΈΣ    

Στο Βερολίνο είναι στραμμένο 
σήμερα το ενδιαφέρον, καθότι 
διακυβεύεται η τύχη τμήματος 

των ελληνικών, των κυπριακών και 
των τουρκικών συμφερόντων. 

Η Διεθνής Διάσκεψη για την υπο-
γραφή εκεχειρίας στη Λιβύη πραγμα-
τοποιείται: 

Α) Εν μέσω των απειλών της Τουρκί-
ας ότι θα στείλει στρατό στη Λιβύη, για να 
στηρίξει την Κυβέρνηση της Τρίπολης. 

Β) Με την Άγκυρα εκτός του 
στρατιωτικού της προσωπικού, να 
στέλνει στη Λιβύη 1.750  τουλάχιστον 
μισθοφόρους από τη Συρία, ενώ ο 
συνολικός αριθμός των μισθοφόρων 

τζιχαντιστών, που επιστράτευσε ως 
αυτήν τη στιγμή, φθάνει τους 3.250.

Γ) Εν μέσω της ενίσχυσης των 
ναυτικών δυνάμεων γύρω από τη 
θάλασσα της Λιβύης. 

Η τουρκική πολιτική επιδιώκει να 
ναρκοθετήσει την εκεχειρία και να εκβι-
άσει τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα της 

Διεθνούς Διάσκεψης του Βερολίνου. 
Η Ελλάδα, από την άλλη, έχει 

επενδύσει στη νίκη του στρατηγού 
Χαφτάρ, στην ανατροπή της κυβέρνη-
σης της Τρίπολης και στην ακύρωση 
της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ 
Τουρκίας - Λιβύης.
ΣΕΛΙΔΕΣ /// 4-7
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Μετά το πρώτο διπλωματικό 
εκατοστάρι που διήνυσε η Αθήνα, 
για την ακύρωση της συμφωνίας 
μεταξύ Τουρκίας - Λιβύης, εμ-
φανίστηκαν σκόπελοι. Και έχασε 
έδαφος. Η Ελλάδα είναι εκτός 
Διάσκεψης, διότι ετέθη σιωπηρό 
βέτο από την Άγκυρα.  Άλλωστε, 
ένας από τους λόγους που ο Χα-
φτάρ τα βρόντηξε στη Μόσχα την 
περασμένη Τρίτη, επιστρέφοντας 
στη Λιβύη χωρίς να υπογράψει 
την εκεχειρία, ήταν η προκλητι-
κή εμπλοκή της Τουρκίας. Στο 
προσχέδιο της συμφωνίας δεν 
εμφανιζόταν απλώς ως συνυ-
πογράφουσα χώρα μαζί με τη 
Ρωσία, αλλά και ως εγγυήτρια. Ο 
Χαφτάρ, βεβαίως, επέδειξε αξιο-
πρέπεια. Και στρατηγική σκέψη. 
Δεν ήταν δυνατό να φύγει από 
το τραπέζι των συνομιλιών και 
από νικητής στο πεδίο της μά-
χης να επιστρέψει στην πατρίδα 
του ηττημένος. Πλήρωσε τους 
Τούρκους με το νόμισμα, που 
μας πληρώνουν εδώ και χρόνια. 
Ό,τι πήρε με τα όπλα στο πεδίο 
της μάχης,  δεν το παρέδωσε στο 
τραπέζι των συνομιλιών. Σήμερα, 
όμως, θα πιεστεί. Και από τους 
Δυτικούς και από τους Ρώσους. 
Ερώτημα: Θα αντέξει; 

Οποία, όμως, υποκρισία από 
τη διεθνή κοινότητα και τις μεγά-
λες δυνάμεις. Κόπτονται, λένε, για 
την ειρήνη. Γι’ αυτό μαζεύονται 
στο Βερολίνο. Έχουν, όμως, κο-
ντή μνήμη. Και εξηγούμε: Ποιος 
προκάλεσε το χάος στη Λιβύη; 
Η απάντηση είναι απλή: Αυτοί 
οι  ίδιοι .  Όλοι μαζί .  Το κλαμπ 
των ισχυρών. Γάλλοι, Αμερικα-
νοί, Ρώσοι, Γερμανοί και άλλοι. 
Αποκεφάλισαν τον Καντάφι και, 
αντί της δημοκρατικής άνοιξης,  
ήλθε βαρύς εμφύλιος χειμώνας. 
Μακελειό. Και τώρα, μαζί με τον 
Ταγίπ Ερντογάν, τον νέο  πειρατή 
της Μεσογείου, προσπαθούν να 
επιτύχουν ειρήνη. Ποια ειρήνη; 
Αυτήν των νεκροταφείων; 

Ο στόχος της Τουρκίας είναι 
η διατήρηση της υφιστάμενης 
κυβέρνησης της Τρίπολης.  Ή 
ένα νέο καθεστώς, που θα τελεί 
κάτω και από τη δική της επιρ-
ροή. Εάν κερδίσει ο στρατηγός 
Χαφτάρ, ακυρώνεται στην πράξη 
η συμφωνία της Τουρκίας με τη 
Λιβύη, που αποκόπτει στα δυο 
τον θαλάσσιο χώρο Κύπρου - Ελ-
λάδας και βάζει χέρι στην Κρήτη. 
Εάν σήμερα στο Βερολίνο χάσει 
την αξιοπρέπειά του ο στρατηγός 
Χαφτάρ και υπογραφεί εκεχει-
ρία για τα μάτια του κόσμου, δεν 
θα σωθεί μόνο η κυβέρνηση της 
Τρίπολης, αλλά και η τουρκική 
πειρατική πολιτική στη Μεσό-
γειο. Και η Άγκυρα θα γίνει πιο 
προκλητική.  Πιο επικίνδυνη. 
Και σε βάρος της Ελλάδας και 
σε βάρος της Κύπρου. Λανθά-
νεται, λοιπόν, η Γερμανία, όταν 
λέει πως δεν μας αφορά η ση-
μερινή Διάσκεψη. Μας αφορά. 
Και μάλιστα άμεσα. Ακόμη και 
αν ανοίξει παράθυρο για την ει-
ρήνη στη Λιβύη, δεν σταματούν 
οι απειλές, οι εντάσεις, οι κρί-
σεις και οι πολεμικές ιαχές της 
Τουρκίας. Δεν κατευνάζονται. 
Ούτε αποτρέπονται.  Αντίθετα. 
Κλιμακώνονται. Και καλπάζουν. 
Μοιάζουν με δαμόκλειο σπάθη 
πάνω στο σβέρκο μας!

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

ΔΡ ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Τον ιδρυτή τους και πρώτο Πρόεδρό 
τους, Πέτρο Στυλιανού, τίμησαν 
πρόσφατα δύο παγκύπριες ορ-

γανώσεις: η Παγκύπρια Συνομοσπον-
δία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων 
Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, καθώς και η 
Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης 
Αναπήρων (ΠΟΑΑ). 

Σε εκδήλωση, συγκεκριμένα, που 
οργανώθηκε στην κατάμεστη αίθουσα 
τελετών του Προεδρικού Μεγάρου με 
την ευκαιρία των πενηντάχρονων από 
την ίδρυση της Συνομοσπονδίας από τον 
Πέτρο Στυλιανού, που διετέλεσε και πρώτος 
Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας για έξι συ-
νεχόμενα χρόνια (1968-1974), ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, 
και ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, 
Σωτήρης Χριστοφή, αφού συγχάρηκαν 
θερμά του κ. Στυλιανού, του απένειμαν 
συναφές αναμνηστικό κύπελλο.

Σημειώνεται πως ο κ. Στυλιανού υπήρξε 
ο εισηγητής της έκδοσης και Διευθυντής 
του πρώτου τεύχους του περιοδικού «Οι-
κογένεια και Σχολείο», αρχικά Οργάνου 
της Συνομοσπονδίας και στη συνέχεια 
μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις της 
Σχολής Γονέων, ο κ. Στυλιανού το παρε-
χώρησε στη Σχολή Γονέων. Το περιοδικό 
συνεχίζει ανελλιπώς εδώ και περισσότερα 
από σαράντα πέντε χρόνια την έκδοσή του. 

Εξάλλου, μέσα σε μιαν εορταστική  
ατμόσφαιρα, την Κυριακή, 12.1.2020, 
στο «Ξενοδοχείο Μονιάτη» στη Λεμε-
σό, η ΠΟΑΑ Λεμεσού τίμησε τον ιδρυτή 
της ΠΟΑΑ και πρώτο Πρόεδρό της για 
είκοσι δύο χρόνια κ. Πέτρο Στυλιανού,  
απονέμοντάς του διά του Προέδρου της 
ΠΟΑΑ Λεμεσού, Άντρου Γεωργίου, τι-
μητική πλακέτα, συγχαίροντάς τον για την 
πολύχρονη, πολυεπίπεδη φιλανθρωπική 

του δράση. 
Από τη φιλανθρωπική δραστηριότητα 

του Πέτρου Στυλιανού μνημονεύουμε την 
από μέρους του σύγκληση Παγκυπρίου 
Συνεδρίου με εισηγητές: τον (τότε) Γεν. 
Εισαγγελέα, Κρίτωνα Τορναρίτη, τον (τότε) 
Υπουργό Υγείας, Χρίστο Πελεκάνο, τον 
τότε Μητροπολίτη Λεμεσού και τον τότε 
Πρόεδρο της ΠΟΑΑ, κ. Στυλιανού, με θέμα 
την ενάσκηση της διαδικασίας των μετα-

μοσχεύσεων οργάνων (που μέχρι τότε 
απαγορευόταν) στην Κύπρο, στόχος που 
τελικά επιτεύχθηκε. Πέτυχε επίσης βασικές 
τροποποιήσεις της κειμένης νομοθεσίας 
επί το φιλοαναπηρικότερον. 

Ο κ. Στυλιανού, εξάλλου, εξέδιδε για 
δεκαέξι χρόνια το περιοδικό της ΠΟΑΑ 

«Αναπηρικό Βήμα», ενώ ο ίδιος ίδρυσε 
το Πολιτιστικό Κέντρο της ΠΟΑΑ, βάζοντας 
υποθήκη το σπίτι του. 

Α
νακολουθία παρατηρεί-
ται στη συμπεριφορά της 
Βουλής σε ό,τι αφορά τον 
χειρισμό της λίστας με 
τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια πολιτικά εκτεθει-
μένων προσώπων (ΠΕΠ) 

σε όλες τις τράπεζες. 
Βουλευτές είχαν ζητήσει τη λίστα πριν 

από τέσσερα χρόνια, από την τότε Διοικη-
τή της Κεντρικής Τράπεζας, Χρυστάλλα 
Γιωρκάτζη.  Η τελευταία την παρέδωσε 
στη Βουλή πολύ αργότερα, την ημέρα 
λήξης της θητείας της. 

Αργότερα, αφότου τη διάβασε, ο Πρό-
εδρος της Βουλής, Δημήτρης Συλλούρης, 
την επέστρεψε, αιφνιδιαστικά, κατά τη δι-
άρκεια εθιμοτυπικής συνάντησης, στον 
νέο Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, 
Κωνσταντίνο Ηροδότου. 

Ο τελευταίος εξέφρασε, πρόσφατα, 
γραπτώς, την ετοιμότητά του να παρέχει 
οποιαδήποτε στοιχεία και διευκρινίσεις 
τού ζητηθούν.

Όπως ενημέρωσε, με δύο επιστολές, 

για να προσκομίσει η Κεντρική Τράπεζα 
στοιχεία στη Βουλή θα πρέπει, με βάση τον 
νόμο, να της το ζητήσει κοινοβουλευτική 
επιτροπή. 

Η Κεντρική Τράπεζα, ξεκαθάρισε, δεν 
δύναται να διερευνήσει η ίδια τη λίστα 
για ενδεχόμενες παραβιάσεις του νόμου.

Την Πέμπτη, η Επιτροπή Ελέγχου απο-
φάσισε να καλέσει σε επόμενη συνεδρία 
της τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 

Μέλη της Βουλής εκφράζουν αμφιβολίες 
για την πρόθεση του Σώματος για πλήρη 
διαφάνεια. Καθόλου άσχετο δεν πρέπει 
να θεωρείται το γεγονός πως εμπλέκονται 
και βουλευτές στη λίστα των ΠΕΠ. Ενόσω 
ψήφιζαν νόμους για μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια, κατείχαν και οι ίδιοι «κόκκινα δά-
νεια», χωρίς να δηλώσουν τη σύγκρουση 
συμφέροντος. 

Το πόρισμα και οι αποκαλύ-
ψεις της «Σημερινής»

Τον περασμένο Μάρτιο δόθηκε στη 
δημοσιότητα ένα καταπελτικό πόρισμα 
Ερευνητικής Επιτροπής για την κατάρρευση 
του Συνεργατισμού. Διαπίστωνε, μεταξύ 
άλλων, αδικαιολόγητες παραχωρήσεις και 
διαγραφές δανείων σε στελέχη τραπεζών, 
πολιτικά πρόσωπα, κόμματα και άλλους. Η 
έκθεση είναι εκεί, διαθέσιμη προς όλους 
να τη διαβάσουν.

Τον ίδιο μήνα, “ΣΙΓΜΑ” και “Σημερινή” 
παρουσίασαν, με έγγραφα και ονόματα, 
περιπτώσεις ΠΕΠ, που ενδεχομένως 
να έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης, ενώ 
αναδείχθηκε και το θέμα της σύγκρου-
σης συμφερόντων βουλευτών, που, ενώ 
ψήφισαν νομοθεσίες για ΜΕΔ και ανα-
διαρθρώσεις, δεν δήλωσαν, ως όφειλαν, 

ότι κατείχαν και οι ίδιοι κόκκινα δάνεια.
Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας ζητήθηκε 

απ’ όλους τους βουλευτές και σύσσωμο 
το Υπουργικό Συμβούλιο να απαντήσουν, 
γραπτώς, σε ερωτηματολόγιο κατά πόσον  
διατηρούν ή όχι μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 
για σκοπούς διαφάνειας και ενημέρωσης 
του κοινού. 

Οι περισσότεροι βουλευτές απάντη-
σαν στις ερωτήσεις, ενώ ορισμένοι δεν 
απάντησαν, επικαλούμενοι τα προσω-
πικά τους δεδομένα. Μάλιστα, υπήρξαν 
και ορισμένοι που μας παρέπεμψαν στην 
έρευνα του Γενικού Ελεγκτή στη ΣΚΤ, 
παρότι το ερωτηματολόγιο αφορούσε 
όλες τις τράπεζες.

Στη συνέχεια διεφάνη ότι κόμματα, 
που ζητούσαν επιτακτικά έρευνα, ήταν 
οι ίδιοι που, νωρίτερα, το 2016, είχαν απα-
γορεύσει την πρόσβαση της Ελεγκτικής 
Υπηρεσίας στα στοιχεία της Συνεργατικής, 
με νομοθετικές τροποποιήσεις, και στη 
συνέχεια αναγκάστηκαν να διορθώσουν 
το «λάθος», με νέες τροποποιήσεις.  

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, το απότοκο της ΣΚΤ, επι-
καλούμενη αυτές τις νομοθεσίες, ζητούσε 
από τον Γενικό Ελεγκτή νομική κάλυψη, με 
αποτέλεσμα να καθυστερήσει για μήνες η 
παραχώρηση των στοιχείων. Τελικά, η Ελε-
γκτική Υπηρεσία πήρε θετική γνωμάτευση 
από τη Νομική Υπηρεσία και, μετά από μήνες 
καθυστέρησης, τα στοιχεία παραλήφθηκαν 
και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. 

Σε εξέλιξη βρίσκεται, εξάλλου, και 
η ποινική έρευνα στη Συνεργατική, η 
οποία ξεκίνησε με οδηγίες του Γενικού 
Εισαγγελέα στην Αστυνομία, στη βάση 
του πορίσματος της Ερευνητικής.

Οι δύο εκκρεμούσες έρευνες, της Ελε-
γκτικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας, 
αφορούν μόνο μία τράπεζα. Στο κάδρο των 
ερευνών θα μπορούσαν να βρίσκονταν 
σήμερα όλες οι τράπεζες, αν, για παράδειγ-
μα, η Βουλή έδινε τη λίστα των ΠΕΠ στον 
Γενικό Ελεγκτή, ο οποίος με δηλώσεις του 
στο ΣΙΓΜΑ (08/04/2019) είχε εκφράσει 
ετοιμότητα για τη διερεύνηση, καθώς η 
λίστα, αν και αφορά ιδιωτικές τράπεζες, 
δείχνει να υπάρχει εμπλοκή κρατικών 
αξιωματούχων και βουλευτών.

Δύο παγκύπριες οργανώσεις τίμησαν
τον ιδρυτή τους Πέτρο Στυλιανού 

ΜΠΑΛΑΚΙ ΕΥΘΥΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΒΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Από συρτάρι σε συρτάρι
η λίστα των ΠΕΠ 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΔΗΛΩΝΕΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΕΣΕΙ 
ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΝΗΝΤΑΕΞ
k.penintaex@sigmatv.com

Ο Κωνσταντίνος 
Ηροδότου 
εξέφρασε 

γραπτώς προς 
τη Βουλή την 
ετοιμότητά 

του να δώσει 
οποιαδήποτε 
στοιχεία τού 

ζητηθούν



Α
λλεπάλληλες συναντήσεις 
θα έχουν αύριο ο Σύν-
δεσμος Διαιτητών και οι  
πολιτειακές Αρχές, μετά 
την κρίση που ξέσπασε 
στο κυπριακό ποδόσφαι-
ρο και την απόφαση των 

διαιτητών να απέχουν από τους αγώνες 
των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων. 

Συγκεκριμένα, αύριο το πρωί θα έχουν 
συνάντηση με τον Αρχηγό Αστυνομίας 
και στη συνέχεια ξεχωριστή συνάντηση 
με τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, ενώ πιθανόν να πραγματο-
ποιηθεί και συνάντηση στο Προεδρικό 
μετά από αίτημα των διαιτητών.

Υπενθυμίζεται ότι η βομβιστική επίθε-
ση κατά του 33χρονου διαιτητή, Ανδρέα 
Κωνσταντίνου, που σημειώθηκε μετά τις 
καταγγελτικές δηλώσεις του Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιά-
δη, για διαφθορά στους διαιτητές και 
στους παράγοντες των ομάδων, είχε ως 
αποτέλεσμα οι διαιτητές να λάβουν την 
περασμένη Παρασκευή την απόφαση 
για επ› αόριστον αποχή τους από τους 
αγώνες. Με την ΚΟΠ να στηρίζει την 
απόφαση αυτή και να αναβάλλει όλους 
τους προγραμματισμένους αγώνες των 
πρωταθλημάτων της. 

Αύριο αναμένεται ο Σύνδεσμος Διαι-
τητών να θέσει επί τάπητος όλα τα προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει το κυπριακό 
ποδόσφαιρο, προκειμένου να ληφθούν 
όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την εξυ-
γίανσή του. 

Άλλωστε, οι συνολικά 86 κόκκινοι 
φάκελοι από την UEFA, που βρίσκονται 
στην ΚΟΠ και ενώπιον της Αστυνομίας 
από το 2011 και εντεύθεν και ειδικότε-
ρα η μηδαμινή εξιχνίασή τους από την 
Αστυνομία, καταδεικνύουν και το μέγεθος 
του προβλήματος που εδώ και χρόνια 
μεγαλώνει και γιγαντώνεται στον χώρο 
του κυπριακού ποδοσφαίρου. 

Πάντως, την Παρασκευή, με το πέρας 
της σύσκεψης του Υπουργού Δικαιοσύνης, 
Γιώργου Σαββίδη, με τον Πρόεδρο της 
ΚΟΠ, Γιώργο Κούμα και την ηγεσία της 

Αστυνομίας, έγινε ξεκάθαρη η προσπά-
θεια για πάταξη της διαφθοράς. Μάλιστα, 
έγινε γνωστή και η πρώτη απόφαση για 
την άμεση βοήθεια τόσο σε τεχνογνωσία 
αλλά και εμπειρογνωμοσύνη από ειδικά 
κλιμάκια της UEFA, η οποία αντέδρασε 
θετικά στο αίτημα του Προέδρου της ΚΟΠ. 

Τις επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσουν 
οι λεπτομέρειες για την άφιξη των εμπει-
ρογνωμόνων που θα συνεργαστούν με 
την Κυπριακή Αστυνομία για την εξέταση 

των εκθέσεων για τους αγώνες με ύποπτο 
στοιχηματισμό.

Επίσης, μετά από παράκληση της ΚΟΠ, 
το κλιμάκιο της UEFA θα ασχοληθεί και 
με την ενημέρωση και εκπαίδευση εκπρο-
σώπων των Σωματείων για αντιμετώπιση 
των λεγόμενων κόκκινων φακέλων.

Παράλληλα, η ηγεσία της Ομοσπον-
δίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, την Αστυνομία και τον  
Σύνδεσμο Διαιτητών, εργάζεται προς την 

κατεύθυνση της δημιουργίας συνθηκών 
που θα επιτρέπουν την επανέναρξη των 
Πρωταθλημάτων της ΚΟΠ.

Μεγάλη σύγχυση με
το πρόγραμμα των αγώνων 

Με την αναβολή των παιχνιδιών προκύ-
πτει μεγάλη σύγχυση με τις ημερομηνίες 
διεξαγωγής των αγώνων.

Σε μια περίοδο που ήδη εκκρεμούν 
δύο παιχνίδια (ΑΠΟΕΛ-Ανόρθωση, 

Πάφος FC-Απόλλων), ματς κυπέλλου 
και που ο ΑΠΟΕΛ έχει τουλάχιστον 
ακόμα δύο ματς στο Γιουρόπα Λιγκ με 
τη Βασιλεία, η ΚΟΠ θα πρέπει να βρει 
τις ημερομηνίες διεξαγωγής της 17ης 
αγωνιστικής. Αν η αποχή επεκταθεί 
στα μεσοβδόμαδα ματς ή και περαι-
τέρω, είναι αναμενόμενο ότι θα είναι 
ακόμη πιο δύσκολο το έργο της ΚΟΠ 
για να βρει ημερομηνίες διεξαγωγής 
των αγώνων.

Με εντατικούς ρυθμούς συνε-
χίζονται οι διαβουλεύσεις 
μεταξύ του Οργανισμού 

Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) και του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών 
Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), με στόχο 
την ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρί-
ων στο Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ). 
Σημαντική ώθηση στις μεταξύ τους 
επαφές έδωσε την εβδομάδα που μας 
πέρασε η Κυβέρνηση, με την έγκρι-
ση από το Υπουργικό Συμβούλιο του 
συμπληρωματικού προϋπολογισμού 
ύψους 70 εκατ. ευρώ, ως εγγύηση της 
βιωσιμότητας των ιδιωτικών νοσηλευ-
τηρίων που θα ενταχθούν τελικά στο 
σύστημα. 

Σε καλό κλίμα οι συζητήσεις 
Την εβδομάδα που μας πέρασε 

πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό 
κλίμα η σύσκεψη μεταξύ του ΟΑΥ και 
της ειδικής επιτροπής που συστάθη-
κε από τον ΠΑΣΙΝ, κατά την οποία ο 
Οργανισμός έδωσε απαντήσεις και 
διευκρινίσεις σε συγκεκριμένα ερωτή-
ματα και προβληματισμούς που έθεσε 
ο ΠΑΣΙΝ. Η πολύωρη σύσκεψη ήταν η 
πρώτη μετά την απόφαση του ΠΑΣΙΝ 
για κατ’ αρχήν αποδοχή του Μνημονί-
ου Συναντίληψης με τον ΟΑΥ και θα 
ακολουθήσει και δεύτερη σύσκεψη 
παρόμοιας φύσεως αύριο Δευτέρα, 
στις 2 το απόγευμα. Ο Πρόεδρος του 
ΠΑΣΙΝ, Σάββας Καδής, σε δηλώσεις 
του μετά τη σύσκεψη, σημείωσε ότι 
υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες όπως 
και διαδικασίες και έφερε ως παράδειγ-

μα τον κατάλογο Ζ για τα αναλώσιμα. 

Η κρατική εγγύηση 
ύψους €70 εκατ. 

Της εν λόγω σύσκεψης προηγήθηκε 
η απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου για τη συμπερίληψη πρόνοιας 
στον προϋπολογισμό του Υπουργεί-
ου Υγείας ύψους €70 εκ. για κάλυψη 
τυχόν ελλειμμάτων που πιθανόν να 
διαφανούν στην πορεία υλοποίησης 
των συμφωνηθέντων μεταξύ ΟΑΥ και 
ΠΑΣΙΝ για την ενδονοσοκομειακή 
φροντίδα για τα έτη 2021 και 2022. 
Σκοπός της εν λόγω απόφασης είναι, 
αφενός, να διασφαλιστεί ότι οι οικονο-
μικές υποχρεώσεις που απορρέουν 
από το Μνημόνιο Συναντίληψης που θα 
συνυπογράψουν ο Υπουργός Υγείας, ο 
ΟΑΥ και ο ΠΑΣΙΝ -και κατ’ επέκτασιν 
των συμβολαίων που θα υπογραφούν 
με έκαστο νοσηλευτήριο που θα εκ-
δηλώσει ενδιαφέρον για ένταξη στο 
ΓεΣΥ- θα τηρηθούν και, αφετέρου, να 
καθησυχάσει τις ανησυχίες που εκ-
φράστηκαν από πλευράς ΠΑΣΙΝ για το 
θέμα της βιωσιμότητας των ιδιωτικών 
νοσηλευτηρίων.

Τονίζεται ότι η εν λόγω πρόνοια θα 
ενεργοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο σε 
περίπτωση που διαφανεί ότι προκύπτουν 
τυχόν ελλείμματα ή ότι δεν τηρούνται οι 
οικονομικές παράμετροι του Μνημονί-
ου. Για σκοπούς ελέγχου, η χορηγία θα 
παραχωρείται στον ΟΑΥ ανά τριμηνία 
κατόπιν σχετικής τεκμηρίωσης του ΟΑΥ 
προς το Υπουργείο Υγείας και εφόσον 
υπάρξει ανάγκη.

Στο φουλ οι μηχανές
του ΟΑΥ 

Στο μεταξύ, σύμφωνα με πηγές από 
τον ΟΑΥ, αρκετά ιδιωτικά νοσηλευτή-
ρια εξέφρασαν ήδη ενδιαφέρον για 
ένταξή τους στο ΓεΣΥ, με κάποια από 
αυτά μάλιστα να είναι πολύ κοντά στο 
να υπογράψουν. Σε δηλώσεις της στη 
«Σ», η αναπληρώτρια Διευθύντρια του 
ΟΑΥ, Έφη Καμίτση, υπέδειξε ότι οι δια-
βουλεύσεις τόσο με τον ΠΑΣΙΝ όσο και 
με κάποια ιδιωτικά νοσηλευτήρια που 
επέδειξαν ενδιαφέρον συνεχίζονται σε 
θετικό κλίμα και με εντατικούς ρυθμούς. 
Ερωτηθείσα εάν υπάρχει χρονοδιάγραμ-
μα για το πότε πρέπει να αρχίσουν να 
πέφτουν οι πρώτες υπογραφές με τα 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια, είπε πως όσο 
το γρηγορότερο τόσο το καλύτερο για να 
μπορέσουν και τα ίδια τα νοσηλευτήρια 
να προετοιμαστούν. Εξάλλου, όπως είπε, 
εντός Μαρτίου θα ανοίξει και το σύστημα 
ώστε να μπορούν να εγγράφονται και 
επίσημα. 

Στο μεταξύ, από την 1η Ιουνίου 2020, 
εκτός από την ενδονοσοκομειακή φρο-
ντίδα, στο σύστημα θα ενταχθούν και 
άλλοι επαγγελματίες υγείας, μεταξύ των 
οποίων οι φυσιοθεραπευτές, οι κλινι-
κοί ψυχολόγοι και οι οδοντίατροι, με 
τους οποίους ο ΟΑΥ βρίσκεται επίσης 
σε επαφές. Παράλληλα, με την πλήρη 
εφαρμογή του ΓεΣΥ θα παρέχονται και 
οι υπηρεσίες ασθενοφόρων, θέμα το 
οποίο, σύμφωνα με την κ. Καμίτση, θα 
απασχολήσει τον Οργανισμό αργότερα, 
καθώς πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει η 
ένταξη των ιδιωτικών νοσηλευτηρίων. 

Ο ΣΎΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙ-
ΤΗΤΏΝ ΒΛΕΠΕΙ ΑΎΡΙΟ 
ΑΡΧΗΓΟ ΑΣΤΎΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΎ-
ΘΎΝΤΗ ΤΟΎ ΎΠΟΎΡ-
ΓΕΙΟΎ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ, 
ΕΝΏ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ 
ΚΑΙ ΣΎΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΤΑ 
ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΏΝ 
ΔΙΑΙΤΗΤΏΝ

Της Κυριακής

Θέματα 3

Συναντήσεις για ξεπέρασμα
της κρίσης 

www.simerini.com

Στην τελική ευθεία το ΓεΣΥ

Τ α λιμάνια της ανατολικής Λιβύ-
ης που ελέγχει η δύναμη του 
στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ - ο 

οποίος διέταξε την 4η Απριλίου τον αυ-
τοαποκαλούμενο Λιβυκό Εθνικό Στρατό 
(ΛΕΣ) του να κυριεύσει την Τρίπολη, έδρα 
της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνη-
σης - ανέστειλαν τις εξαγωγές αργού, 
μειώνοντας κατά 50% την παραγωγή 
και κλιμακώνοντας την ένταση ενόψει 
της σημερινής συνόδου του Βερολίνου.

Η κίνηση καταγράφεται την ώρα 
που η Γερμανία και τα Ηνωμένα Έθνη 
προσπαθούν να πείσουν τον Χαφτάρ 
-και τους ξένους υποστηρικτές του- να 
τερματίσει τις επιχειρήσεις των δυνά-
μεών του, που διαρκούν εννέα μήνες, 
για την κατάληψη της λιβυκής πρωτεύ-
ουσας, έδρας της Κυβέρνησης Εθνικής 
Συμφωνίας (ΚΕΣ) του Πρωθυπουργού 
Φάγεζ ας Σάρατζ.

Μέλη φυλών σε περιοχές που ελέγχει 
μια φράξια του ΛΕΣ εισέβαλαν στο λιμάνι 
Ζουεϊτίνα, απ’ όπου εξάγεται αργό, και 
ανακοίνωσαν ότι κλείνουν όλους τους 
τερματικούς σταθμούς.

Ο εκπρόσωπος του ΛΕΣ Άχμεντ Μι-
σμάρι δήλωσε χθες σε δημοσιογράφους 
ότι «ο λιβυκός λαός» έκλεισε τα λιμάνια.

Πηγή προσκείμενη στη δημόσια λι-
βυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου 
(ΕΕΠ) δήλωσε ότι ο ΛΕΣ και η δύναμη 
που φυλάσσει τις πετρελαϊκές εγκαταστά-
σεις στην ανατολική Λιβύη διέταξαν να 
κλείσουν τα λιμάνια απ’ όπου εξάγεται 
αργό. Η δύναμη φύλαξης των πετρε-

λαϊκών εγκαταστάσεων επιβεβαίωσε 
ότι όλες οι εξαγωγές έχουν ανασταλεί.

Μία ημέρα πριν κλείσουν τα λιμάνια, 
υπολογιζόταν ότι εξάγονταν 1,3 εκατομ-
μύριο βαρέλια αργού την ημέρα.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι το κλεί-
σιμο των λιμένων από τα οποία εξάγε-
ται αργό δεν θα ήταν εφικτό εάν δεν 
είχε την ευλογία του ΛΕΣ. Οι δυνάμεις 
του στρατάρχη Χαφτάρ δεν δείχνουν 
ιδιαίτερη ανοχή έναντι οποιασδήποτε 
εκδήλωσης διαφωνίας, σύμφωνα με ορ-
γανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Φυλές που έχουν συμμαχήσει με τον 
Χαφτάρ κατηγορούν την κυβέρνηση στην 
Τρίπολη ότι χρησιμοποιεί τα έσοδα από 
το πετρέλαιο για να πληρώνει ξένους 
μαχητές. Η Τουρκία, που έχει αναπτύξει 
στελέχη των ένοπλων δυνάμεών της στη 
Λιβύη, φέρεται επίσης να έχει μεταφέρει 
μαχητές που συμμετείχαν στον εμφύλιο 
στη Συρία, στη δυτική Λιβύη για να βο-
ηθήσουν την ΚΕΣ να αποκρούσει την 
επίθεση των δυνάμεων του στρατάρχη.

Η κίνηση αυτή της Άγκυρας φέρεται 
να αναίρεσε πρόσφατα κέρδη επί του 
πεδίου στα μέτωπα νότια της Τρίπολης, 
εν μέρει χάρη σε Ρώσους μισθοφόρους 
και τα οπλισμένα UAVs που προμή-
θευσαν στον ΛΕΣ τα Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα, αποκαθιστώντας το αδιέξοδο 
στα μέτωπα.

Το κλείσιμο των λιμανιών αυξάνει 
την ένταση ενόψει της αυριανής συνόδου 
του Βερολίνου στην οποία αναμένεται 

να πάρουν μέρος ο Χαφτάρ, ο οποίος 
συνδέεται με την παράλληλη κυβέρ-
νηση στο Τομπρούκ, ο Σάρατζ, ξένες 
δυνάμεις που τους υποστηρίζουν και 
αρκετές δυτικές κυβερνήσεις.

Η σημερινή σύνοδος, που θα διαρκέ-
σει μία ημέρα, ακολουθεί σειρά αποτυ-
χημένων παρόμοιων εγχειρημάτων και 
διαπραγματεύσεων για τη σταθεροποίηση 
της Λιβύης, όπου επικρατεί χάος μετά την 
εξέγερση του 2011 με την υποστήριξη 
χωρών μελών του NATO που ανέτρεψε 
το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι.

Η ΕΕΠ είχε προειδοποιήσει νωρίτε-
ρα χθες εναντίον του κλεισίματος των 
τερματικών σταθμών στην ανατολική 
Λιβύη, καθώς το αργό είναι η βασική 
πηγή προσόδων της λιβυκής οικονομίας 
και «δεν πρέπει να παίζεται σαν χαρτί 
σε πολιτικές διαπραγματεύσεις», όπως 
τόνισε σε ανακοίνωση που δημοσιοποί-
ησε ο πρόεδρός της Μουστάφα Σανάλα.

Η ΕΕΠ, η οποία έχει την έδρα της 
στην Τρίπολη, καταβάλλει συνειδητή 
προσπάθεια να μένει στο περιθώριο των 
εχθροπραξιών, αλλά αντιμετωπίζει εντει-
νόμενη πίεση από τον ΛΕΣ, που πλέον 
κατέχει τα περισσότερα λιμάνια της χώρας. 
Η ΕΕΠ διοχετεύει τα έσοδά της από τις 
πωλήσεις αργού και φυσικού αερίου στην 
κεντρική τράπεζα, η οποία συνεργάζεται 
κυρίως με την ΚΕΣ στην Τρίπολη, αλλά 
καταβάλλει επίσης τη μισθοδοσία μέρους 
των δημοσίων υπαλλήλων στο ανατολικό 
τμήμα της Λιβύης.

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Kλιμακώνεται η ένταση στη Λιβύη: 
Αναστέλλουν μέρος των εξαγωγών πετρελαίου



Σ
το Βερολίνο κτυπά σήμερα 
η καρδιά της Λιβύης, θα 
μπορούσε να ισχυριστεί 
κανείς, ενώ, ταυτοχρόνως, 
διακυβεύεται η τύχη τμή-
ματος των ελληνικών, αλλά 
και των κυπριακών, κα-

θώς και των τουρκικών συμφερόντων. 
Η Διεθνής Διάσκεψη για την υπογραφή 
εκεχειρίας στη Λιβύη πραγματοποιείται: Α) 
Εν μέσω των απειλών της Τουρκίας ότι θα 
στείλει στρατό στη Λιβύη, για να στηρίξει 
την Κυβέρνηση της Τρίπολης. Β) Εν μέσω 
κατηγοριών σε βάρος της Άγκυρας ότι, 
εκτός του στρατιωτικού της προσωπικού, 
έχει στείλει στη Λιβύη 1.750  τουλάχιστον 
μισθοφόρους από τη Συρία. Αυτό αναφέρει 
σε έκθεσή του το Συριακό Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προστίθεται 
ότι ο συνολικός αριθμός των μισθοφόρων 
τζιχαντιστών, που επιστράτευσε ως αυτήν 
τη στιγμή η Τουρκία, φθάνει τους 3.250, με 
μισθό περί τα 2.000 με 2.500 δολάρια το 
τρίμηνο ή το εξάμηνο και την υπόσχεση ότι 
θα τους παρασχεθεί ασυλία και τουρκική 
υπηκοότητα. Γ) Εν μέσω της ενίσχυσης των 
ναυτικών δυνάμεων γύρω από τη θάλασσα 
της Λιβύης. Από δυο πολεμικά πλοία, τα 
οποία είχε στην περιοχή η Τουρκία,  τα 
έχει αυξήσει σε πέντε. Διαθέτει, δηλαδή, 
τέσσερεις φρεγάτες και ένα συνοδευτικό 
σκάφος.  

Η τουρκική πολιτική επιδιώκει να 
ναρκοθετήσει την εκεχειρία και να εκ-
βιάσει τις εξελίξεις και τα αποτελέσματα 
της Διεθνούς Διάσκεψης του Βερολίνου. 
Θεωρεί ως αναξιόπιστο, όπως δήλωσε ο 
Τ. Ερντογάν, τον στρατηγό Χαφτάρ και με 
όσα η Άγκυρα πράττει, στέλνει το μήνυμα 
ότι όχι μόνο στηρίζει την Κυβέρνηση της 
Τρίπολης, αλλά είναι έτοιμη: 1) Να κλι-
μακώσει τη στρατιωτική της εμπλοκή εάν 
τα συμφέροντά της δεν εξυπηρετηθούν. 
2) Να στηρίξει με στρατιωτικά μέσα την 
κυβέρνηση της Τρίπολης, εάν δεν προ-
κύψει εκεχειρία. Η Λιβύη είναι τμήμα της 
ευρύτερης τουρκικής στρατηγικής (Βλέπε 
Χάρτη και συνέχεια).

   
Η παρέμβαση της Ε.Ε.  

Υπό αυτές τις συνθήκες, υπάρχουν 
κράτη μέλη της ΕΕ, όπως π.χ. η Γαλλία, 
η οποία  έχει ιδιαίτερα συμφέροντα στη 
Λιβύη, που δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο 
να σταλούν δυνάμεις της ΕΕ για την επι-
τήρηση της εκεχειρίας. Οι δυνάμεις αυτές 
σε συνεννόηση με τον ΟΗΕ θα μπορούν 
να επιτηρούν τον  θαλάσσιο χώρο γύρω 
από τη Λιβύη, ώστε να μην αποστέλλο-
νται παράνομα όπλα στις αντιμαχόμενες 
πλευρές. Επί τούτου έχει αναφερθεί και ο 
Επικεφαλής της Κοινής Άμυνας και Εξω-
τερικής Πολιτικής της ΕΕ, Ζοζέ Μπορέλ, 
αφήνοντας το θέμα ανοικτό… Το ίδιο ισχύει 
για τους μισθοφόρους, οι οποίοι όμως έχουν 
τη δυνατότητα να περνούν από χερσαίες 
διασυνοριακές περιοχές. Η αποστολή ει-
ρηνευτικών δυνάμεων από την ΕΕ είναι 
μια φόρμουλα, που μπορεί να σώσει το 
γόητρο της ΕΕ. Η επιλογή αυτή δεν βοηθά 
καθόλου τα σχέδια του Ταγίπ Ερντογάν, 
που έχει τη στρατιωτική του κηδεμονία 
στην κυβέρνηση της Τρίπολης και θέλει 
να έχει ρόλο εγγυητικό στη Λιβύη.   

Η επένδυση της  Ελλάδας     
Η Ελλάδα έχε επενδύσει στη νίκη του 

στρατηγού Χαφτάρ, στην ανατροπή της 
κυβέρνησης της Τρίπολης και στην ακύρω-
ση της συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ 
Τουρκίας - Λιβύης για την οριοθέτηση 
των θαλάσσιων συνόρων, την αποκοπή 
του θαλάσσιου χώρου Ελλάδας - Κύπρου 
ώστε να δημιουργηθούν στρατηγικά προ-
βλήματα στην επιλογή του EastMed και 
να διευκολυνθεί το όραμα της Γαλάζιας 
Πατρίδας. Συνεπώς, οι επιλογές της Αθή-
νας είναι δυο: 

Πρώτη επιλογή: Να κερδίσει ο στρατη-
γός Χαφτάρ στο πεδίο της μάχης, οπότε θα 
ακυρωθεί  η συμφωνία Τουρκίας - Λιβύ-
ης. Αυτό σημαίνει ότι σήμερα, στη Διεθνή 
Διάσκεψη του Βερολίνου, δεν θα επιτευ-
χθεί εκεχειρία. Εάν, όμως, δεν υπογράψει 
ο Χαφτάρ την εκεχειρία και χρεωθεί την 
ευθύνη, η Τουρκία εκβιάζει και απειλεί, 
αλλά θα βρεθεί μπροστά στο δίλημμα: Θα 
στείλει όπως δεσμεύτηκε στρατεύματα ή 
τελικώς θα βρει άλλους συναφείς τρόπους 
στήριξης του καθεστώτος της Τρίπολης; 
Από την άλλη, εάν χρεωθεί ο Χαφτάρ την 
απόρριψη της εκεχειρίας, τότε δεν θα έχει 
μόνο την Άγκυρα εναντίον του, αλλά και 
άλλους, αναλόγως των συμφερόντων τους. 
Ενδέχεται να μην τον αφήσουν να πάρει 
την Τρίπολη…

Δεύτερη επιλογή: Να περιληφθεί 
στην όποια συμφωνία για την εκεχειρία 
και ρήτρα για την ακύρωση της συμφωνίας 
Λιβύης – Τουρκίας. Πώς, όμως, μπορεί 
να συμβεί κάτι τέτοιο όταν: Α) Η Διεθνής 
Διάσκεψη, όπως τονίζεται, θα έχει ένα και 
μόνο αντικείμενο: Αυτό της εκεχειρίας. Β) 
Η Τουρκία είναι στη Διάσκεψη. Πόσο εύ-
κολο θα είναι να μπορεί να συμπεριληφθεί 
ρήτρα για την ακύρωση της συμφωνίας 
της με τη Λιβύη; Μια συμφωνία που είναι 
για την Άγκυρα ζωής και θανάτου. 

Υπάρχει και μια τρίτη επιλογή: 
Στην περίπτωση της εκεχειρίας και της 
δημιουργίας μιας μεταβατικής κατάστα-
σης, να τεθεί από τον Χαφτάρ το θέμα της 
συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας και της 
Λιβύης. Σε μια τέτοια περίπτωση, κανείς 
δεν εγγυάται στην Ελλάδα ότι θα κυρωθεί 

η συμφωνία. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης,  μετά τις επαφές 
του με τον στρατηγό Χαφτάρ την περα-
σμένη Παρασκευή,  καθόρισε τις θέσεις 
των Αθηνών ως εξής: 

1. Υποστηρίζει την εκεχειρία στη Λι-
βύη, την ακύρωση της συμφωνίας μεταξύ 
Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρί-
πολης, αποχώρηση των μισθοφόρων και 
συμμετοχή της Ελλάδας, σε περίπτωση 
που θα σταλούν δυνάμεις της ΕΕ για να 
έχουν ρόλο στην εκεχειρία.

2. Εάν δεν ακυρωθεί η συμφωνία μεταξύ 
Τουρκίας - Λιβύης, θα θέσει βέτο στην 
ΕΕ επί της όποιας κοινής θέσης των 27. 
Είναι ορθή η θέση του Πρωθυπουργού, 
που έρχεται να διασκεδάσει την αποτυχία 
του να περιληφθεί η Ελλάδα στη Διεθνή 
Διάσκεψη του Βερολίνου. Και τη νίκη της 
Τουρκίας να είναι παρούσα και από μέ-
ρος του προβλήματος να μετατρέπεται σε 
ρυθμιστή, ακόμη και σε εγγυητή. Τα περί 
εγγυητή αναφέρονταν  στο προσχέδιο της 
συμφωνίας για εκεχειρία, όπως αυτό είχε 
υποβληθεί στη Μόσχα. Πάντως, εκπρό-
σωπος του γερμανικού Υπουργείου  των 
Εξωτερικών ισχυρίστηκε ότι ο στρατηγός 
Χαφτάρ έχει δεσμευτεί για την υπογρα-
φή  της εκεχειρίας. Ο ίδιος ο στρατηγός 
υποστήριξε όταν έφυγε τα χαράματα της 
περασμένης Τρίτης από τη Μόσχα ότι δεν 
θα υπογράψει καμιά συμφωνία που θα τον 
εξευτελίζει. Και ότι «ζούμε και πεθαίνουμε 
για μιαν  αξιοπρέπεια».

Τουρκικός στρατηγικός 
σχεδιασμός 

Ενώ ο στρατηγός Χαφτάρ υιοθε-
τεί τις ελληνικές θέσεις, η Τουρκία 
επιδιώκει να έχει επιρροή επί του 
νέου καθεστώτος στη Λιβύη. Αυτό, 
όμως, δεν είναι εύκολο και δεν 
μπορεί να της το εγγυηθεί ούτε 
καν η Ρωσία, η οποία, θα πρέπει 
να σημειώσουμε, δεν αναγνωρίζει 
την κυβέρνηση της Τρίπολης. Η 
Μόσχα έπαιξε, όπως αναλύσαμε την 
περασμένη Κυριακή, πολύ ορθο-
λογιστικά το παιχνίδι. Ανέλαβε μαζί 
με την Τουρκία την πρωτοβουλία 

για εκεχειρία, αλλά δεν τιμώρησε επί 
του παρόντος τον Χαφτάρ   επειδή δεν 
υπέγραψε. Άφησε ανοικτό το παιχνίδι 
για τη Διάσκεψη του Βερολίνου, όπου 
θα υπάρχουν πιο πολλοί δρώντες στο 
τραπέζι. Έτσι η Ρωσία: 1. Εμφανίζεται 
ως η χώρα που αναλαμβάνει την πρω-
τοβουλία για την ειρήνη. 2. Ο Πούτιν 
στηρίζει τον φίλο του Ερντογάν αφού 
εργάστηκε για την αποφυγή της πτώσης 
της Τρίπολης, η οποία μοιάζει εφιάλτης 
για τον Τούρκο Πρόεδρο. Έδωσε σανί-
δα σωτηρίας και στην κυβέρνηση της 
Τρίπολης και στον Τούρκο Πρόεδρο. 
Πίεσε, δε, τον Χαφτάρ, αλλά δεν θέλησε 
να τον εξευτελίσει. Και να τον τιμωρήσει. 
Μετέφερε τις αποφάσεις για το Βερολίνο. 
Με τον Ερντογάν, όμως, να ωρύεται ότι 
θα δώσει στον Χαφτάρ το μάθημα που 
του αξίζει! Και αν δεν γίνει το δικό του, 
δεν θα υποχωρήσει εύκολα.  

Ο Τούρκος Πρόεδρος και το βαθύ 
κράτος έχουν στρατηγικό πλάνο. Η Λιβύη 
είναι τμήμα αυτής της στρατηγικής, που 
στοχεύει στην αναβίωση της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Σήμερα η Τουρκία: Α) 
Έχει στρατιωτικές Βάσεις στο Κατάρ και 
στη Σομαλία. Είναι σημαντική η Βάση στο 
Κατάρ και αυτό αποδεικνύεται και από την 
υφιστάμενη κρίση μεταξύ Ιράν - ΗΠΑ. Τα 
στενά του Ορμούζ είναι μεγάλης σημασίας 
λόγω της διακίνησης των πετρελαϊκών 
τάνκερ. Ακόμη και η Ιαπωνία στέλνει πολε-
μικά πλοία στην περιοχή λόγω της κρίσης 
για να διασφαλίσει τα συμφέροντά της. Η 

Τουρκία είναι εκεί εκ των πραγμάτων.  
Έχει λόγο στις εξελίξεις. Στη Σομαλία είναι 
κοντά στον Άντεν, όπου οι πειρατείες 
δίνουν και παίρνουν. Άρα, μπορεί να 
διασφαλίζει τα συμφέροντά της διά 
της ισχύος της. Τόσο το Κατάρ όσο 
και η Σομαλία είναι πλησίον σημα-
ντικών θαλάσσιων οδών. Ο ρόλος 
της Άγκυρας αναβαθμίζεται. 

Β) Δημιουργεί το γεωπολιτικό 
τρίγωνο του διαβόλου, που έχει 
τρεις κορυφές. Το Κατάρ, τη Σο-
μαλία και την Κύπρο, η οποία 
βρίσκεται στην είσοδο και την 
έξοδο του Σουέζ αναλόγως της 

πορείας των πλοίων. Το Σουέζ είναι το τρίτο 
σημαντικό στρατηγικό θαλάσσιο σημείο. 

Γ) Διαθέτει διευκολύνσεις, οιονεί Βάση 
στο Δυρράχιο, από την οποία η Τουρκία 
μπορεί να βγαίνει στο Ιόνιο. Και για να 
κλείσει τη γεωπολιτική κυριαρχία επι-
διώκει βάση στη Σύρτη (το αναλύσαμε 
προ καιρού) και υπογράφει, ταυτοχρόνως, 
τη συμφωνία μεταξύ Λιβύης - Τουρκίας 
για να χαλάσει τα σχέδια της Ελλάδας, της 
Κύπρου και του Ισραήλ, αλλά και της Αι-
γύπτου με τον EastMed. Ο σχεδιασμός της 
Τουρκίας συνοδεύεται με τα εξοπλιστικά 
της συστήματα και με την ενίσχυση και τον 
εκσυγχρονισμό της πολεμικής της μηχανής.  

Τουρκικό βέτο και ο 
Δ. Οργανισμός του EastMed 

Την περασμένη  Πέμπτη ο Τούρκος 
Πρόεδρος ήταν σαφής. Είπε ότι το 2020 θα 
στείλει το σεισμογραφικό σκάφος Ορούτς 
Ρέις. Συγκεκριμένα, επισήμανε: «Δεν είναι 
πλέον δυνατόν, από νομικής απόψεως, να 
γίνουν έρευνες, εξορύξεις ή να περάσει 
αγωγός φυσικού αερίου από τη ζώνη που 
βρίσκεται ανάμεσα στις υφαλοκρηπίδες της 
Τουρκίας και της Λιβύης». Είναι πρόδηλον 
ότι  ο Ερντογάν απαγορεύει στην Ελλάδα 
να προχωρήσει σε έρευνες πλησίον της 
Κρήτης και αλλού, όπου θεωρεί ότι ισχύει 
η συμφωνία με τη Λιβύη και ταυτοχρόνως 
βάζει βέτο στον EastMed. Και εδώ είναι 
που ταυτίζονται ημέτεροι μαζί του, ότι δη-
λαδή ο αγωγός πρέπει να πάει προς την 
Τουρκία αποδεικνύοντας ότι η λύση της 
ομοσπονδίας, όπως προ καιρού έχει πει ο 
Γ. Βασιλείου, θα  εξυπηρετεί τα συμφέρο-
ντα της Άγκυρας, που σημαίνει όμως την 
καταδίκη της Κύπρου να μετατραπεί σε 
τουρκικό προτεκτοράτο.   Ήταν, μάλιστα, η 
θέση αυτή απάντηση στη συνάντηση του 
Καΐρου για το φόρουμ του EastMed με 
τη συμμετοχή της Ελλάδας, της Κύπρου, 
της Αιγύπτου, της Ιταλίας, της Ιορδανίας,  
της Γαλλίας και της Παλαιστινιακής Αρ-
χής (EastMed Gas Forum). Το φόρουμ 
μετατρέπεται σε Διεθνή Οργανισμό με 
επιχορήγηση από την ΕΕ για τα επόμενα 
δυο χρόνια της τάξης των 500 χιλιάδων 
ευρώ, ενώ οικονομική στήριξη θα δοθεί 
από τις ΗΠΑ. Σύμφωνα, μάλιστα, με τον 
Υπουργό Ενέργειας Γ. Λακκοτρύπη έχει 
παρουσιαστεί μελέτη για τις ενεργειακές 
ανάγκες των χωρών και τις εξαγωγές φυ-
σικού αερίου που είναι θετικές ως προς 
τον EastMed.              

 
Αναβάθμιση και επιλογές  

Ό,τι και αν συμβεί σήμερα στο Βερο-
λίνο, το παιχνίδι με την Τουρκία δεν θα 
τελειώσει. Και είναι εμφανής η ανάγκη της 
αναβάθμισης του ρόλου της Κύπρου και 
της Ελλάδας, που μπορεί να επέλθει μέσα 
από τον EastMed που παίρνει πλέον ταυτό-
τητα διεθνούς οργανισμού ως το επόμενο 
βήμα της υπογραφής συμφωνίας για την 
κατασκευή του μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, 
Ισραήλ. Συνεπώς, η στρατηγική γραμμή 
του EastMed έχει: 1) Την αμυντική γεω-
στρατηγική της πτυχή, που αποτυπώνεται 
στον άξονα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, που 
συνιστά αμυντικό τόξο στο δυτικό σύστη-
μα ασφάλειας, κάτω από την περιφέρεια 
της Ευρασίας. 2) Ο EastMed είναι ένας 
σχεδιασμός ενεργειακός, οικονομικός και 
αναπτυξιακός, που ενισχύει τον άξονα Ελ-
λάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Ο άξονας μπορεί 
να υπάρξει και χωρίς τον EastMed, όμως, 
δεν μπορεί να κατασκευαστεί EastMed, 
χωρίς τον άξονα. Ούτως ή άλλως, είτε στη μία 
είτε στην άλλη περίπτωση δημιουργούνται 
συνθήκες αποτροπής έναντι της τουρκι-
κής απειλής και της Γαλάζιας Πατρίδας, 
τμήμα της οποίας είναι και η συμφωνία 
της Τουρκίας με τη Λιβύη. 3) Λαμβάνει 
διαστάσεις ενός Διεθνούς Οργανισμού με 
βάση την ενέργεια, με απώτερο στόχο την 
εξυπηρέτηση κοινών συμφερόντων. Βε-
βαίως, χωρίς ασφάλεια δεν μπορούν να 
εξυπηρετηθούν κοινά συμφέροντα. 

Η Τουρκία δεν θα υποχωρήσει. Και η 
Κύπρος καθώς και η Ελλάδα δεν έχουν 
πολλές επιλογές: είτε θα υποταχθούν στην 
Τουρκία είτε θα τραβήξουν βήμα - βήμα 
τον δρόμο του EastMed. Τα λοιπά είναι 
ακροβατισμοί, χωρίς στρατηγικό βάθος 
και χωρίς δίκτυ ασφαλείας.  

Της Κυριακής

Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ   

Η Τουρκία εκβιάζει με κανόνια, 
φρεγάτες και μισθοφόρους  

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΑΝΑΖΗΤΕΙ-
ΤΑΙ ΦΟΡΜΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗΣ, Η 
ΑΓΚΥΡΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΠΟΛΕΜΙΚΑ 
ΠΛΟΙΑ, ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΝ  ΧΑΦΤΑΡ, 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΕ-
ΤΑΞΥ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΛΙΒΥΗΣ ΚΑΙ 
Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΑΖΕΙ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 
ΓΡΑΜΜΕΣ      

Ποιο είναι το 
εφιαλτικό σενάριο 
για τον Ερντογάν 

Πώς ο Ερντογάν 
συνδέει τη συμφωνία 
Τουρκίας - Λιβύης με 

τον East/Med 

Οι ελληνικές θέσεις 
στο Λιβυκό Ζήτημα 

και η τουρκική 
στρατηγική
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Σ
το Βερολίνο είναι στραμμέ-
να σήμερα τα βλέμματα, 
όπου θα πραγματοποιη-
θεί  η διεθνής διάσκεψη 
για τη σύγκρουση στη 
Λιβύη με συμμετοχή 
όλων των κύριων πρω-

ταγωνιστών, πλην των Ελλήνων.  Στη Σύ-
σκεψη θα λάβουν μέρος απεσταλμένοι 
από τις  Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, την Ιταλία, 
τη Γαλλία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τον Οργανισμό των Ηνωμένων Εθνών. 
Προσκλήσεις έλαβαν και η Τουρκία, η 
Αφρικανική Ένωση, ο Αραβικός Σύνδε-
σμος, η Δημοκρατία του Κονγκό, η Αί-
γυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
και η Αλγερία. Η  Ελλάδα, της οποίας τα 
εθνικά συμφέροντα θίγονται άμεσα με 
το «μνημόνιο συναντίληψης» που έχουν 
υπογράψει η Τουρκία και η Κυβέρνηση 
Εθνικής Συνεννόησης της Λιβύη (GNA) 
«έφαγε πόρτα» από τους Γερμανούς, των 
οποίων οι επίσημες απαντήσεις για την 
στάση αυτή δεν ικανοποίησαν την ελλη-
νική πλευρά. Η λιβυκή εξίσωση είναι ένα 
πολυσύνθετο ζήτημα, καθώς πέραν από 
την πολιτική διάσταση και το ζήτημα της 
μετανάστευσης, υπάρχει ασφαλώς και η 
ενεργειακή συνιστώσα, η οποία αφορά  
τους βασικούς πρωταγωνιστές. Αυτό εί-
ναι το σημείο κλειδί το οποίο μπορεί να 
ερμηνεύσει σε κάποιο βαθμό την στάση  
της Γερμανίας στη Λιβύη, αλλά και τις 
ευρύτερες ενεργειακές εξελίξεις, όπως 
ο αγωγός  Nord Stream 2, o East Med 
και ο Turkish Stream. 

Κρύοι για East Med 
Απ’ όλες τις ισχυρές χώρες της Ε.Ε. 

την πιο χλιαρή στάση απέναντι στις συ-
νεχιζόμενες παραβιάσεις της Τουρκίας 
στην κυπριακή ΑΟΖ και την Ανατολι-

κή Μεσόγειο κράτησε το Βερολίνο. Τα 
γερμανικά ΜΜΕ ουδέποτε παρουσίασαν 
με θετικό φακό την πρωτοβουλία κατα-
σκευής του αγωγού East Med, καθώς 
πιθανή ολοκλήρωση του έργου αυτού 
συγκρούεται, σε κάποιο βαθμό, ενεργει-
ακά με σχέδια και συμφέροντα της Γερ-
μανίας με την Ρωσία και συγκεκριμένα 
τον Νord Stream 2. Πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα, το πρόσφατο δημοσίευμα 
της Deutche Welle στις 2 Ιανουαρίου 
2020 με τίτλο «Ο αγωγός Εast Med που 
ρέει γεμάτος ανησυχητικές ερωτήσεις» 
και υπότιτλο «Αξίζει τα χρήματά του;». Το 
άρθρο αναδεικνύει, επίσης, το γεγονός ότι 
ο  Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και 
ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν σχεδιάζουν τον αγωγό Τurkish 
Stream και, πλέον, αναφέρει, απομένει 
να φανεί, αν ο EastMed και ο Turkish 
Stream θα συμπληρώσουν ο ένας τον 
άλλο ή θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους.

Στάση Ε.Ε. σε Nord Stream 2
Ο αγωγός Nord Stream 2 μήκους 1.225 

χλμ. είναι ένα μεγαλεπήβολο έργο αξίας 
περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων και 
ανήκει στην Gazprom. Οι ΗΠΑ το  βλέπουν 
ως ένα πρότζεκτ στρατηγικής σημασίας, 
καθώς η υλοποίησή του θα σημαίνει πως η 
Ρωσία θα έχει μεγαλύτερο έλεγχο στην Ευ-
ρώπη, την οποία θα μπορέσει να καταστήσει 
ενεργειακό της όμηρο. Σε αυτό το πλαίσιο 
ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
υπέγραψε πριν από λίγους μήνες τον Εθνικό 
Νόμο περί Αμυντικής Άδειας (NDAA), ο 
οποίος ενεργοποιεί κυρώσεις κατά του Nord 
Stream 2. Το κοινοβούλιο της Γερμανίας 
ενέκρινε στις 13 Νοεμβρίου 2019 αλλαγές 
στον νόμο που διέπει τον αγωγό φυσικού 
αερίου Nord Stream 2, προκειμένου να 
συμμορφωθεί με τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απομακρύνοντας ένα 

εμπόδιο για την ολοκλήρωση του έργου. 
Οι νομικές τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν 
από την Bundestag αφορούν τους κανόνες 
της ΕΕ που υπεγράφησαν τον περασμένο 
Φεβρουάριο, σύμφωνα με τους οποίους οι 
αγωγοί εισαγωγής δεν πρέπει να ανήκουν 
σε προμηθευτές φυσικού αερίου και οι 
τρίτοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να τις 
χρησιμοποιούν. Ωστόσο, η Ε.Ε. διεμήνυσε 
πριν από λίγες μέρες ότι ο Nord Stream 2 
δεν θα τύχει ξεχωριστής μεταχείρισης. Η 
Εσθονή Επίτροπος  Κάρι Σίμον που κατέχει 
το ενεργειακό χαρτοφυλάκιο ξεκαθάρισε 
ότι το έργο πρέπει να συμμορφώνεται με 
όλους τους κανόνες της Ένωσης. Η Σίμον, 
φωτογραφίζοντας το ρωσικό αέριο, δήλωσε 
επίσης ότι η ΕΕ έχει επενδύσει σημαντικά 
τα τελευταία χρόνια για να διασφαλίσει ότι 
η Ένωση δεν εξαρτάται από έναν μόνο προ-
μηθευτή, ούτε από κάποια ενιαία διαδρομή 
ή διάδρομο διέλευσης.

Αποχώρηση εταιρειών 
Πάντως, αν και μεγάλες ενεργειακές 

εταιρείες, όπως η AllSeas, εγκατέλειψαν 
το έργο, φοβούμενες κυρώσεις των ΗΠΑ, 
η Γερμανίδα Καγκελάριος Άγκελα Μέρ-
κελ δήλωσε ότι η Γερμανία θα αντιδρά-
σει εναντίον των Αμερικανών. Μάλιστα, 
ο  Υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας 
προειδοποίησε την Ουάσιγκτον να σταμα-
τήσει να παρεμβαίνει στις αποφάσεις που 
ελήφθησαν στην Ευρώπη. Άνθρωπος κλειδί 
σε αυτή την ενεργειακή σχέση και ένθερμος 
υποστηρικτής του Nord Stream είναι ο 
Γερμανός πρώην καγκελάριος Γκέρχαντ 
Σρέντερ, που, σύμφωνα με τον ιστότοπο 
Nord-Stream.com, βρίσκεται στην επιτρο-
πή των μετόχων του. Υπενθυμίζεται ότι o 
Σρέντερ επανεξελέγη τον Ιούλιο του 2018 
πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ρωσικής πετρελαϊκής εταιρείας Rosneft. Η 
Rosneft είναι η τρίτη μεγαλύτερη εταιρεία 

της Ρωσίας και η δεύτερη μεγαλύτερη 
κρατική εταιρεία μετά την Gazprom στη 
χώρα από πλευράς εσόδων.

Οι γερμανο-ρωσικές ενεργειακές 
σχέσεις είναι τέτοιες που η οποιαδήποτε 
προσπάθεια των ΗΠΑ για ενεργειακή απε-
ξάρτηση της Ε.Ε. από την Μόσχα μέσω των 
κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου 
φαίνεται να αντιμετωπίζεται με καχυπο-
ψία. Με δεδομένη τη στάση της  Γερμανίας 
για την Διάσκεψη της Λιβύης και την μη 
πρόσκληση της Ελλάδας, φαίνεται πως τo 
Βερολίνο ουδέποτε ήθελε οποιαδήποτε δι-
ασύνδεση του ζητήματος της Λιβύης με τα 
ενεργειακά της περιοχής, αν και οι Τούρκοι 
τόνισαν επανειλημμένως ότι το μνημόνιο 
συναντίληψης με την κυβέρνηση Εθνικής 
Συνεννόησης αποσκοπούσε στην απαγό-
ρευση κατασκευής του αγωγού East Med.

Siemens στη Λιβύη
Αν και η Ιταλία είναι η χώρα που έχει 

τα μεγαλύτερα ενεργειακά συμφέροντα 
στην Λιβύη, λόγω της εμπλοκής της ΕΝΙ 
και της TOTAL, θα πρέπει να σημειωθεί  
πως ούτε και η Γερμανία είναι παντελώς 
αδιάφορη σε αυτό το επίπεδο. Ήδη από 
το 2017 η γερμανική εταιρεία Siemens 
ανακοίνωσε ότι έχει υπογράψει συμβά-
σεις αξίας περίπου 700 εκατομμυρίων 
ευρώ για την κατασκευή δύο μονάδων 
ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στη 
Μισράτα και την Τρίπολη της Λιβύης. Τον 
περασμένο Μάρτιο είχε γραφτεί πως γερ-
μανικές εταιρείες εξέφρασαν την επιθυμία 
τους να επιστρέψουν και να επενδύσουν 
στη Λιβύη, και συγκεκριμένα στον κλάδο 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανέφερε 
τότε η Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου της 
Λιβύης (NOC). Η γερμανική εκδήλωση 
ενδιαφέροντος έγινε κατά τη διάρκεια 
του Λιβυκο-Γερμανικού Οικονομικού 
Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στις 

8 Μαρτίου στην Τυνησία.
Όσον αφορά τις σχέσεις Γαλλίας - Λι-

βύης, αρκεί να σημειωθεί ότι από τις 6 
έως τις 7 Φεβρουαρίου θα πραγματοποι-
ηθεί στο Παρίσι το Φόρουμ Ενέργειας 
Γαλλίας - Λιβύης 2020, υπό την αιγίδα 
της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου της 
Λιβύης, της Γενικής Ένωσης Εμπορικών 
Επιμελητηρίων, Βιομηχανίας και Γεωρ-
γίας της Λιβύης, του γαλλικού ομίλου 
MEDEF, του Γαλλο-Λιβυκού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, με τη συμμετοχή άλλων 
εταιρειών πετρελαίου, φυσικού αερίου 
και ενέργειας και εμπειρογνωμόνων, 
αναφέρουν οι διοργανωτές

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, το προτει-
νόμενο άνοιγμα τριών τουρκικών 
σχολείων στη Γερμανία έχει αναζω-

πυρώσει τις συζητήσεις και τους προβλημα-
τισμούς στη χώρα τόσο σε κοινωνικό, όσο 
και πολιτικό επίπεδο. «Δεν θέλουμε σχολεία 
του Ερντογάν στη Γερμανία», δήλωσε ο 
Μάρκο Μπλούμε, γενικός γραμματέας 
της CSU της Βαυαρίας, το αδελφό κόμμα 
της  Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της    
Άγκελα Μέρκελ, σε συνέντευξή του στο 
RND το περασμένο Σάββατο. Η γερμανική 
κυβέρνηση βρίσκεται τώρα σε διαπραγ-

ματεύσεις με τους Τούρκους ομολόγους 
της για να ανοίξει τρία ιδιωτικά τουρκικά 
σχολεία στη Φρανκφούρτη, την Κολωνία 
και το Βερολίνο, αναφέρει ο γερμανικός 
Τύπος. Ενώ οι επικριτές  φοβούνται ότι 
τα σχολεία θα επεκτείνουν την επιρροή 
του Ερντογάν στην τουρκική διασπορά, η 
Άγκυρα θεωρεί την πρόταση ως μια απλή 
αμοιβαία κίνηση. «Υπάρχουν γερμανικά 
σχολεία στην Τουρκία και η Τουρκία ζητά 
να αντιμετωπίζονται ομοίως οι Τούρκοι στη 
Γερμανία», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός 
Εξωτερικών Χάικο Μάας στους τηλεοπτι-

κούς σταθμούς RTL και NTV. Οι κινήσεις 
αυτές  έρχονται σε μια εποχή διπλωματικών 
εντάσεων μεταξύ της Άγκυρας και του Βε-
ρολίνου, κυρίως όσον αφορά τη σύλληψη 
πολλών Γερμανών πολιτών στην Τουρκία 
τα τελευταία χρόνια. 

Συγκεκριμένα, ένας ανταποκριτής 
της γερμανικής εφημερίδας Die Welt 
φυλακίστηκε για ένα χρόνο, αλλά ποτέ 
δεν κατηγορήθηκε για έγκλημα και ισχυ-
ρίζεται ότι έχει υποστεί βασανιστήρια..

Αν και η κυβέρνηση της Μέρκελ εξαρ-
τάται από την Τουρκία για να αποτρέψει τη 

ροή των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη 
από τη Μέση Ανατολή, παράλληλα  επι-
κρίνει τον Ερντογάν για την  αυταρχική 
του πολιτική.  Άλλοι επικριτές υποστη-
ρίζουν ότι τα σχολεία θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για τη διάδοση της 
πολιτικής ατζέντας του Ερντογάν, με τη 
Σεβίμ Νταγκντελέν του κόμματος της 
Αριστεράς να προειδοποιεί για πιθανή 
«κατήχηση». Κορυφαία κυβερνητικά στε-
λέχη, ωστόσο, επιμένουν ότι τα τουρκικά 
σχολεία θα έπρεπε να λειτουργούν σύμ-
φωνα με τους γερμανικούς νόμους.  Το 

αίτημα για τα σχολεία έρχεται μόλις λίγες 
ημέρες μετά που η μεγαλύτερη ισλαμική 
οργάνωση της Γερμανίας, Ditib,  ανακοί-
νωσε ότι θα ξεκινήσει για πρώτη φορά 
την εκπαίδευση ιμάμηδων στη Γερμανία. 
Η ανακοίνωση έγινε την περασμένη βδο-
μάδα μετά από χρόνια  επικρίσεων της 
Τουρκικής Ένωσης, η οποία διοικεί 850 
τεμένη και ισχυρίζεται ότι αντιπροσωπεύει 
800.000 μουσουλμάνους στη Γερμανία. 
Τα τελευταία χρόνια έχει αναδειχθεί σε  
μείζον ζήτημα εσωτερικής ασφάλειας  η 
τουρκική επιρροή στα γερμανικά τζαμιά, 

αφού ιμάμηδες λειτουργούσαν επίσης ως 
πράκτορες του Ερντογάν. Πιστεύεται ότι 
οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες έχουν 
χιλιάδες πληροφοριοδότες μόνο στη Γερμα-
νία, η οποία έχει σχεδόν 1,5 εκατομμύρια 
διπλούς Γερμανο-τούρκους πολίτες. Οι 
προσπάθειες της Άγκυρας να επηρεάσει 
τους εθνοτικούς Τούρκους στη Γερμανία, 
καθώς και στις Κάτω Χώρες έχει θέσει 
αυτές τις κυβερνήσεις σε συναγερμό. 
Σε Κύπρο και Ελλάδα οι κυβερνήσεις 
ακόμη οραματίζονται εξευρωπαϊσμό και 
«γέφυρες επικοινωνίας» με την Τουρκία.

Τουρκικά σχολεία στη Γερμανία 

Της Κυριακής
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Απ’ όλες τις ισχυρές χώ-
ρες της Ε.Ε. την πιο χλι-

αρή στάση απέναντι στις 
συνεχιζόμενες παραβι-

άσεις της Τουρκίας στην 
κυπριακή ΑΟΖ και την 

Ανατολική Μεσόγειο κρά-
τησε το Βερολίνο. Τα γερ-

μανικά ΜΜΕ ουδέποτε 
παρουσίασαν με θετικό 
φακό την πρωτοβουλία 

κατασκευής του αγωγού 
East Med, καθώς πιθανή 
ολοκλήρωση του έργου 
αυτού συγκρούεται, σε 

κάποιο βαθμό, ενεργεια-
κά με σχέδια και συμφέ-
ροντα της Γερμανίας με 

τη Ρωσία και συγκεκριμέ-
να τον Νord Stream 2

ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΙΒΥΗ:
ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 5



Τ
ο ναυάγιο της συνάντησης 
των δύο ισχυρών αντρών 
της Λιβύης στη Μόσχα, 
υπό την κηδεμονία της 
Ρωσίας και της Τουρ-
κίας, και η αδυναμία 
επίτευξης μιας κοινής 

συνισταμένης δείχνουν ότι η επίλυση της 
λιβυκής κρίσης ούτε ήταν αλλά ούτε και 
θα είναι μια απλή υπόθεση. Όπως και 
άλλες προσπάθειες στο παρελθόν, έτσι 
και η πρόσφατη συνάντηση στη Μόσχα 
υπενθυμίζει ότι ο εμφύλιος στη Λιβύη δεν 
είναι ένα διμερές πρόβλημα, αλλά έχει 
εξελιχθεί σε μια πολυμερή διαδικασία, 
η οποία κουβαλάει στην πλάτη της τα 
εθνικά συμφέροντα πολλών χωρών. Μια 
νέα διάσκεψη στο Βερολίνο λαμβάνει τη 
σκυτάλη από τη Μόσχα, με τη διαφορά, 
όμως, ότι τοποθετεί νέους παίκτες στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Μέσα σε 
αυτούς και η Άγκυρα, η οποία, επιζητώ-
ντας εναγωνίως έναν ρόλο ρυθμιστή στη 
Λιβύη, επιστρατεύει κάθε διπλωματικό 
αλλά και στρατιωτικό μέσο για να πετύχει 
τους στόχους της. 

Γιατί αρνήθηκε ο Χαφτάρ 
να υπογράψει στη Μόσχα 

Τη Δευτέρα, 13 Ιανουαρίου, η Μό-
σχα φιλοξένησε τους δύο εγχώριους 
πρωταγωνιστές της λιβυκής κρίσης, 
Χαλίφα Χαφτάρ και Φαγιέζ Σάρατζ, 
ώστε μετά από διαπραγματεύσεις να 
τους οδηγήσει σε μια συμφωνία για 
τους όρους της κατάπαυσης του πυρός. 
Ενώ η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 
(ΚΕΕ) του Σάρατζ, όντας αδύναμη από 
την ασφυκτική πίεση των πολεμικών 
επιχειρήσεων στην Τρίπολη, αποδέχθηκε 
αμέσως τη συμφωνία και υπέγραψε το 
διαμορφωμένο από τους Ρώσους και τους 
Τούρκους διαμεσολαβητές έγγραφο, ο 
στρατάρχης Χαφτάρ το πρωί της Τρίτης 
αναχώρησε από τη Ρωσία χωρίς να το 
υπογράψει. Αναλυτές επισημαίνουν το 
παράδοξο αυτής της συνάντησης, όπου 
αντί οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν 
στους όρους της κατάπαυσης πυρός και 
μετά να την εφαρμόσουν, εφάρμοσαν, 
τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, την κατά-
παυση πυρός χωρίς να συμφωνήσουν 
τους όρους της. Προηγουμένως, με έντε-
χνο τρόπο η ρωσική και η τουρκική 
διπλωματία καλλιεργούσαν ένα κλίμα 
σύγκλισης, ενώ υπήρχε διάχυτη η σι-
γουριά ότι τα δύο μέρη θα αποδέχονταν 
το «ειρηνευτικό» τους σχέδιο. Φυσικά 
αυτή δεν ήταν η περίπτωση, αφού η 
αποχώρηση του Χαφτάρ, παρά το γε-

γονός ότι «χρυσώθηκε» με τελεσίγραφα 
και παρατάσεις, σήμανε και το ναυάγιο 
αυτής της προσπάθειας.  Αν και ελάχι-
στα δόθηκαν στη δημοσιότητα σχετικά 
με τις προτάσεις που τέθηκαν ενώπιον 
του επικεφαλής του Εθνικού Στρατού 
της Λιβύης (LNA), ειδικοί εκτιμούν ότι 
η οποιαδήποτε αποχώρηση των στρα-
τευμάτων του στρατάρχη από νότια της 
Τρίπολης θα ήταν μια ήττα γι’ αυτόν, η 
οποία θα πυροδοτούσε παράλληλα την 
οργή των στρατιωτών και των πολιτών 
που τον υποστηρίζουν. Επίσης, ο Χα-
φτάρ δεν θα μπορούσε να υπογράψει 
μια συμφωνία, στην οποία δεν υπήρχε 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αφο-
πλισμού των παραστρατιωτικών ορ-
γανώσεων που συνεργάζονται με την 
επίσημη κυβέρνηση στην Τρίπολη. Έτσι 
κι αλλιώς, από την αρχή η επιδίωξή του 
ήταν η διάλυση των «παραστρατιωτικών 
και τρομοκρατικών οργανώσεων» που 
ελέγχουν την πρωτεύουσα. Στην πρόταση 
του στρατάρχη να αποχωρήσουν οι μι-
σθοφόροι από τη Συρία και την Τουρκία, 
ο Σάρατζ απαίτησε ο Εθνικός Στρατός 
να επιστρέψει στις προ του Απριλίου 
θέσεις του. Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ 
και οι δύο αυτές θέσεις ενσωματώθηκαν 
στο τελικό έγγραφο της συμφωνίας, το 
οποίο όμως ο στρατάρχης δεν υπέγραψε.

Η οργή της Άγκυρας
Στο άκουσμα της αποχώρησης Χα-

φτάρ από τη Μόσχα η Άγκυρα άφησε 
κατά μέρος τη διπλωματική γλώσσα και 
ακολούθησε τη ρητορική των απειλών. 
Ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, μάλιστα,  προειδοποίησε 
τον «πραξικοπηματία Χαφτάρ» ότι δεν 
θα διστάσει να του «δώσει ένα μάθη-
μα που του αξίζει», παραβλέποντας 
ότι ανεπίσημοι λογαριασμοί που πρό-

σκεινται στον στρατάρχη έκαναν λόγο 
για μη υπογραφή της συμφωνίας λόγω 
της «κακής πρόθεσης της Τουρκίας, να 
επιβάλει τον εαυτό της ως μέρος στη 
Λιβύη για να νομοθετήσει το παράνομο 
Μνημόνιο (σ.σ. μεταξύ της Τουρκίας και 
της κυβέρνησης της Τρίπολης)». Πίσω, 
όμως, από τις «ειρηνευτικές» παρεμβά-
σεις του Ερντογάν για το λιβυκό ζήτημα 
υποβόσκει η ανάγκη για εξασφάλιση 
των ζωτικών συμφερόντων της Άγκυρας 
στην ευρύτερη περιοχή. Πέρα από τα 
οικονομικά συμφέροντα -βρίσκονται 
υπό διαπραγμάτευση συμβόλαια $18 
δισεκατομμυρίων των τουρκικών επιχει-
ρήσεων στη Λιβύη- η Τουρκία θέλει να 
διασφαλίσει την επιβίωση του μνημονίου 

που υπέγραψε μαζί με την κυβέρνηση 
της Τρίπολης σχετικά με τις θαλάσσιες 
ζώνες. Σύμφωνα με αναλυτές, η Άγκυρα 
ακόμα και εάν δεν καταφέρει να αλλάξει 
την κατάσταση του πολέμου προς όφελος 
του Σάρατζ, θέλει να επιβάλει να μπει 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων 
το μνημόνιο που έχει υπογράψει τον 
Νοέμβριο. Επίσης, ο Ερντογάν γνωρίζει 
πολύ καλά ότι το κενό που άφησαν οι 
ΗΠΑ στην εμπόλεμη Λιβύη πρέπει να 
συμπληρωθεί από άλλους παίκτες, όπως 
η Ρωσία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
η Αίγυπτος, και έτσι επιλέγει να μπει κι 
αυτός στο παιχνίδι, ενισχύοντας τη θέση 
του ως ισχυρός παίκτης στην περιφέρεια. 
Πάνω απ’ όλα, όμως,   θέλει να αποτρέψει 

το σενάριο, στο οποίο θα επικρατήσει 
ολοκληρωτικά ο Χαφτάρ. Σε αυτήν την 
περίπτωση, η Άγκυρα κινδυνεύει να τεθεί 
εκτός του ενεργειακού παιχνιδιού στη 
Μεσόγειο, ενώ θα βρίσκεται στο έλεος 
του στρατάρχη και των συμμάχων του, 
οι οποίοι θα εξασφαλίσουν την απομό-
νωσή της στην περιοχή.

Δεν αποκλείονται νέες 
ενστάσεις και απαιτήσεις 

Μετά την άρνηση του Χαφτάρ να 
υπογράψει τη συμφωνία στη Μόσχα, 
σειρά παίρνουν οι Δυτικές χώρες για 
να εδραιώσουν τη δική τους κυριαρχία 
πάνω στη διαπραγματευτική διαδικασία 
για την κρίση στη Λιβύη. Με τη διάσκεψη 
του Βερολίνου ουσιαστικά δημιουργείται 
άλλη μία ευκαιρία για διαμόρφωση των 
όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του 
πυρός, ενώ οι προσπάθειες διαμεσο-
λάβησης της Ρωσίας και της Τουρκίας 
φαίνεται να αντιμετωπίζονται από μερίδα 
των εμπλεκομένων ως η «προετοιμασία» 
γι’ αυτήν  τη συνάντηση. Ο ΟΗΕ, πάντως, 
αφήνοντας αιχμές για τις διαπραγματεύ-
σεις στη Μόσχα, έδωσε ακόμα ένα λόγο 
αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, με 
αναφορά σε έναν  «ουδέτερο μηχανι-
σμό παρακολούθησης», υπονοώντας τις 
δύο αυτές χώρες ως «κηδεμόνες». Από 
αυτήν τη διάσκεψη φυσικά δεν περνάει 
απαρατήρητη η συμμετοχή των ΗΠΑ 
με τον Υπουργό Εξωτερικών, Μάικ 
Πομπέο. Να σημειωθεί ότι πέρα από 
κάποιες ανακοινώσεις του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ για τις ξένες επεμβάσεις, οι ΗΠΑ 
κράτησαν αποστάσεις από τις εξελίξεις 
στη Λιβύη. Όσον αφορά τις προσδοκίες 
αυτής της διάσκεψης, διεθνείς αναλυτές 
δεν καλλιεργούν μεγάλες ελπίδες για 
ουσιαστικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, η 
ύπαρξη ακόμα μεγαλύτερου αριθμού 
παικτών στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων ενδεχομένως να δυσχεραίνει 
ακόμα περισσότερο την κατάσταση, 
αφού δεν αποκλείονται νέες ενστάσεις 
και απαιτήσεις.  Πάντως τα Ηνωμένα Έθνη 
θεωρούν ότι η διάσκεψη αυτή «είναι πιο 
απαραίτητη από ποτέ», ενώ φαίνεται ότι 
έχουν εκπονηθεί προτάσεις και έγγραφα 
κυρίως πάνω σε θέματα αφοπλισμού 
και ασφάλειας, τα οποία αναμένεται να 
κατατεθούν στα συγκρουόμενα μέρη της 
Λιβύης. Εντούτοις, υπάρχουν φωνές για 
μη συμπερίληψη «ευαίσθητων» ζητη-
μάτων, όπως η κατανομή των εσόδων 
από το πετρέλαιο, αφήνοντάς τα προς 
διαπραγμάτευση από τα δύο αντιμαχό-
μενα μέρη. 

Της Κυριακής

Εν μέσω της προετοιμασίας για τη 
διάσκεψη του Βερολίνου ο Ερντογάν 
προσέφυγε στην προσφιλή τακτι-

κή της άσκησης πιέσεων. Αυτήν  τη φορά 
ανακοίνωσε ότι θα αποστείλει στρατεύματα 
στη Λιβύη «για να διασφαλίσει» τη στα-
θερότητα. Την ίδια ώρα με δημοσίευμά 
της η βρετανική εφημερίδα Guardian 
αναφέρει ότι 2.000 Σύροι μαχητές έχουν 

αναπτυχθεί στη Λιβύη και ανήκουν στον 
Συριακό Εθνικό Στρατό, ο οποίος χρηματο-
δοτείται από την Τουρκία. Αυτή η ανάπτυξη 
στρατευμάτων έρχεται να προστεθεί στις 
προηγούμενες αναφορές για στρατιωτική 
δράση της Τουρκίας στη Λιβύη, χωρίς να 
μπορεί να υπολογιστεί με ασφάλεια η έκτασή 
της. Υπήρχαν αναφορές για αποστολή 35 
Τούρκων αξιωματούχων για υποστήριξη 

στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, αλλά 
πλέον αποκαλύπτεται ότι υπήρξαν αποστο-
λές στρατευμάτων από τον Δεκέμβριο.  Η 
βρετανική εφημερίδα επικαλείται πηγές 
σε Λιβύη, Τουρκία και Συρία, οι οποίες 
αναφέρουν ότι στις 24 Δεκεμβρίου έφυγαν 
από τη Συρία για τη Λιβύη 300 μαχητές, 
τους οποίους ακολούθησαν πέντε ημέρες 
αργότερα 350 άνδρες, οι οποίοι τοποθε-

τήθηκαν σε προκεχωρημένες θέσεις στα 
ανατολικά της πρωτεύουσας της Λιβύης. 
Επιπρόσθετα, άλλοι 1.350 Σύροι μαχητές 
πέρασαν στην Τουρκία στις 5 Ιανουαρίου 
με κάποιους εξ αυτών να βρίσκονται ήδη 
στη Λιβύη και άλλους να εκπαιδεύονται 
ακόμα σε κέντρα στη νότια Τουρκία, ενώ 
προς Λιβύη ταξιδεύουν και άνδρες της 
Islamist Sham Legion.

Το ημερολόγιο της αποστολής τουρκικών στρατευμάτων στη Λιβύη 

Χαμηλές οι προσδοκίες της 
διάσκεψης του Βερολίνου 

Μετά την άρνηση του 
Χαφτάρ να υπογράψει 

τη συμφωνία
στη Μόσχα, σειρά

παίρνουν οι Δυτικές
χώρες για να

εδραιώσουν τη δική 
τους κυριαρχία πάνω 

στη διαπραγματευτική 
διαδικασία για την κρίση 

στη Λιβύη

ΜΕΤΆ ΤΗΝ ΆΡΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΧΆΦΤΆΡ ΝΆ ΥΠΟΓΡΆΨΕΙ 
ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΆ ΣΤΗ ΜΟΣΧΆ, 
ΣΕΙΡΆ ΠΆΙΡΝΟΥΝ ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ 
ΧΩΡΕΣ ΓΙΆ ΝΆ ΕΔΡΆΙΩΣΟΥΝ 
ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΆΡΧΙΆ 
ΠΆΝΩ ΣΤΗ ΔΙΆΠΡΆΓΜΆΤΕΥΤΙ-
ΚΗ ΔΙΆΔΙΚΆΣΙΆ ΓΙΆ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ 
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Της Κυριακής
www.simerini.com

Σ
κοτεινό ρόλο διαδραματίζει 
η κατά τα άλλα συμμαχία 
του ρωσοτουρκικού άξο-
να στα όσα τεκταίνονται 
στη Λιβύη και επηρεά-
ζουν αναπόδραστα την 
ευρύτερη περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου. Από τη μια οι δύο 
χώρες μοιάζουν να κινούνται σε αρμονία, 
αφετέρου ανταλλάζουν, σε ορισμένες περι-
πτώσεις, σκληρές δηλώσεις. Τελικά είναι 
η Ρωσία εγκλωβισμένη στο παιγνίδι της 
Τουρκίας, λόγω του διακαούς της πόθου 
να την απαγκιστρώσει από το άρμα της 
Δύσης; Ή μήπως ισχύει το αντιστρόφως 
ανάλογο και είναι η Τουρκία εκείνη που 

υποτάσσεται, τελικά, στο θέλημα της ρω-
σικής αρκούδας;

Η απάντηση ενδεχομένως να βρίσκεται 
κάπου στη μέση και η πραγματικότητα 
να είναι πως η Ρωσία χρησιμοποιεί την 
Τουρκία για υλοποίηση των στόχων της, 
κατ’ επέκτασιν η Τουρκία εκμεταλλεύε-
ται τη Ρωσία και την ανοχή της. Υπάρχει 
όμως μια κόκκινη γραμμή, που ισχύει 
για όλους τους συμμάχους των δύο ηγέτι-
δων χωρών. Αν τα δικά τους συμφέροντα 
επηρεαστούν, Ουάσιγκτον και Μόσχα 
θα βάλουν άμεσα τέλος στις προσδοκίες 
εκείνων που επιχειρούν να αρπάξουν 
περισσότερα απ’ όσα τους επιτρέπονται. 

Αυτό το οποίο συμβαίνει στη Λιβύη, 
άλλωστε, το περιέγραψε με τον πιο γλαφυρό 
τρόπο ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης 
του Βερολίνου, ο οποίος επιχειρώντας 
να εξηγήσει - ανεπιτυχώς -  τους λόγους 
που η Ελλάδα δεν συμμετέχει στη ση-
μερινή διάσκεψη, είπε πως πρέπει να 
αποφευχθεί «η στρατιωτική αντιπαρά-

θεση στη Λιβύη, η οποία κινδυνεύει να 
εξελιχθεί σε πόλεμο των ξένων δυνάμεων 
διά αντιπροσώπων».

Η Ρωσία και ο Χαφτάρ
Ο εμφύλιος και η αιματοχυσία στη 

Λιβύη δεν είναι κάτι που συνέβη ξαφ-
νικά πριν από μερικούς μήνες. Η χώρα 
βρίσκεται στη δίνη του πολέμου ήδη από 
το 2011, με τον δυτικό δάκτυλο να έχει 
παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στις εξελί-
ξεις. Βέβαια, όταν όλα άρχισαν, κανείς 
δεν περίμενε πως σχεδόν εννέα χρόνια 
μετά η χώρα θα ήταν διαιρεμένη, πως της 
επίσημης κυβέρνησης της Τρίπολης θα 
ηγείτο ο Σάρατζ, ο οποίος θα απειλούσε 
με συμφωνίες την ΑΟΖ της Ελλάδας και 
της Κύπρου και σίγουρα κανείς δεν περί-
μενε  πως η Τουρκία θα είχε εδραιώσει 
τη θέση και την επιρροή της στη χώρα. 
Προφανώς και το επιτελείο Ερντογάν ήταν 
το μόνο που είχε προβλέψει τις εξελίξεις, 
ώστε να μπορεί και να τις καθοδηγήσει.

Η πρώτη ανοιχτή τοποθέτηση, πάντως, 
της Ρωσίας υπέρ του στρατάρχη Χαφτάρ 
έγινε ήδη από το 2017, όταν η Μόσχα έστει-
λε ειδικές δυνάμεις δυτικά της Αιγύπτου, 
κοντά στη μεθόριο με τη Λιβύη. Το Κρεμλίνο 
τότε είχε διαψεύσει την πληροφόρηση, 
μετά από αντίδραση της Τουρκίας, περί 
υποστήριξης του στρατάρχη της Βεγγάζης 
Χαλίφα Χαφτάρ και του Λιβυκού Εθνικού 
Στρατού. Ωστόσο, λίγον καιρό αργότερα οι 
Αιγυπτιακές Υπηρεσίες είχαν επιβεβαι-
ώσει την αποστολή 22 Ρώσων κομάντος. 
Από τότε μέχρι σήμερα η επιβίωση του 
στρατάρχη στηρίχθηκε στη ρωσική στή-
ριξη, που περιελάμβανε, αποστολή εκτός 
από ειδικών δυνάμεων, και στρατιωτικών 
συμβούλων και εξοπλισμού. Τότε και μέ-
χρι πριν από μερικές εβδομάδες η Δύση 
αναγνώριζε ως επίσημη κυβέρνηση της 
Λιβύης αυτήν του  τουρκικής προέλευσης 
Σάρατζ. Στην προκειμένη περίπτωση η 
Τουρκία, με την ανοχή της Μόσχας, είχε 
ταύτιση θέσεων με τη Δύση. 

Πόσο έτοιμη είναι η Μόσχα 
να θυσιάσει τον Χαφτάρ;

Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί 
να απαντηθεί απλά, ούτε καν εύκολα. Τα 
τελευταία χρόνια η Ρωσία έχει αποδείξει 
πως ανέχεται, αν όχι αποδέχεται, πολλές από 
τις παρανομίες και τις ακραίες πράξεις της 
Άγκυρας για έναν και μόνο λόγο. Η ρωσική 
αρκούδα θέλει να αποκολλήσει την Τουρκία 
από το άρμα της Δύσης και του ΝΑΤΟ. Από 
την άλλη, ωστόσο, δεν επιθυμεί να αυξηθεί η 
τουρκική επιρροή στη χώρα και παράλληλα 
να παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού, 
σε μια ενωμένη και δημοκρατική Λιβύη, 
ο Φαγέζ Μουσταφά αλ Σάρατζ, που, όπως 
είπαμε, είναι τουρκικής καταγωγής.

Η Ρωσία είχε, άλλωστε, καλές σχέ-
σεις με τον παράγοντα Καντάφι και τον 
ίδιο τον Μουαμάρ και ανάλογη επιρροή 
επιχειρεί να χτίσει και στη Λιβύη του 
μέλλοντος με τον παράγοντα Χαφτάρ. 
Γι’ αυτό άλλωστε και ενοχλήθηκε από 
την απόφαση της Τουρκίας να στείλει 

στρατεύματα για στήριξη του Σάρατζ. 
Προκειμένου, ωστόσο, να διατηρήσει 
σταθερές συμμαχίες στην περιοχή, φαί-
νεται έτοιμη να βάλει νερό στο κρασί της, 
να ανεχθεί τις ακρότητες Ερντογάν και, 
όσο δεν απειλούνται τα ζωτικά εθνικά της 
συμφέροντα, να κάνει τα στραβά μάτια και 
να αυξήσει τις πιθανότητές της να βγει 
κερδισμένη. Άλλωστε, πρώτιστος στόχος 
της Ρωσίας στη Λιβύη είναι ο έλεγχος των 
πετρελαιοφόρων κοιτασμάτων της χώρας.

Στα άκρα ο Ερντογάν
Το δεδομένο είναι πως ο Ερντογάν έχει 

αναπτύξει φοβερή ικανότητα να συνομιλεί 
με όλους τους ηγέτες των ισχυρών χωρών, 
ανά πάσα στιγμή, και έχει καταφέρει να 
κρατά, σε πολλές περιπτώσεις, το κλειδί 
των εξελίξεων αλλά και των λύσεων. 

Αναγνωρίζοντας, αφενός, την ισχύ της 
Τουρκίας, αφετέρου, τον αμερικανο-ρω-
σικό «διαγκωνισμό» για το ποιος θα την 
κερδίσει στο άρμα του, ο Ερντογάν «παί-
ζει» στα άκρα καταφέρνοντας να κερδίζει 
οφέλη για τη χώρα του, εξυπηρετώντας, 
βέβαια, κυρίως τη ρωσική ατζέντα. Οι 
αναλυτές εξηγούν πως η «ανακάλυψη 
μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου 
στην Ανατολική Μεσόγειο γύρω από την 
Ελλάδα, την Κύπρο, την Αίγυπτο και το 
Ισραήλ έχουν αφήσει την ενεργειακά 
φτωχή Τουρκία ανήσυχη. Και η Μό-
σχα το γνωρίζει και το εκμεταλλεύεται».

Ωστόσο, όσο κι αν επιμένουν συγκεκρι-
μένοι κύκλοι πως η Τουρκία είναι απομο-
νωμένη λόγω των εξελίξεων, η Άγκυρα 
μόνο απομονωμένη δεν μοιάζει, αφού ο 
Ερντογάν έχει καταφέρει να διαδραματίζει 
καθοριστικό και πρωταρχικό ρόλο σε όλα 
τα διεθνή φόρα και διασκέψεις, οι οποί-
ες καθορίζουν το μέλλον γεωγραφικών 
περιοχών. Στην προκειμένη περίπτωση 
και το μέλλον του Ελληνισμού. 

ΓΙΑΤΙ Ο ΠΟΥΤΙΝ ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΟΕΔΡΟ

Ο ρωσικός παράγοντας στη Λιβύη και ο Ερντογάν
ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com

ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ Η ΑΝΤΙΠΑΡΑ-
ΘΕΣΗ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ 
ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΤΗΡΕΙ Η 
ΡΩΣΙΑ, ΑΝΕΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ, 
ΓΕΝΝΑ ΕΝΤΟΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑ-
ΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ 
ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΥΤΙΝ. ΠΟΙΑ 
Η ΣΧΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ, ΜΕΧΡΙ 
ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ, ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ ΚΑΙ 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΗΤΗΜΑ ΡΩΣΙΚΗΣ 
ΘΥΣΙΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ 
ΤΗΝ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ;

ΦΑΚΕΛΟΣ ΛΙΒΥΗ:
ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 7



Σ
τη συγκυρία στην οποία 
βρισκόμαστε και ενώ 
συντελούνται κρίσιμες 
γεωπολιτικές αλλαγές 
και μετατοπίσεις στην 
παγκόσμια σκηνή και 
ιδιαίτερα στην περιοχή 

της Μέσης Ανατολής είναι δύσκολο να 
καταλάβει κανείς ποιος καθορίζει την 
αμερικανική εξωτερική πολιτική, αφού το 
πολυθεσμικό σύστημα εξουσίας στην Ουά-
σιγκτον – Λευκός Οίκος, Στέιτ Ντιπάρτμεντ, 
Πεντάγωνο, Κογκρέσο, ακόμη και άλλου 
είδους δομές και υπηρεσίες – φαίνεται 
να διαπνέεται από διαφορετικές και, όχι 
σπάνια, αντικρουόμενες προσεγγίσεις όσον 
αφορά την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 
και τον πλανητικό ρόλο της, επισημαίνει 
στη «Σημερινή» της Κυριακής ο καθηγη-
τής Ευάγγελος Κουφουδάκης, ομότιμος 
Κοσμήτορας της Σχολής Τεχνών και Επι-
στημών του Πανεπιστημίου της Ινδιάνα. 

Το φαινόμενο, εξηγεί, έχει, αφενός, να 
κάνει με τις γνωστές ιδιαιτερότητες της 
διοίκησης Ντόναλντ Τραμπ, η οποία χα-
ρακτηρίζεται από αστάθεια και ασυνέπεια 
στον καθορισμό πολιτικής και στη λήψη 
αποφάσεων - καθώς, ο νυν Πρόεδρος των 
ΗΠΑ, όπως επισημαίνει, δεν έχει ούτε τον 
τρόπο σκέψης, ούτε την πολιτική κουλτούρα 
των προκατόχων του στον Λευκό Οίκο, 
αλλά «άγεται και φέρεται από το τι θα του 
πει ο εκάστοτε συνομιλητής του» και από 
αμφίβολης ποιότητας προσωπικές εκτι-
μήσεις που συχνά ερείδονται σε άγνωστα 
κίνητρα -, και, αφετέρου, με τη διαχρονι-
κή αντιπαλότητα ανάμεσα στις θεσμικές 
εξουσίες στις ΗΠΑ, ήτοι ανάμεσα στην 
εκτελεστική και τη νομοθετική εξουσία. 
Ωστόσο, εξηγεί, η σημερινή «πολυφωνία» 
στην άσκηση της αμερικανικής εξωτερι-
κής πολιτικής δεν έχει προηγούμενο στη  
σύγχρονη πολιτική ιστορία των Ηνωμένων 
Πολιτειών, καθώς υπερβαίνει κατά πολύ 
τους εδραίους εσωτερικούς διαφορισμούς 
και τις αντιπαραθέσεις του αμερικανικού 
πολιτικού συστήματος, όπως λειτουργού-
σαν και τους γνωρίζαμε έως σήμερα, στο 
πλαίσιο ενός συστήματος εξισορρόπησης 
των εξουσιών. Και το αποτέλεσμα, το ζού-
με καθημερινά, προσθέτει, καθώς, «είναι 
εμφανές ότι δεν υπάρχει καθαρή πολιτική, 
ούτε γνωρίζουμε ποιος τη διαμορφώνει. 
Άλλα λέει ο Πρόεδρος, άλλα λέει το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ, αλλά κάνει τη μια στιγμή ο 
κ. Τραμπ και άλλα την άλλη». 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΤΟΝΑΛΝΤ 
ΤΡΑΜΠ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
ΑΠΟ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΥ-
ΝΕΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΩΣ Ο 
ΝΥΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΥΤΕ ΤΟΝ ΤΡΟ-
ΠΟ ΣΚΕΨΗΣ, ΟΥΤΕ ΤΗΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΚΑΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΝ 
ΛΕΥΚΟ ΟΙΚΟ, ΑΛΛΑ ΑΓΕΤΑΙ 
ΚΑΙ ΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΙ 
ΘΑ ΤΟΥ ΠΕΙ Ο ΕΚΑΣΤΟΤΕ 
ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ ΤΟΥ

Της Κυριακής
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Δεν υπάρχει σαφής αμερικανική πολιτική, 
ούτε είναι ξεκάθαρο ποιος την καθορίζει 

ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ 
simerini.com 

Αυτή η ασάφεια και η σύγχυση, διευ-
κρινίζει, σε συνδυασμό με τη σταδιακή 
απόσυρση των Αμερικανών από τη Μέση 
Ανατολή, είναι καταστρεπτική τόσο για την 
ίδια την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αλλά 
και για την περιοχή της Μέσης Ανατολής 
και της Ανατολικής Μεσογείου, αφού δη-
μιουργεί ένα τεράστιο κενό γεωπολιτικής 
επιρροής, το οποίο, από μόνη της, η Ρωσία 
δεν μπορεί να καλύψει. «Η Ρωσία είναι 
εμφανές ότι από μόνη της δεν μπορεί να 
επιλύσει τα προβλήματα στην περιοχή, 
αλλά ούτε να δεσμεύσει την Τουρκία σε 
μια λογική μη εμπλοκής», σημειώνει.

Ασαφής η αμερικανική στάση 
και στα ελληνοτουρκικά 

Αναφορικά με την πορεία των ελληνο-
αμερικανικών σχέσεων, υπό το φως και 
της πρόσφατης επίσκεψης του Έλληνα 
Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, 
στην Ουάσιγκτον και τις επαφές που είχε 
στην αμερικανική πρωτεύουσα με τον 
Πρόεδρο Ντ. Τραμπ και την αμερικανι-
κή πολιτική ηγεσία επισήμανε ότι «δεν 
είναι ξεκάθαρες ακόμη όλες οι πτυχές 
της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουρ-

γού στην Ουάσιγκτον, εκτός, ίσως, από 
κάποια ζητήματα που αφορούν την 
αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο 
χωρών». Ωστόσο, τονίζει, μπορεί αξι-
όπιστα να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, 
ενώ η Ελλάδα έχει προσφέρει σχεδόν τα 
πάντα στους Αμερικανούς στο πλαίσιο 
της συμμαχικής σχέσης, εντούτοις δεν 
φαίνεται να υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις 
από αμερικανικής πλευράς όσον αφορά 
τα διακυβευόμενα, ένεκα της τουρκικής 
επιθετικότητας, ελληνικά συμφέροντα και 
ενδιαφέροντα, τόσο στο Αιγαίο, όσο και 
στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Θράκη 
και στην Κύπρο. «Και σ’ αυτό το θέμα, 
δυστυχώς», σημειώνει, «δεν υπάρχει ξεκά-
θαρη θέση εκ μέρους των Αμερικανών», 
παρά τη ρητορική στήριξη από πλευράς 
Ουάσιγκτον ή τις γνωστές γενικόλογες 
τοποθετήσεις ότι οι ελληνοαμερικανικές 
σχέσεις βρίσκονται στο καλύτερο δυνα-
τό σημείο εδώ και δεκαετίες, εκτός από 
την πρόσφατη καταδίκη του μνημονίου 
που υπέγραψαν Ερντογάν και Σάρατζ για 
τις θαλάσσιες ζώνες και τη στρατιωτική 
εμπλοκή της Τουρκίας στη λιβυκή κρίση, 
εκ μέρους του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. 

Άγνωστο τι 
ειπώθηκε για Κυπριακό

«Παραμένει, επίσης, άγνωστο τι ει-
πώθηκε, στο πλαίσιο των συναντήσεων 
του κ. Μητσοτάκη, και για το Κυπριακό», 
υπό το φως της εντεινόμενης τουρκικής 
επιθετικότητας στην κυπριακή ΑΟΖ και 
στο Αιγαίο, «γεγονός που μας αποτρέπει 
να προβούμε σε ασφαλείς εκτιμήσεις».

Παρ’ όλα αυτά, διευκρίνισε, μια ενδεχόμενη 
προσπάθεια εκ μέρους των Αθηνών να πιεστεί 
η Λευκωσία για επανέναρξη των συνομιλιών 
για διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος 
υπό τα υφιστάμενα γεωπολιτικά δεδομένα, θα 
ήταν επικίνδυνη, έως και εθνικά καταστροφική. 

«Αν η Αθήνα αποδυθεί σε μια μορφή 
άσκησης πιέσεων επί της κυπριακής Kυβέρ-
νησης για επανέναρξη του διαλόγου για το 
Κυπριακό, υπό τις επικρατούσες συνθήκες 
στην περιοχή και δεδομένης της τουρκικής 
στάσης, αυτό θα οδηγούσε σε δυσάρεστες, 
ακόμη και καταστρεπτικές, εξελίξεις», υπέδειξε 
ο καθηγητής Κουφουδάκης, προσθέτοντας 
ότι μόνον αρνητικά αποτελέσματα μπορεί να 
έχει ενδεχόμενη επανέναρξη των συνομιλιών 
με τον τρόπο που συμπεριφέρεται η Τουρκία 
αυτήν τη στιγμή και με βάση όσα αξιώνει.  

• Η ασάφεια και η σύγχυση 
όσον αφορά το στίγμα της 
αμερικανικής πολιτικής, σε 
συνδυασμό με τη σταδιακή 
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πολύ τους εδραίους εσω-

τερικούς διαφορισμούς 
και τις αντιπαραθέσεις του 
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γούσαν και τους γνωρίζαμε 
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ενός συστήματος εξισορρό-
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• Μπορεί αξιόπιστα να 
εξαχθεί το συμπέρασμα ότι, 
ενώ η Ελλάδα έχει προσφέ-
ρει σχεδόν τα πάντα στους 

Αμερικανούς στο πλαίσιο 
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Αιγαίο, όσο και στην Ανατο-
λική Μεσόγειο, στη Θράκη 

και στην Κύπρο
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Κ
οιτάζοντας τον γεωγρα-
φικό χάρτη της Ευρώπης 
και της Μέσης Ανατολής 
βλέπεις μεγάλα και μι-
κρά κράτη, καθώς και 
εκατοντάδες νησιά, σαν 
οάσεις μέσα στο απέρα-

ντο γαλάζιο της θάλασσας. Το μάτι πέφτει 
στον όγκο της Τουρκίας, που ως αιμοσταγής 
Κρόνος επιδιώκει να καταβροχθίσει ό,τι 
μπαίνει εμπόδιο στις αχαλίνωτες ορέξεις 
της. Τον χάρτη της αχανούς Ρωσίας, η 
οποία την τελευταία 20ετία, από γελω-
τοποιός της Δύσης και των ΗΠΑ - την 
οποία κατήντησαν οι Γκορμπατσόφ και 
Γέλτσιν - κατόρθωσε να επανακαθορίσει 
τη θέση της ως υπερδύναμη. Παράλληλα, 
εξελίχθηκε σε μια ισχυρή δύναμη που 
μπορεί να εγγυηθεί την επίλυση περιφε-
ρειακών κρίσεων και περίπλοκων διαφο-
ρών, εκμεταλλευόμενη τις ταλαντεύσεις 
της αμερικανικής πολιτικής και την αδυ-
ναμία της Ε.Ε., έχοντας μια υπολογίσιμη 
παρουσία στη διεθνή σκηνή. 

Όταν το ΝΑΤΟ την «περικύκλωνε» 
ασφυκτικά με στρατιωτικές Βάσεις σε κρά-
τη δορυφόρους των ΗΠΑ λίγο έξω από 
τα σύνορά της, η Ρωσία αναγκάστηκε να 
πάρει μέτρα για την έγκαιρη ενίσχυση της 
εθνικής της ασφάλειας. Για πρώτη φορά 
στην ιστορία των πυρηνικών όπλων - όπως 
δήλωσε την Τετάρτη ο Ρώσος Πρόεδρος 
- «η Ρωσία δεν είναι στο κατόπι κανενός». 
Αντίθετα, άλλες χώρες δεν έχουν ακό-
μη δημιουργήσει όπλα που διαθέτει η 
Ρωσία, ενώ οι αμυντικές ικανότητές της 
διασφαλίζονται για τα επόμενα χρόνια.

Από την άλλην, οι ΗΠΑ, με τις αμφι-
ταλαντεύσεις τους, την εμμονή τους να 
επιβληθούν ακόμα και με οικονομικές-
εμπορικές κυρώσεις εναντίον των συμ-
μάχων τους, επιχειρούν να περιορίσουν 
τη δυνητική επιρροή της Ρωσίας, η οποία 
παραμένει ακόμη, ως προς το πυρηνικό 
οπλοστάσιο, αλλά και, συνολικά, τις ένοπλες 
δυνάμεις της, η μόνη άλλη υπερδύναμη.   

Οι ΗΠΑ, με την αλαζονική συμπεριφορά 
τους έναντι κρατών τα οποία επιδιώκουν 
να υποτάξουν σε μια θλιβερή υποτέλεια, 
έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα και 
σήμερα αδυνατούν να επηρεάσουν τον 
συσχετισμό των δυνάμεων. Ως αποτέλεσμα 
των όπου γης στρατιωτικών και όχι μόνον 
επεμβάσεών τους, οι ΗΠΑ θεωρούνται 
ως μια πολύ ισχυρή δύναμη, ικανή να 
καταφέρει πλήγματα, αλλά δεν μπορεί 
να εγγυηθεί λύσεις ή να διαδραματίσει 
ρόλο ειρηνοποιού.  

Από τη μεριά της, η ΕΕ, που είναι, 
ούτως ή άλλως, αντιμέτωπη με τις αντι-
φάσεις της δικής της ενοποίησης, αδυ-
νατεί να αρθρώσει με συνεκτικό τρόπο 
μια κοινή αντίληψη για την παγκόσμια 
κατάσταση. Αμφιταλαντεύεται ανάμεσα 
στην υποταγή προς τις ΗΠΑ και μια αυ-
τοτελή «ευρωπαϊκή πολιτική», η οποία, 
ωστόσο, καρκινοβατεί, καθώς τα μεγάλα 
κράτη μέλη της επιβάλλουν στα αδύναμα 
μια πολιτική που εξυπηρετεί τα δικά τους 

συμφέροντα. Η περίπτωση με τις ροές 
προσφύγων από εμπόλεμες συρράξεις 
προς την Ευρώπη είναι ενδεικτική. Με 
την Κύπρο, την Ελλάδα και την Ιταλία να 
ασφυκτιούν και τις Βρυξέλλες να κάνουν 
πως δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα.

Τελευταίο, αλλά όχι έσχατο παράδειγμα, 
οι απειλές του Αμερικανού Προέδρου να 
επιβάλει δασμούς ύψους 25% σε ευρω-
παϊκά αυτοκίνητα, αν δεν ακολουθούσαν 
την πολιτική των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.  

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington 
Post, την Τετάρτη (15/01), Ευρωπαίοι αξι-
ωματούχοι υποστήριξαν ότι οι ΗΠΑ απεί-
λησαν με επιβολή δασμών κατά 25% σε 
αυτοκίνητα από τη Γερμανία, τη Γαλλία και 
το Ηνωμένο Βασίλειο, αν αρνούνταν να κα-
ταδικάσουν τις ενέργειες της Τεχεράνης και 
να προσφύγουν στον μηχανισμό επίλυσης 
διαφορών της συμφωνίας.

Έτσι, οι τρεις χώρες κατηγόρησαν επίση-
μα το Ιράν για παραβίαση της συμφωνίας, 
προκαλώντας μια εναλλακτική λύση που 
θα μπορούσε να επαναφέρει τις κυρώσεις 
των Ηνωμένων Εθνών στο Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει χρησιμοποι-
ήσει προηγουμένως δασμούς κατά της 
Ε.Ε., για να κερδίσει ευνοϊκές εμπορικές 
παραχωρήσεις.Τώρα χρησιμοποιεί απειλές  
για να επηρεάσει και την εξωτερική τους  
πολιτική και, δυστυχώς, το επιτυγχάνει. Η 
γεωπολιτική των ΗΠΑ μέσα από τον φακό 
«Πρώτα η Αμερική» ουσιαστικά λειτουργεί 
πολιτικά και οικονομικά ως ένα ισχυρό 
κεφαλοκλείδωμα έναντι των υπολοίπων 
και ιδιαίτερα των συμμάχων τους.

Quo vadis Ρωσία
Η ρωσική παρέμβαση σε κρίσιμες 

ανοιχτές συγκρούσεις, όπως έγινε στην 
περίπτωση της Συρίας, με την εμπλοκή 
της στη μάχη κατά των ένοπλων τζιχαντι-
στικών οργανώσεων, την έφεραν σε θέση 
ρυθμιστή. Αν, για παράδειγμα, ο Σύρος 
Πρόεδρος (ο οποίος αρχικά διατηρούσε 
φιλοαμερικανική πολιτική), δεν ζητούσε τη 
βοήθεια της Μόσχας, ίσως να είχε και αυτός 
την τύχη του Λίβυου ηγέτη Μ. Καντάφι. 

Ταυτόχρονα, με την τακτική που ακο-
λούθησε, η Μόσχα πέτυχε να προσφέρει 
εγγυήσεις σε όλες τις πλευρές.

Παρότι οι σχέσεις με την Τουρκία έφτασαν 
σε οριακό σημείο μετά την κατάρριψη του 
ρωσικού μαχητικού, εντούτοις κατάφερε 
να οικοδομήσει ένα επίπεδο συνεννόησης, 

ακριβώς επειδή προσέφερε εχέγγυα ενάντια 
στον «υπαρξιακό» φόβο της Τουρκίας ότι θα 
διαμορφωνόταν μια οιονεί κουρδική οντότητα. 
Συνεργάστηκε με τη συριακή κυβέρνηση, 
αλλά και το Ιράν, που εξαρχής είχε παρου-
σία στη σύγκρουση, θέτοντας όμως και την 
ανάγκη η όλη εξέλιξη να έχει και πολιτική 
προοπτική. Παράλληλα, μπορούσε να δίνει 
και άλλες εγγυήσεις, για παράδειγμα προς 
το Ισραήλ, που ανησυχούσε για ενδεχόμενη 
αξιοποίηση του εδάφους της Συρίας για 
επιθέσεις εναντίον του. 

Η Ρωσία και η κρίση
στη Λιβύη

Η παρέμβαση της Ρωσίας στη λιβυκή 
κρίση επιβεβαιώνει τη διπλωματική της 
ικανότητα και την ανάδειξή της, όπως στην 
περίπτωση της Συρίας, σ’ έναν ουσιαστικό 
παίκτη, αν όχι καθοριστικό πρωταγωνι-
στή. Αν και αρχικά στήριζε τις δυνάμεις 
του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, με την 
παρουσία της ρωσικής μισθοφορικής εται-
ρείας Βάγκνερ στο πλευρό του (παρόλο 
που επίσημα το αρνείται), την ίδια στιγμή 
δεν διέρρηξε πλήρως τις σχέσεις και με 
την κυβέρνηση Σάρατζ. Το γεγονός ότι 
κατάφερε να οδηγήσει στη Μόσχα και στο 
ίδιο τραπέζι τις αντιμαχόμενες πλευρές 
(ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα 
της συνόδου στο Βερολίνο), αναδεικνύεται 
ως πρωταγωνιστής των εξελίξεων και σε 
ρόλο ειρηνευτή. Ακόμη και στο Αφγα-
νιστάν η Ρωσία ετοιμάζεται να αναλάβει 
πιο ενεργητικό ρόλο. 

Ρωσία - Τουρκία και στο
βάθος Ελλάδα -  Κύπρος

Όταν διαπιστώνεται πως η Ρωσία καλύ-
πτει αυτήν τη στιγμή το κενό που αφήνουν 
οι αντιφάσεις των «άλλων παικτών» σε 
κρίσιμες γεωπολιτικές συγκρούσεις, εί-
ναι παραλογισμός Ελλάδα και Κύπρος να 
δίνουν συνεχώς και με θλιβερές υποκλίσεις 
διαπιστευτήρια υποταγής αποκλειστικά και 
μόνο προς τις ΗΠΑ. Μόνο οι δηλώσεις του 
ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδη για τις σχέσεις 
αναβάθμισης της Κύπρου με τις ΗΠΑ, 
αλλά και οι απαξιωτικές υποσημειώσεις 
ότι «έχουμε καλές σχέσεις και με τη Ρω-
σία», δείχνουν την ανικανότητα ή καλύτερα 
απροθυμία να ασκήσουμε μια επιθετική 
διπλωματία που θα εγγυάτο, αν μη τι άλλο 
ασφάλεια για την ανοχύρωτη Κύπρο.

Σε αντίθεση με την Τουρκία, που εκ-

ΔΥΣΤΥΧΏΣ, ΖΟΥΜΕ Σ’ ΕΝΑΝ ΤΑ-
ΡΑΓΜΕΝΟ ΚΟΣΜΟ ΚΑΙ Σ’ ΕΝΑ 
ΚΛΙΜΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕ-
ΜΟΥ. ΜΕΣΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΛΙΜΑ 
Η ΚΥΠΡΟΣ, ΏΣ ΜΙΑ ΧΏΡΑ ΠΟΥ 
ΓΙΑ 45ΧΡΟΝΙΑ Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ 
ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΕΔΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΒΛΕΠΕΙ ΜΕ 
ΑΠΟΓΝΏΣΗ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΝΑ 
ΕΠΙΔΙΏΚΕΙ ΝΑ ΣΤΡΑΤΙΏΤΙΚΟ-
ΠΟΙΗΣΕΙ ΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΗΣ, ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ-
ΔΙΟΡΙΣΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΙ 
ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΗΣ

Της Κυριακής

Πολιτική 9

Ακροβατισμοί
σ’ έναν κόσμο ταραγμένο

Όταν διαπιστώνεται 
πως η Ρωσία καλύπτει 

αυτήν τη στιγμή το 
κενό που αφήνουν 
οι αντιφάσεις των 

«άλλων παικτών» σε 
κρίσιμες γεωπολιτικές 

συγκρούσεις, είναι 
παραλογισμός Ελλάδα 
και Κύπρος να δίνουν 

συνεχώς και με 
θλιβερές υποκλίσεις 

διαπιστευτήρια 
υποταγής 

αποκλειστικά και μόνο 
προς τις ΗΠΑ

www.simerini.com

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΙΟΝΥΣΟΣ
ΚΑΤΩ ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Το ξενοδοχείο ΔΙΟΝΥΣΟΣ στην Κάτω Πάφο ζητά προσφορές 
για την προμήθεια των πιο κάτω:

 1. Τρόφιμα 5. Γραφική ύλη
 2. Ποτά 6. Χημικά πισίνας
 3. Είδη καθαρισμού 7. Είδη εξοπλισμού
 4. Αναλώσιμα είδη 8. Ηλεκτρικά είδη

Οι προσφορές πρέπει να σταλούν σφραγισμένες σε φάκελο, στο T.K. 60141, 8101
Πάφος, το αργότερο μέχρι τις 21.2.2020, και στον φάκελο να αναγράφεται

«Προσφορά για Προμήθεια Υλικών», διά την προσοχή του κ. Χαράλαμπου Στεφάνου.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε 
όπως αποτείνεστε στο τηλέφωνο 26933414.

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

μεταλλεύεται συνεχώς τη συνεργασία της 
με τη Μόσχα, ως αντίβαρο με τις ΗΠΑ, 
αλλά την ίδια ώρα κατορθώνει να χαίρει 
της πλήρους στήριξης του Τραμπ.

Βέβαια, η Τουρκία είναι μια τεράστια 
χώρα και η Κύπρος μπροστά της θεω-
ρείται πολίχνη. Ένας Δαβίδ μπροστά στον 
όγκο ενός Γολιάθ. Όμως, η Κύπρος, με 
τη γεωστρατηγική της θέση, μπορεί να 
παίξει έξυπνα τα χαρτιά των γεωπολιτι-
κών της προνομίων και να προσεγγίσει 
περισσότερο τη Μόσχα, μη αποκλείοντας 
τη βοήθεια και στήριξή της απέναντι στην 
επεκτατικότητα της Τουρκίας.

Οι σχέσεις Ρωσίας -Τουρκίας δεν είναι 
τόσο απλές όσο τις περιγράφουν σε επι-
δερμικές αναλύσεις τους Συναγερμικοί 
βουλευτές από τα κανάλια, πως «μια χαρά 
τα πάνε οι δύο τους». Ο Ερντογάν δεν είναι 
τόσο άτρωτος, όσο θέλει να φαίνεται. Η 
Ρωσία γνωρίζει πολύ καλά τις προθέσεις 
των Τούρκων και δεν πρόκειται να τους  
αφήσει να κάνουν γιουρούσι είτε στη Συρία 
είτε στη Λιβύη ή σε οποιανδήποτε άλλη 
χώρα σύμμαχο τής ζητήσει βοήθεια.

Οι τελευταίες απειλές του Τούρκου 
Προέδρου ότι θα στείλει στρατό στη Λιβύη 
- λίγα μόνον 24ωρα πριν από τη διάσκεψη 
του Βερολίνου - και ότι η χώρα του ξεκινά 

σεισμογραφικές έρευνες στις θαλάσσιες 
περιοχές μεταξύ Τουρκίας -Λιβύης, όπως 
καθορίζει η ανομιμοποίητη συμμαχία με 
την κυβέρνηση της Τρίπολης, δυναμι-
τίζει το κλίμα και δοκιμάζει τις αντοχές 
της Ρωσίας και του στρατάρχη Χαφτάρ, 
ο οποίος αντιμετωπίζει την Τουρκία ως 
έναν εισβολέα  κατακτητή.

Δυστυχώς, ζούμε σ’ έναν ταραγμένο 
κόσμο και σ’ ένα κλίμα νέου Ψυχρού Πο-
λέμου. Μέσα σε αυτό το κλίμα η Κύπρος, 
ως μια χώρα που για 45χρόνια ο τουρκικός 
στρατός κατέχει σημαντικά εδάφη της και 
βλέπει με απόγνωση την Τουρκία να επι-
διώκει να στρατιωτικοποιήσει το βόρειο 
τμήμα της, οφείλει να επαναπροσδιορίσει 
και μετρήσει τους συμμάχους της. Μέχρι 
σήμερα, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε οι Βρυξέλλες, 
πέρα από ρητορικές διακηρύξεις, δεν στρί-
μωξαν την Άγκυρα και το καθεστώς του 
Ερντογάν. Η σύσφιγξη των σχέσεων με τη 
Ρωσία και ενέργειες που θα μπορούσαν να 
την φέρουν πιο κοντά στο πρόβλημά μας 
ίσως να είναι το τελευταίο μας χαρτί για να 
βγάλουμε την Κύπρο από τα αρπακτικά 
πλοκάμια της Τουρκίας. Δεν μπορούμε 
καιροσκοπικά να προσφεύγουμε στη Ρωσία 
για στήριξη, μόνον όταν όλοι οι άλλοι μάς 
εγκαταλείπουν. 



Μέρος Β’

Σ
υνεχίζουμε την κάλυψη των 
νέων αποδεσμευμένων 
βρετανικών επίσημων εγ-
γράφων του Υπ. Εξωτερι-
κών και Κοινοπολιτείας 
για το 1990.  

Στις 10 Ιουλίου 1990, 
o νέος ‘Υπ. Αρμοστής στη Λευκωσία David 
Dain (Ντέιβιντ Ντέιν), ο οποίος τον Ιούνιο 
αντικατέστησε τον κ. Humphrey Maud 
(Χάμφρευ Μόοντ), σε αναφορά του προς 
τον υπεύθυνο του Νοτίου Τμήματος Ευ-
ρώπης David Madden για την πρώτη 
συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο Γ. 
Βασιλείου έγραψε ότι ο Πρόεδρος  Βασι-
λείου υπερηφανεύτηκε για την ιδέα του 
(Βασιλείου) για «tie break» (πακέτο λύσης) 
και ότι αυτή βρισκόταν στο πλαίσιο της 
γενικής φιλοσοφίας προσέγγισής του στο 
κυπριακό πρόβλημα και προσπάθησε να 
πείσει τον κ. Dain  για τη γνήσια δέσμευσή 
του να βρει λύση κατά τη  διάρκεια της 
προεδρικής του θητείας. Έγραψε, μεταξύ 
άλλων, ο κ. Dain: «Ο Βασιλείου πιστεύει 
ότι έγινε πρόοδος. Αν όχι για τίποτα άλλο, 
αλλά στον βαθμό που η ελληνοκυπριακή 
κοινή γνώμη τώρα είναι έτοιμη να δεχθεί 
μια ομοσπονδιακή, διζωνική λύση, βασι-
σμένη σε ξεχωριστά κομμάτια εδάφους, 
ένα να κατοικείται πρωτίστως, αν όχι εξο-
λοκλήρου, από Τουρκοκύπριους και το 
άλλο από Ελληνοκύπριους. Ο Βασιλείου 
πιστώνει τον εαυτό του γι’ αυτήν την αποδο-
χή (αποδοχή διζωνικής από τους Ε/κ), ως 
επί το πλείστον από τη δική του ηγεσία». 

«Vasiliou reckons that progress has been 
made. If only to the extent that Greek Cypriot 
public opinion is now ready to accept a 
federal bizonal solution, i.e. based on separate 
pieces of territory, one inhabited primarily 
if not wholly by Turkish Cypriots, one by 
Greek Cypriots. Vasiliou claims credit for 
having brought about this acceptance, largely 
by his own leadership». 

Σημ. Ο κ. David Madden (Ντέιβιντ 
Μάτεν) διορίστηκε και εκείνος Υπ. Αρ-
μοστής στη Λευκωσία  μεταξύ 1994-1999 
(αργότερα Sir Madden. Σήμερα Ανώτερος 
αξιωματούχος του St. Antony’s College 
στην Οξφόρδη και του SEESOX, γνωστού  
για τα σεμινάρια για ωραιοποίηση και 
προώθηση του «Σχεδίου Ανάν»). 

Το «πακέτο» λύσης Βασιλείου 
Στα μέσα του 1990 ο Πρόεδρος Βασι-

λείου πρότεινε ως πρώτο βήμα για λύση 
μια ενδιάμεση συμφωνία, με την οποία ο 
Ρ. Ντενκτάς θα συμφωνούσε να δώσει το 
Βαρώσι και το λιμάνι Αμμοχώστου στη  
διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών και να 
βάλει τις ελληνοκυπριακές περιουσίες 
στον βορρά σε ένα «Trust», με αντάλ-
λαγμα και εκείνος να τερματίσει μέτρα 
εναντίον των Τουρκοκυπρίων. Ο Βρετα-
νός πρέσβης στη Λευκωσία Humphrey 
Maud (ο προκάτοχος του κ. David Dain 
το 1990) το είδε ως πιθανό «tie break», 
όμως, τα Ηνωμένα Έθνη αντέδρασαν με 
επιφύλαξη και το Λονδίνο συμμεριζόταν 
την αντίδραση εισηγούμενο στον Λέτσκι 
το ίδιο για τις ΗΠΑ και το ΗΒ. 

Ύπ. Αρμοστής: Φταίει ο… ιός 
του Ελληνισμού! Από τη 2η 
χιλιετία π.Χ.! 

Ενδιαφέρει και η αποχαιρετιστήρια έκ-
θεση του Υπ. Αρμοστού Humphrey Maud 
(1988-1990), ημερ. 15.6.1990, στην οποία, 
με εμφαντική υπεροψία, αλλά και εξίσου 
έλλειψη γνώσεων για τα πραγματικά ιστορικά 
γεγονότα στην Κύπρο και τις ευθύνες της 
χώρας και συναδέλφων του βρήκε ότι τα 
δεινά της Κύπρου χρονολογούνταν από 
το τέλος της  2ης χιλιετίας π.Χ., από τον… ιό 
του Ελληνισμού (!), που μεταφέρθηκε στο 
νησί από τους «πρόσφυγες του Αιγαίου» 
στους κατοίκους της νήσου, οι οποίοι ήσαν 
Λεβαντίνοι!

«The Cyprus problem dates from the 
end of the second millennium BC, when 
Aegean refugees first penetrated the island 
whose people were of Levantine stock…».

«Precious asset» ο Βασιλείου 
για τους Βρετανούς 

Για τον Γιώργο Βασιλείου ο αποχωρών 
Ύπ. Αρμοστής έγραψε ότι αντιπροσώπευε 
γι’ αυτούς ένα πολύ πολύτιμο κεφάλαιο 
(precious asset for us), τόσο με την ανεκτι-
κότητά του για την ανενόχλητη χρήση των 
Βάσεών τους, όσο και για το ότι ήθελε να  
βρει λύση εντός της θητείας του. Έγραψε 
όμως και τούτο: Ότι τον εξέπληττε το γιατί 
οι κυπριακές κυβερνήσεις και ο λαός δεν 
αντιδρούσαν (από αμφότερες τις κοινότητες) 
και δεν τους προκαλούσαν για τα 99 τ.μ. 
γης που πήραν το 1960 για τις Βάσεις.  
Κλείνοντας και αφού έγραψε ότι πέρασε 
ωραία στην Κύπρο, πρόσθεσε: «Υπήρξαν 
κάποιες περιπτώσεις που ένας θα καλω-
σόριζε μια γεωλογική λύση στο κυπριακό 
πρόβλημα», εννοώντας να καταποντιστεί 
η Κύπρος με έναν τεκτονικό σεισμό! Ίσως 
τα επόμενα χίλια χρόνια, έγραψε…

«There have been occasions when 
one would have welcomed the geological 
solution to the Cyprus problem. The island 
bestrides a fault between the tectonic 
plates of Europe and Africa; any time in 
the next million years, a small separation 
could swallow it up». (Σχόλιο Φ.Α.:  Μήπως 
ο διπλωμάτης αυτός έβλεπε πολύ μπρο-
στά; Εφόσον το 1990 είχαν κορυφωθεί 
οι μαρτυρίες για τη χαμένη πόλη της Ατ-
λαντίδος και πως αυτή βρισκόταν κάπου 
κοντά στην Κύπρο, αλλά λόγω τεράστιου 
σεισμού βούλιαξε στη θάλασσα!).  

Και άλλες αναφορές για
τη «χρησιμότητα» Βασιλείου

Αδιαμφισβήτητη μαρτυρία για το πόσο 
«χρήσιμο κεφάλαιο» υπήρξε ο Γ. Βασιλείου 
για τους Βρετανούς (μετά τον «ανένδο-
το» μ. Σπ. Κυπριανού) είναι οι πιο κάτω 
αναφορές στα έγγραφα του ΟΗΕ που, αν 
και βρίσκονται στα αποδεσμευμένα νέα 
έγγραφα, αντιγράφω απευθείας από τις 
πηγές του ΟΗΕ. Σελίδα 8 του εγγράφου 
S/11183, ημερ. 8 Μαρτίου 1990, τέσ-
σερεις ημέρες πριν από την έκδοση του 
ψηφίσματος 649/90 στις 12.3.1990. 

«Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας 

πρέπει να προβάλλεται καθαρά από το 
γεγονός ότι κάθε  ομόσπονδο κράτος (State) 
θα διοικείται από μια κοινότητα, η οποία 
θα έχει σταθερά εγγυημένη καθαρή πλει-
οψηφία  πληθυσμού και ιδιοκτησία γης 
σ’ αυτήν την περιοχή». 

«The bi-zonality of the federation should 
be clearly brought out by the fact that each 
federated State will be administered by one 
community which will be firmly guaranteed 
a clear majority of the population and of 
the land ownership in its area».   https://
digitallibrary.un.org/record/87130?ln=en

Παράγραφος 20 του εγγράφου του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ S/23780 
3.4.1992, που περιλαμβάνεται και στο 
ψήφισμα 750/92, 10.4.1992. 

«Η διζωνικότητα της ομοσπονδίας αντα-
νακλάται στο γεγονός ότι κάθε ομόσπονδο 
κράτος θα διοικείται από μια κοινότητα, 
η οποία θα έχει εγγυημένη καθαρή πλει-
οψηφία πληθυσμού και ιδιοκτησία γης 
στην περιοχή της». 

«The bi-zonality of the federation is 
reflected in the fact that each federated 
state would be administered by one 
community which would be guaranteed 
a clear majority of the population and 
of land ownership in its area». https://
digitallibrary.un.org/record/141467?ln=en

Συνάντηση
Γ. Βασιλείου με Τ. Οζάλ

Τον Δεκέμβριο του 1990 αποκαλύπτε-
ται ότι ο Πρόεδρος Βασιλείου είχε μιλήσει 
τελικά με τον Τούρκο Πρόεδρο Τ. Οζάλ  
για περίπου 10 λεπτά, όταν βρέθηκαν στο 
Τόκιο, σύμφωνα με τον Υπ. Αρμοστή David 
Dain, 14.12.1990, αλλά κρατήθηκε μυστικό. 
Στις 6.12.1990 η Τουρκία είχε ξεκαθαρί-
σει ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση περί 
Βαρωσίων ως ΜΟΕ, αλλά μέσω συνολικής 
διευθέτησης. Και ο Οζάλ είχε απορρίψει 
ήδη διμερή συνάντηση με τον Γ. Βασιλείου, 
ο οποίος (Γ.Β.) την είχε ως διακαή του πόθο 
για να λύσει με τον Οζάλ το Κυπριακό. 
Απεναντίας, ο Οζάλ πρότεινε τετραμερή 
με τον Ραούφ Ντενκτάς. 

 
Βαρώσι 

Σύμφωνα με τους Βρετανούς, ο  Ραούφ 
Ντενκτάς, σε μιαν απευθείας αντίδραση στην 
κυπριακή αίτηση ένταξης στην ΕΟΚ τον 
Ιούλιο (1990), μετέφερε τον έλεγχο των 
Βαρωσίων από τα τουρκικά στρατεύματα 
στους Τουρκοκυπρίους, όμως φόβοι για 
εγκατάσταση Τουρκοκυπρίων εκεί δεν 
πραγματοποιήθηκαν. Σε δήλωσή του σε 
γαλλικό ΜΜΕ ο Ντενκτάς ανέφερε ότι θα 
εγκαθιστούσε στο Βαρώσι 350 Παλαιστίνιους 
φοιτητές από το «Πανεπιστήμιο Ανατολικής 
Μεσογείου», κάτι που ξεσήκωσε θύελλα 
αντιδράσεων από τους Ελληνοκύπριους. «Οι 
Τούρκοι μάς διαβεβαίωσαν επισήμως ότι 
τέτοια εγκατάσταση δεν είχε προγραμματι-
στεί. Η γραμμή τους είναι πως το άνοιγμα 
των Βαρωσίων θα γίνει μόνο στο πλαίσιο 
συνολικής λύσης του κυπριακού προβλήμα-
τος», έγραψαν οι Βρετανοί.  (Αυτήν την πάγια 
φιλοτουρκική στάση διατηρούν οι Βρετανοί 

μέχρι σήμερα, άσχετο αν διαφορετικά δια-
τύπωσαν το περιεχόμενο του ψηφίσματος 
550/1984 που οι ίδιοι έγραψαν. Αυτό υπο-
στήριζε, εξάλλου, από το 1979 και ο τότε 
ΥΠΕΞ  Δρ David Owen (Nτέιβιντ Όουεν) 
για το θέμα των Βαρωσίων, διαφωνώντας 
με τους  Αμερικανούς). 

Ο Πρόεδρος Βασιλείου είπε στον Oscar 
Camilion (Όσκαρ Καμιλιόν), ειδικό αντιπρό-
σωπο του ΓΓ του ΟΗΕ, ότι, αν οι Τούρκοι 
μετέφεραν τον έλεγχο του ανοίγματος των 
Βαρωσίων στους Τ/κ και προχωρούσαν 
στην εγκατάσταση, θα έπαιρνε το θέμα στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας και μεταξύ άλλων 
θα τους έκοβε και την προμήθεια νερού 
(17.7.1990). Την ίδια μέρα, ο Αμερικανός 
Νέλσον Λέτσκι αμφισβήτησε ότι οι Τούρκοι 
είχαν κάνει αυτά που απειλούσαν με τη λέξη 
«balony» (βλακείες), δεν υπήρχε απόδειξη, 
τα αυστριακά στρατεύματα του ΟΗΕ στην 
περιοχή δεν είχαν αναφέρει τίποτα. 

Σημ.: Φ.Α. Το  2013 ο Όσκαρ Καμιλιόν 
βρέθηκε ένοχος για εγκλήματα διαφθοράς 
στο σκάνδαλο Carlos Menem αναμεμειγ-
μένος τότε ως Υπουργός Άμυνας της Αρ-
γεντινής. Καταδικάστηκε σε 5 ½  χρόνια 
φυλάκιση. Με άλλα λόγια, μπορούμε να 
πούμε ότι ο Καμιλιόν μπήκε στην ιστο-
ρία ως ο «Άκης Τσοχατζόπουλος» της 
Αργεντινής. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν την 
τύχη της πατρίδας μας στα χέρια τους…

https://edition.cnn.com/2013/06/13/
world/americas/argentina-ex-president-
prison/index.html

Αγνοούμενοι: Όλοι νεκροί 
Στις 30 Δεκεμβρίου 1990 ο Πρέσβης 

Paul Wurth, Πρόεδρος της Τριμερούς 
Επιτροπής για τους Αγνοουμένους, είπε 
στον Βρετανό νέο Πρέσβη στον ΟΗΕ Sir 
David Hannay, που αντικατέστησε τον Sir 
Crispin Tickell, ότι όλοι οι αγνοούμενοι ήσαν 
νεκροί, αλλά κανένας από αμφότερες τις 
πλευρές δεν τολμούσε να πει την αλήθεια. 
Η κάθε πλευρά χρησιμοποιούσε το θέμα 
ως προπαγάνδα. Ειδικά οι  Ελληνοκύπριοι, 
για πολιτικούς λόγους, κρατούσαν μακριά 
την αλήθεια από τους συγγενείς, που ο 
Wurth θεωρούσε ανήθικο και έλεγε ότι 
η Επιτροπή έπρεπε να διαλυθεί.  

Βρετανική αθλιότητα - «Παρα-
βιάσεις τ/κ εναερίου χώρου»!!!

Τα έγγραφα μάς φανέρωσαν ακόμα μιαν  
αθλιότητα των Βρετανών, πέραν του διζωνι-
κού τερατουργήματός τους. Τον Απρίλιο του 
1990 η ομάδα  μυστικών υπηρεσιών τους 
στην Κύπρο  ενημερώθηκε ότι τα ραντάρ 
τους στο Τρόοδος εντόπισαν και κατέγραψαν 
– άκουσον-άκουσον - «παραβιάσεις» του 
«τουρκοκυπριακού εναέριου χώρου» από 
αεροπλάνα της κυπριακής Εθνικής Φρουράς. 
Και ετοιμάστηκε και λεπτομερής έκθεση, 
6.4.1990, 7 σελίδων, με χάρτες, πόλεις και 
χωριά που κάλυψαν οι πτήσεις εκείνες με τα 
δύο αεροπλάνα Pilatus PC 9  Turbo το ένα, 
ονόματι Αμμόχωστος, και το άλλο Κερύνεια, 
που παρελήφθησαν το 1989. 

Είχαν πληροφορίες, έγραψαν, ότι οι 
Τούρκοι γνώριζαν γι’ αυτές τις πτήσεις, 

αλλά δεν είχαν προβεί (οι Τούρκοι) σε 
διαβήματα. 

Το Λονδίνο ζήτησε από τον  Υπ. Αρ-
μοστή Humphrey Maud να μιλήσει με 
τον Πρόεδρο Γ. Βασιλείου για να προει-
δοποιήσει πόσο σοβαρό ήταν το θέμα και 
να αναφέρει επίσης και τις υπερπτήσεις 
πάνω από τις Βρετανικές Βάσεις, γιατί είχαν 
εντοπίσει ότι κάποιες είχαν γίνει δίχως 
άδεια από τις Αρχές των Βάσεων. Αλλά 
να μην το παρακάμει με τις Βάσεις, για 
να μην εμπλακούν σε συζητήσεις και με 
τις δικές των υπερπτήσεις πάνω από την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 

O Ύπ. Αρμοστής Humphrey Maud 
μίλησε στον Γ. Βασιλείου στις 26 Μαΐου 
1990,  όταν πήγε να τον αποχαιρετήσει. 
Ο Βασιλείου ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε 
τίποτα και θα μιλούσε με τον Υπ. Άμυνας 
(Α. Αλωνεύτη).  Το Λονδίνο συμφώνησε, 
τελικά, να κλείσει το θέμα, εφόσον μίλησαν 
στον Βασιλείου. 

Η αθλιότητα εδώ συνοψίζεται στην 
αναφορά τους για παραβίαση «τουρκο-
κυπριακού εναέριου χώρου», που δεν 
υπάρχει, τα αεροπλάνα της ΚΔ πετούσαν 
πάνω από δική της νόμιμη περιοχή, που 
ήταν/είναι υπό τουρκική κατοχή. 

Έποικοι
Στις 11 Ιουνίου 1990 το Εθνικό Συμ-

βούλιο στην Κύπρο αποφάσισε διεθνή 
εκστρατεία, περιλαμβανομένης επανα-
φοράς του Κυπριακού στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας για το θέμα των παράνομων 
εποίκων, δράση στο Συμβούλιο της Ευ-
ρώπης και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
αίτηση ένταξης στην Ευρωπαϊκή Οικονο-
μική Κοινότητα (από το 1993 Ευρωπαϊκή 
Ένωση). Το ΑΚΕΛ αντέδρασε στην αίτηση…

Τον Αύγουστο του 1990 οι Βρετανοί (σε 
έγγραφό τους 10.8.1990) έγραψαν ότι ένας 
Σύμβουλος (Consultant), ο κ. Νίκος Βασιλείου, 
το 1989, σε μελέτη του για την κυπριακή 
κυβέρνηση επισήμαινε ότι ο αριθμός των 
εποίκων είχε φθάσει τις 50.000. Η κυπρι-
ακή Κυβέρνηση ισχυριζόταν 65.000. Οι 
Βρετανοί στις 18.6.1990 είχαν δηλώσει στη 
Βουλή των Κοινοτήτων ότι ο αριθμός τους 
κυμαινόταν μεταξύ 40.000 και 45.000. Στις 
22 Αυγούστου 1990 πήραν και τις σκέψεις 
των Αμερικανών, οι οποίοι πίστευαν ότι ήταν 
γύρω στις 44.000. Οπόταν θεώρησαν ότι οι 
θέσεις τους ήσαν εντός της πραγματικότητας. 
Ο Αμερικανός Συντονιστής Νέλσον Λέτσκι, 
σημειώνουν τα έγγραφα, είχε συζητήσει 
έντονα με τον Γ. Βασιλείου, πιστεύοντας 
ότι ο αριθμός της κυπριακής Κυβέρνησης 
ήταν εξογκωμένος. Το θέμα προέκυψε με 
την πρόθεση του Ραούφ Ντενκτάς να με-
ταφέρει Βούλγαρους εποίκους. Βρήκαν ότι 
κάπου 15 οικογένειες είχαν σπιτωθεί στην 
κατεχόμενη Αγία Τριάδα (Καρπασίας). Οι 
Τούρκοι επικαλούνταν έναν αριθμό μεταξύ 
20.000-25.000. 

Η δε θέση των Βρετανών για τους 
Τούρκους εποίκους ήταν: «Κατανοούμε τις 
ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων, όμως το 
θέμα αυτό θα αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο 
της συνολικής διευθέτησης». 

Βάσεις 
Η θέση του Λονδίνου για τις «βρετανικές 

κυρίαρχες περιοχές» των Βάσεων στις 
20.12.1990 ήταν: 1) «Αυτές είναι κυρίαρ-
χες βρετανικές περιοχές και δεν έχουμε 
καμία πρόθεση να τις εγκαταλείψουμε». 
«SBAs are sovereign British Territory – 
No intention of giving them up».

2) «Η κυπριακή Κυβέρνηση ποτέ δεν 
μας ζήτησε κάτι τέτοιο». «The Cyprus 
Government has never asked us to».

3) «Δεν υπάρχει θέμα ‘ενοικίων’» «No 
question of ‘rent’». 

Επίσης, έλεγαν, με τον Γιώργο Βασι-
λείου «είμαστε εντάξει». (Υπενθυμίζω 
ότι στην πρώτη συνάντησή του με την 
Βρετανίδα Πρωθυπουργό Μάργκαρετ 
Θάτσερ, ο νεοεκλεγείς τότε Πρόεδρος 
Γιώργος Βασιλείου την είχε διαβεβαι-
ώσει ότι, ενόσω ήταν πρόεδρος, δεν θα 
είχαν κανένα πρόβλημα με τις Βάσεις. 
«Σημερινή», 21.7. 2016, «Η Προεδρία 
Γιώργου Βασιλείου»).

Σημ.: Λόγω χώρου, τα θέματα Μέτρων 
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, Ασίλ Ναδίρ, 
Οζάλ, Ντενκτάς και η ντροπή της Μητρο-
πολιτικής Αστυνομίας, αναφορές για την 
εσωτερική κατάσταση, τη σύλληψη των 5 
νεαρών Ελληνοκυπρίων τον Φεβρουάριο 
του 1990, το πώς έκλεινε το 1990 και 
κάποια άλλα θέματα θα καλύψω στην 
επόμενη έκδοση της «Σημερινής».   

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος 
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afanoulla@gmail.com

ΝΤΈΙΒΙΝΤ ΝΤΈΙΝ: «Ο ΒΑΣΙ-
ΛΈΙΟΥ ΠΙΣΤΈΥΈΙ ΟΤΙ ΈΓΙΝΈ 
ΠΡΟΟΔΟΣ. ΑΝ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ 
ΑΛΛΟ, ΑΛΛΑ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ 
ΠΟΥ Η ΈΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙΑΚΗ 
ΚΟΙΝΗ ΓΝΏΜΗ ΤΏΡΑ ΈΙΝΑΙ 
ΈΤΟΙΜΗ ΝΑ ΔΈΧΘΈΙ ΜΙΑ 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ, ΔΙΖΏΝΙΚΗ 
ΛΥΣΗ, ΒΑΣΙΣΜΈΝΗ ΣΈ ΞΈΧΏ-
ΡΙΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΈΔΑΦΟΥΣ, 
ΈΝΑ ΝΑ ΚΑΤΟΙΚΈΙΤΑΙ ΠΡΏΤΙ-
ΣΤΏΣ, ΑΝ ΟΧΙ ΈΞΟΛΟΚΛΗΡΟΥ, 
ΑΠΟ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΟΥΣ ΚΑΙ 
ΤΟ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΈΛΛΗΝΟΚΥΠΡΙ-
ΟΥΣ. Ο ΒΑΣΙΛΈΙΟΥ ΠΙΣΤΏΝΈΙ 
ΤΟΝ ΈΑΥΤΟ ΤΟΥ ΓΙ’ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ (ΑΠΟΔΟΧΗ 
ΔΙΖΏΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Έ/Κ)»

Ποτέ, καμία 
κυπριακή 

κυβέρνηση δεν 
ζήτησε την 

αποχώρηση των 
Βρετανικών Βάσεων 

από την Κύπρο, 
υποστηρίζουν τα 
αποδεσμευμένα 

έγγραφα

ΈΝΑΣ ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΧΑΡΤΈΣ ΣΤΗΝ 
ΈΚΘΈΣΗ ΓΙΑ «ΠΑΡΑΒΙΑΣΈΙΣ» ΤΗΣ 
ΈΘΝΙΚΗΣ ΦΡΌΥΡΑΣ ΤΌΥ «ΤΌΥΡΚΌ-
ΚΥΠΡΙΑΚΌΥ ΈΝΑΈΡΙΌΥ ΧΏΡΌΥ».

ΤΌ ΈΓΓΡΑΦΌ ΜΈ ΤΗΝ ΑΝΑΦΌΡΑ ΤΌΥ 
Μ. ΥΠ. ΑΡΜΌΣΤΗ ΤΑΣΌΥ ΠΑΝΑΓΙΔΗ 
ΠΌΥ ΑΝΑΦΈΡΑΜΈ ΣΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΚΑ-
ΛΥΨΗ ΤΏΝ ΈΓΓΡΑΦΏΝ 12.1.2020. 



Α
πό το 2012 βγήκε στη 
φόρα, σταδιακά, ίσως 
το πιο αηδιαστικό και 
πολυδιάστατο βδέ-
λυγμα της πρόσφατης 
βρετανικής ιστορίας. 
Το βδέλυγμα αφορά 

τη μαζική σεξουαλική εκμετάλλευση 
χιλιάδων παιδιών σε διάφορες περιοχές 
του Ηνωμένου Βασιλείου (ΗΒ). Επίσης, 
περιλαμβάνει τις μακροχρόνιες αποτυχί-
ες των διαφόρων αρμόδιων Αρχών, την 
παρατεταμένη απόκρυψη της αλήθειας 
και την καθυστερημένη δικαιοσύνη.

Νέες λεπτομέρειες ήρθαν στο φως 
στις 14 Ιανουαρίου 2020, όταν ο Δή-
μαρχος του Greater Manchester, Andy 
Burnham, δημοσίευσε το «Πρώτο Μέ-
ρος» μιας «Διασφαλιστικής Επισκόπησης 
της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών 
στο Greater Manchester» με συγγραφείς 
τους Malcolm Newsam CBE και Gary 
Ridgway. Η Επισκόπηση επικεντρώθηκε 
στην εκμετάλλευση, κακοποίηση και εξα-
ναγκαστική χορήγηση ναρκωτικών που 
οδήγησε στον θάνατο της δεκαπεντάχρο-
νης Victoria Agoglia το 2003, καθώς και 
στις σοβαρές αποτυχίες των διαφόρων 
αρμόδιων Αρχών. 

Στην παράγραφο 1.7, η Επισκόπηση 
συνόψισε την ουσία αυτού του σκανδάλου:

«Συνοπτικά, τα δύο χρόνια πριν από 
τον θάνατο της Victoria, ενώ ήταν υπό την 
κηδεμονία του Δημαρχείου της Πόλης 
του Manchester, η Victoria απειλήθηκε 
επανειλημμένα, τύγχανε επιθέσεων και 
επέστρεφε στη μονάδα φροντίδας της ναρ-
κωμένη και στενοχωρημένη. Παρέδωσε 
[στις αρμόδιες Αρχές] πληροφορίες ότι 
είχε υποστεί σεξουαλική εκμετάλλευση, 
εικαζόμενο βιασμό και σεξουαλική επί-
θεση που απαιτούσε ιατρική προσοχή… 

»Ενώ βρεθήκανε αποδεικτικά στοιχεία 
ότι πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις 
από πολλαπλούς οργανισμούς, αυτές 
δεν οδήγησαν σε καμία έρευνα… για το 
πώς μπορούσε να προστατευτεί η Victoria 
από σημαντική βλάβη… Η Victoria πέθα-
νε στο νοσοκομείο στις 29 Σεπτεμβρίου 
2003, πέντε ημέρες μετά την ένεσή της 
με ηρωίνη». 

(Πηγή: www.greatermanchester-ca.
gov.uk/news/child-sexual-exploitation-
in-greater-manchester/)

H μοίρα της αείμνηστης Victoria αποτε-
λεί θλιβερό μέρος μιας ευρύτερης εικόνας 
εγκληματικότητας κατά των παιδιών στο 
Manchester και σε άλλα μέρη του ΗΒ, 
όπως Huddersfield, Oxford, Newcastle, 
Rochdale και Rotherham, τα οποία έχουν 
γίνει συνώνυμα με την αποπλάνηση και 
μαζική σεξουαλική εκμετάλλευση των 
παιδιών από «ασιατικές συμμορίες». 

«Περίπου 1.400 παιδιά έτυχαν 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης»

Το σκάνδαλο στο Rotherham είναι 
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Η σεξουαλική εκμετάλλευση των 
παιδιών στο ΗΒ και στα κατεχόμενα

εμβληματικό. Εκεί, η μαζική σεξουαλική 
εκμετάλλευση των εκατοντάδων παιδιών 
ξεκίνησε το 1997 και συνεχίστηκε για του-
λάχιστον δεκαπέντε χρόνια σε ατμόσφαιρα 
ατιμωρησίας. Τελικά, στις 26 Αυγούστου 
2014, το μέγεθος του σκανδάλου εκτέθηκε 
όταν το Δημαρχείο του Rotherham δη-
μοσίευσε μια επίσημη Έκθεση, μετά από 
ανεξάρτητη έρευνα υπό την προεδρία της 
Professor Alexis Jay. 

Η σύνοψη της Έκθεσης αποκάλυψε:
«Κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική 

κλίμακα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών στο Rotherham… Η συντηρητική 
μας εκτίμηση είναι ότι περίπου 1.400 παι-
διά έτυχαν σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
κατά τη διάρκεια της περιόδου 1997 έως 
το 2013. Είναι δύσκολο να περιγράψουμε 
τον τρομακτικό χαρακτήρα της κακοποί-
ησης που υπέστησαν τα ανήλικα θύματα. 
Βιάστηκαν από πολλούς δράστες, μεταφέρ-
θηκαν σε άλλες κωμοπόλεις και πόλεις της 
βόρειας Αγγλίας, απήχθησαν, χτυπήθηκαν 
και τρομοκρατήθηκαν. Υπήρχαν επεισόδια 
με παιδιά που είχαν ραντιστεί με βενζίνη 
και απειλούνταν ότι θα τα πυρπολούσαν, 
που απειλούνταν με όπλα, που έγιναν μάρ-
τυρες βίαιων βιασμών και απειλήθηκαν 
ότι θα ήταν τα επόμενα θύματα, αν έλεγαν 
τίποτε σε κανέναν. Νεαρά κορίτσια ηλικίας 
11 ετών βιάστηκαν από πολλούς άνδρες 
δράστες». 

(Πηγή: www.rotherham.gov.uk/
downloads/download/139/independent_
inquiry_into_child_sexual_exploitation_
in_rotherham_1997_%E2%80%93_2013)

 
«Απαίσιος απολογισμός»

Στη Βουλή των Κοινοτήτων στις 2 Σε-
πτεμβρίου 2014, η Theresa May, η τότε 
Υπουργός Εσωτερικών (και, μετέπειτα, 
Πρωθυπουργός), δήλωσε:

«Η Έκθεση της Professor Alexis Jay 
σχετικά με τη σεξουαλική εκμετάλλευση 
των παιδιών στο Rotherham μεταξύ 1997 
και 2013 αποτελεί απαίσιο απολογισμό 
των τρομερών αποτυχιών του Δημαρ-
χείου του Rotherham, της Αστυνομίας 
και των άλλων φορέων με ευθύνη για 
την προστασία των ευάλωτων παιδιών. 
Αυτή ήταν μια πλήρης παραβίαση των 
καθηκόντων. Η έκθεση κάνει μια συγκλο-
νιστική ανάγνωση: 1.400 παιδιά – μια 
συντηρητική εκτίμηση – έτυχαν σεξου-
αλικής εκμετάλλευσης, βιάστηκαν από 
πολλαπλούς δράστες, μεταφέρθηκαν σε 
άλλες πόλεις, απήχθησαν, χτυπήθηκαν 
και τρομοκρατήθηκαν… Δεν μπορεί να 
υπάρξει δικαιολογία γι’ αυτά».

Ένας συντηρητικός βουλευτής, ο David 
T.C. Davies, παρατήρησε:

«Αν και κανείς δεν το λέει, η πραγμα-
τικότητα είναι ότι η συντριπτική πλειονό-
τητα των ανδρών που έχουν εμπλακεί σε 
αυτό [το σκάνδαλο] προέρχονται από ένα 
εθνικό υπόβαθρο – έχουν πακιστανική 
προέλευση. Κανείς δεν προτείνει ότι τίπο-

τα περισσότερο από μια μειοψηφία μέσα 
στην κοινότητα αυτή, ειλικρινά, έχει μια 
βάρβαρη άποψη για τις γυναίκες, αλλά 
κάποιοι σαφώς την έχουν».

Σε απάντηση, η κ. May προειδοποίησε: 
«Όταν εμπλέκονται ορισμένες κοινότητες, 
δεν πρέπει να επιτρέψουμε τις πολιτιστικές 
ανησυχίες να παρεμποδίζουν την προστα-
σία των παιδιών και την εφαρμογή της 
δικαιοσύνης κατά των δραστών». (Πηγή: 
Hansard, House of Commons Debates, 2 
September 2014, Columns 167 και 181).

Προφανώς, η κ. May είχε κατά νουν 
τα αρσενικά μέλη της μουσουλμανικής 
κοινότητας, με καταγωγή από το Πακιστάν, 
που είχαν εμπλακεί σε αυτό και σε άλλα 
παρόμοια σκάνδαλα. 

Ποινική δικαιοσύνη
Από το 2014, η ποινική δικαιοσύνη έχει 

τελικά αποδοθεί σε σχέση με το Rotherham 
και αλλού. Για παράδειγμα, στις 29 Οκτω-
βρίου 2018, το BBC ανακοίνωσε:

«Επτά άνδρες έχουν κριθεί ένοχοι για την 
αποπλάνηση και την εκμετάλλευση νεαρών 
κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου ενός σε-
ξουαλικά κακοποιημένου από ‘τουλάχιστον 
100 Ασιάτες άνδρες’ κάτω από την ηλικία 
των 16 ετών. Το Ποινικό Δικαστήριο στο 
Sheffield άκουσε πώς οι άντρες στόχευαν 
και εκμεταλλεύτηκαν τους εφήβους πριν 
τους υποτάξουν σε πράξεις ‘εξευτελιστικής 
και βίαιης φύσης’. Στο Rotherham κακο-
ποίησαν πέντε νεαρά κορίτσια σε περίοδο 

επτά ετών. Η συμμορία καταδικάστηκε 
για αδικήματα, συμπεριλαμβανομένου 
βιασμού και άσεμνης επίθεσης» (Πηγή: 
www.bbc.com/news/uk-england-south-
yorkshire-45980210).

Η κατάσταση στα κατεχόμενα
Μήπως αυτή η φρίκη έχει επαναλη-

φθεί στο κατεχόμενο τμήμα της Κυπριακής 
Δημοκρατία (ΚΔ); Ίσως. 

Πρώτον, το 1974, σε ατμόσφαιρα ατι-
μωρησίας, το κατεχόμενο τμήμα ήταν η 
σκηνή των μαζικών βιασμών γυναικών 
και κοριτσιών, συμπεριλαμβανομένου του 
βιασμού των γυναικών στην παρουσία 
παιδιών, από στρατιώτες της Τουρκίας. 

Δεύτερον, εδώ και χρόνια, το κατεχόμενο 
τμήμα θεωρείται από το αμερικανικό Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ ως «ζώνη ατιμωρησίας για την 
εμπορία ανθρώπων», όπου κινδυνεύουν τα 
παιδιά από τη σεξουαλική εκμετάλλευση. 
Το 2015, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρθηκε 
σε έναν ισχυρισμό που υπέδειξε ότι τα 
θύματα της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
και σεξουαλικής διακίνησης στα κατεχό-
μενα περιελάμβαναν κορίτσια ηλικίας 11 
χρονών, την ηλικία ορισμένων θυμάτων 
στο Rotherham.

Λεπτομέρειες και πηγές γι’ αυτά τα δύο 
θέματα βρίσκονται σε τρία άρθρα μου 
στη «Σημερινή» – «Εγκλήματα κατά των 
παιδιών και η ’’Ζώνη ατιμωρησίας’’ στα 
κατεχόμενα» (23.09.2018), «Οι βιασμοί 
του 1974, ’’Το κλίμα ατιμωρησίας’’ και ο 

ΟΗΕ» (23.06.2019), και «Η ’’κουλτούρα 
βιασμού τριγύρω μας’’» (1.12.2019).

Τρίτον, στις 8 Οκτωβρίου 2018, το Πα-
νεπιστήμιο του Μάαστριχτ, στην Ολλανδία, 
δημοσίευσε ακαδημαϊκή μελέτη με τίτλο 
«Διαγραφή από τον χάρτη». Αφορά τα παιδιά 
στην παράνομη «Τουρκική Δημοκρατία 
Βόρειας Κύπρου» («ΤΔΒΚ»], δηλαδή στο 
ψευδοκράτος. Αποκάλυψε τα εξής: 

«Ορισμένα παιδιά μάς είπαν για τη 
σοβαρή κακοποίηση των παιδιών στα 
[«]κυβερνητικά[»] σωματεία που διευ-
θύνει η [«]ΤΔΒΚ[»] … σε [«]κρατικές[»] 
εγκαταστάσεις… Εάν τα παιδιά δεν έχουν 
εγγραφεί σωστά και εξαφανιστούν, μπο-
ρεί να κακοποιηθούν σοβαρά ή να μην 
πάνε στο σχολείο κ.λπ. και τέτοια γεγονότα 
δεν θα ανακαλυφθούν» (Πηγή: http://
kinderrechtenonderzoek.nl/wp-content/
uploads/2018/10/1784-Universiteit-
Maastricht-Rapport-Noord-Cyprus-
UK_WEB-spread.pdf, σελίδα 35).

Τέταρτον, στα κατεχόμενα βρίσκονται 
πολλοί «φοιτητές» και άλλα άτομα από το 
Πακιστάν, οι οποίοι ταξίδεψαν εκεί λαθραία, 
π.χ., μέσω του παράνομου «αεροδρομίου» 
της Τύμπου. Με σεβασμό προς τα μέλη 
της πακιστανικής διασποράς που τηρούν 
τους νόμους, αναρωτιέμαι, αν στα κατε-
χόμενα κάποιοι με πακιστανική (ή άλλη) 
προέλευση έχουν σχηματίσει συμμορίες 
αφιερωμένες στην αποπλάνηση και σε-
ξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών σε 
ατμόσφαιρα ατιμωρησίας, όπως έγινε στο 
Rotherham και αλλού. 

Ένα κάλεσμα
Καλώ τις αρμόδιες Αρχές της ΚΔ, της 

ΕΕ, του ΟΗΕ και του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου να ξεκινήσουν επείγουσα 
διερεύνηση των πιθανών εγκλημάτων 
κατά των παιδιών στα κατεχόμενα και τις 
σχετικές καλύψεις. Οποιεσδήποτε τέτοιες 
παρανομίες αποτελούν παραβιάσεις του 
δικαίου της ΚΔ. Επιπλέον, λόγω της συνε-
χιζόμενης κατοχής, ίσως επίσης αποτελούν 
εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας.

Τελειώνω με τη σοφή παρατήρηση ενός 
Βρετανού δικαστή, του Mr. Justice Cobb, 
στην απόφασή του στις 25 Οκτωβρίου 
2016 στο Ανώτατο Δικαστήριο («High 
Court») της Αγγλίας και Ουαλίας. Στο 
πλαίσιο του Rotherham, εξήγησε ότι 
«υπάρχει σημαντικό δημόσιο συμφέρον 
για τη διερεύνηση και τον εντοπισμό της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών, 
για την προστασία των θυμάτων από το 
κράτος και για τη δίωξη των δραστών» 
(Πηγή: Rotherham Metropolitan Borough 
Council v M & Ors [2016] EWHC 2660 
(Fam), paragraph 45).  

Αυτές οι βασικές αρχές πρέπει να 
εφαρμοστούν τώρα, προς όφελος όλων 
των παιδιών, όπου και αν βρίσκονται.
*Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου UCLan Cyprus. Οι απόψεις 
στο άρθρο είναι προσωπικές

ΕΔΏ ΚΑΙ ΧΡΌΝΙΑ, ΤΌ ΚΑΤΕ-
ΧΌΜΕΝΌ ΤΜΉΜΑ ΘΕΏΡΕΙ-
ΤΑΙ ΑΠΌ ΤΌ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΌ 
ΣΤΕΙΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ ΏΣ 
«ΖΏΝΉ ΑΤΙΜΏΡΉΣΙΑΣ ΓΙΑ 
ΤΉΝ ΕΜΠΌΡΙΑ ΑΝΘΡΏΠΏΝ», 
ΌΠΌΥ ΚΙΝΔΥΝΕΥΌΥΝ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΑΠΌ ΤΉ ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΉ. ΤΌ 2015, 
ΤΌ ΣΤΕΙΤ ΝΤΙΠΑΡΤΜΕΝΤ 
ΑΝΑΦΕΡΘΉΚΕ ΣΕ ΕΝΑΝ 
ΙΣΧΥΡΙΣΜΌ ΠΌΥ ΥΠΕΔΕΙΞΕ 
ΌΤΙ ΤΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΉΣ ΣΕΞΌΥ-
ΑΛΙΚΉΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΉΣ 
ΚΑΙ ΣΕΞΌΥΑΛΙΚΉΣ ΔΙΑΚΙ-
ΝΉΣΉΣ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΌΜΕΝΑ 
ΠΕΡΙΕΛΑΜΒΑΝΑΝ ΚΌΡΙΤΣΙΑ 
ΉΛΙΚΙΑΣ 11 ΧΡΌΝΏΝ, ΤΉΝ 
ΉΛΙΚΙΑ ΌΡΙΣΜΕΝΏΝ ΘΥΜΑ-
ΤΏΝ ΣΤΌ ROTHERHAM

H μοίρα της αείμνηστης 
Victoria αποτελεί 

θλιβερό μέρος μιας 
ευρύτερης εικόνας 
εγκληματικότητας 
κατά των παιδιών 

στο Manchester και 
σε άλλα μέρη του ΗΒ, 
όπως Huddersfield, 
Oxford, Newcastle, 

Rochdale και Rother-
ham, τα οποία έχουν 
γίνει συνώνυμα με 

την αποπλάνηση και 
μαζική σεξουαλική 

εκμετάλλευση 
των παιδιών από 

«ασιατικές συμμορίες». 
Μόνο στο Rotherham 
περίπου 1.400 παιδιά 
έτυχαν σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης

www.simerini.com

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*



ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΔΈΝ ΤΙΣ 
ΘΈΛΟΥΝ, ΟΙ ΈΚΠΑΙ-

ΔΈΥΤΙΚΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΈ-
ΤΑΘΈΣΗ, ΟΙ ΓΟΝΈΙΣ 

ΈΙΣΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΈΙΩΣΗ 
ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡ-

ΓΈΙΟ ΣΦΥΡΙΖΈΙ ΤΟ 
ΓΝΩΣΤΟ ΑΣΜΑ «ΈΙ-

ΜΑΣΤΈ ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΣΈ 
ΔΙΑΛΟΓΟ»   

Ε
ν αναμονή της αξιολόγησης 
της ίδιας της αξιολόγη-
σης και δη της εφαρμο-
γής των εξετάσεων στο Α’ 
Τετράμηνο, οι ενέργειες 
και οι δηλώσεις δίνουν 
και παίρνουν με τους 

μαθητές-πρωταγωνιστές στο κέντρο να 
παραμένουν αμετακίνητοι στη θέση τους 
για κατάργηση των εξετάσεων ανά τετρά-
μηνο. Την εβδομάδα που μας πέρασε 
είδαμε τον μαθητόκοσμο να πορεύεται 
προς το Προεδρικό και να καταθέτει το 
δικό του ψήφισμα για κατάργηση των 
εξετάσεων και τη δημιουργία ενός ανθρω-
ποκεντρικού σχολείου. Εκπαιδευτικοί και 
γονείς σε ανεξάρτητες συνεδριάσεις τους 
συγκέντρωσαν τις δικές τους αποφάσεις 
που σχετίζονται με τις τροποποιήσεις του 
υφιστάμενου συστήματος. Στο Υπουργείο 
αναμένουν να μελετήσουν τα συμπερά-
σματα από την έρευνα που γίνεται για 
την αξιολόγηση της πρώτης εξέτασης, 
ενώ παραμένουν ανοιχτοί στον διάλογο. 

Οι πρωταγωνιστές 
δεν θέλουν εξετάσεις

Με ποσοστό 92,6% οι μαθητές μίλησαν 
και εξέφρασαν την άποψή τους για τις 
εξετάσεις ανά τετράμηνο. Υπερψήφισαν 
την κατάργησή τους ζητώντας τη δημι-
ουργία ενός ανθρωποκεντρικού σχολείου. 
Ο Πρόεδρος της ΠΣΕΜ, Γιάννης Λαπί-
θιος, μιλώντας στη «Σ» διευκρίνισε ότι οι 
μαθητές θα προβούν σε δυναμικότερα 
μέτρα σε περίπτωση «που η Κυβέρνηση 
και το Υπουργείο διατηρήσει την ίδια 
αυταρχική θέση. Είναι τρία χρόνια τώρα 
που είμαστε ξεκάθαροι για τη θέση μας. 
Ζητούμε την κατάργηση των εξετάσεων και 
στη θέση τους να είναι 90λεπτα διαγωνί-
σματα ενδοσχολικά χωρίς τη δημιουργία 
μιας εξεταστικής περιόδου. Γιατί το κάθε 
σχολείο έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες. 
Δεν θεωρώ ότι σκοπός του ανθρώπινου 
σχολείου είναι να ανταγωνίζεται ο ένας 
μαθητής τον άλλο όπως σήμερα. Αν δεν 

υπάρχει εξεταστική περίοδος, θα υπάρχει 
ο χρόνος για να αξιολογούνται οι μαθητές 
με εναλλακτικούς τρόπους με εργασίες. 
Τώρα, δυστυχώς, δεν υπάρχει». 

Εκπαιδευτικοί ζητούν αλλαγές
Μετά την καταγραφή διαφόρων 

προβλημάτων που προέκυψαν κατά τη 
διάρκεια του Α’ τετραμήνου μέχρι και την 
εξεταστική περίοδο, το Κεντρικό Διοικη-
τικό Συμβούλιο της ΟΕΛΜΕΚ συνήλθε 
την περασμένη Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου, 
ώστε να συνοψίσει τις δικές του εισηγήσεις 
στον Υπουργό Παιδείας. Ο Πρόεδρος της 
ΟΕΛΜΕΚ, Κώστας Χατζησάββας, ανέφερε 
στη «Σ» μερικά από τα πιο σημαντικά ση-
μεία των εισηγήσεών τους. «Κατ’ αρχάς η 
πρώτη μας εισήγηση αφορά στη  μεταφορά 
των εξετάσεων του πρώτου τετραμήνου, 
από τον Δεκέμβριο στον Ιανουάριο. Μετά 

τη διακοπή των Χριστουγέννων. Υπάρ-
χει επίσης μια άλλη εισήγηση όπως οι 
εξετάσεις γίνουν ακόμη νωρίτερα, πριν 
από τον Δεκέμβριο, αλλά αυτό είναι μια 
σκέψη, η οποία για να υλοποιηθεί θα 
πρέπει να τηρηθούν ορισμένες προϋ-
ποθέσεις. Ένα άλλο σημείο που πρέπει 
να μελετηθεί, είναι το αν θα παραμείνουν 
ανοιχτά ή κλειστά τα σχολεία εκείνη την 
περίοδο. Εμείς προτείνουμε όπως πα-
ραμείνουν ανοιχτά για τους καθηγητές, 
αλλά να μη γίνονται μαθήματα. Σκεφτείτε 
ότι οι πλείστες τάξεις ήταν άδειες από 
μαθητές που έμεναν σπίτι να διαβάσουν 
παρά να έρθουν στο σχολείο». Η μείωση 
της ύλης είναι ένα άλλο ζητούμενο που 
απασχολεί τους εκπαιδευτικούς. Όπως 
δήλωσε ο κ. Χατζησάββας, η εξέταση 
των μαθητών δεν θα πρέπει να γίνεται 
σε όλη τη διδακτέα ύλη ανά τετράμηνο. 

Συγκεκριμένα,  ανέφερε ότι «οι μαθητές 
θα πρέπει να αξιολογούνται σε μέρος 
της διδακτέας ύλης που θα γνωρίζουν 
από την αρχή και όχι σε όλη την ύλη. Με 
αυτό εξοικονομείται πολύτιμος χρόνος για 
εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ένα άλλο 
σημαντικό σημείο που πρέπει να εξεταστεί 
είναι οι 20λεπτες γραπτές ασκήσεις στα μη 
εξεταζόμενα. Αυτές θεωρούμε ότι πρέπει 
να καταργηθούν. Δεν υπάρχει λόγος να 
γίνονται. Επίσης οι υποχρεωτικές 20λε-
πτες ασκήσεις στα εξεταζόμενα να είναι 
στην ευχέρεια του καθηγητή. Αν κρίνει 
ο καθηγητής ότι πρέπει να προχωρήσει 
σε 20λεπτη άσκηση, να το κάνει». 

Αλλαγές και από γονείς
Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων 

συνήλθε το βράδυ της Πέμπτης λαμβάνο-
ντας με τη σειρά της κάποιες αποφάσεις, 
τις οποίες θα παραδώσει στον αξιότιμο 
Υπουργό. Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδί-
ας, Χαράλαμπος Διονυσίου, ανέφερε στη 
«Σ» μερικά σημαντικά σημεία, κάνοντας 
αρχή από τη  σταθερότητα στη θέση τους 
ότι το σύστημα αξιολόγησης του μαθητή 
θα πρέπει να συνεχίσει να εφαρμόζεται ως 
έχει. «Αναγνωρίσαμε βεβαίως ότι υπήρξαν 
προβλήματα κατά την εφαρμογή του νέου 
συστήματος αξιολόγησης όσον αφορά τις 
εξετάσεις, όπως για παράδειγμα το θέμα 
της ύλης. Θεωρούμε ότι ή θα πρέπει να 
μειωθεί η ύλη ή να μεγαλώσει ο χρό-
νος». Οι γονείς συμφωνούν με εκπαι-
δευτικούς ότι οι 20λεπτες ασκήσεις σε 
μη εξεταζόμενα μαθήματα θα πρέπει να 
καταργηθούν. Αντ’ αυτού ο κ. Διονυσίου 
επεσήμανε ότι ο κάθε εκπαιδευτικός θα 
μπορεί να χρησιμοποιεί άλλα εργαλεία 
για την αξιολόγηση των μαθητών, όπως 
είναι διάφορες εργασίες τύπου projects. 
Για μεγάλη πίεση σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές έκανε λόγο ο κ. Διονυσίου, ο 
οποίος ανέφερε ότι οι αλλαγές θα πρέπει 
να γίνουν πριν από την εξεταστική του 
Β’ Τετραμήνου. «Ζητούμε, επίσης, όπως 
παραμείνουν κλειστά τα σχολεία κατά 

την περίοδο των εξετάσεων. Όσον αφορά 
το πότε θα γίνονται αυτές, το αφήνουμε 
ανοιχτό στον διάλογο κατά πόσον αυτές 
θα ήταν καλύτερο να γίνονται μετά τα 
Χριστούγεννα ή να παραμείνουν εντός 
του Δεκέμβρη, νοουμένου ότι θα προηγη-
θούν κάποιες άλλες ρυθμίσεις», κατέληξε. 

«Το ενδιαφέρον μας πρέπει 
να στραφεί στην ποιότητα»

Η βελτίωση της ποιότητας στο δημό-
σιο σχολείο αποτελεί προτεραιότητα του 
Υπουργείου Παιδείας, όπως ανέφερε ο 
ίδιος ο Υπουργός Παιδείας, κ. Πρόδρομος 
Προδρόμου, φιλοξενούμενος σε ενημε-
ρωτική εκπομπή. Κληθείς να σχολιάσει 
τη στάση των μαθητών απέναντι στις 
εξετάσεις, ο κ. Προδρόμου ανέφερε ότι 
«έχει εισαχθεί η διαδικασία μοιράσματος 
των τετραμήνων, ώστε να αποφορτιστεί 
η διαδικασία των τελικών εξετάσεων. 
Δόθηκε η ευκαιρία να υπάρχουν δύο 
εξετάσεις και αυτόματα η βαρύτητα είναι 
η μισή. Το σύστημα γίνεται πιο φιλικό 
στα παιδιά. Θα πρέπει να υπενθυμιστεί 
ότι το 60% της αξιολόγησης είναι το 
ενδιαφέρον του μαθητή για το μάθημα, 
δηλαδή η συμμετοχή του στην παιδαγω-
γική διαδικασία». Το ενδιαφέρον είναι 
στραμμένο στην παιδαγωγική διαδικα-
σία ή τουλάχιστον εκεί έπρεπε να είναι 
στραμμένο, όπως εξήγησε ο Υπουργός, 
τονίζοντας ότι «η ουσία είναι το τί γίνεται 
μέσα στην τάξη. Το μάθημα που γίνεται 
και η αποτελεσματικότητά του. Σε λίγες 
ημέρες θα υπάρχει μια διάγνωση για όλο 
αυτό. Όποια και να είναι, θα πρέπει να 
ξέρουμε. Πώς κάποιοι προκαταλαμβάνουν 
το αποτέλεσμα». Τέλος ανέφερε ότι τις 
επόμενες μέρες θα υπάρξουν συναντήσεις 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για 
εκτίμηση της κατάστασης και, αν χρει-
άζεται να εναρμονιστούν οι διαδικασίες 
ή ο ίδιος ο θεσμός, θα ακολουθήσουν 
συζητήσεις ακόμη και με την Πολιτεία, 
η οποίο ψήφισε με κάθε λεπτομέρεια το 
νέο σύστημα αξιολόγησης του μαθητή.
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Αναμένοντας τη διάγνωση
για τις εξετάσεις τετραμήνων
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Ο
ι σχολικές αίθουσες 
αδειάζουν, οι ερ-
γοδότες γράφουν 
άδειες προσωπι-
κού -ασθενείας 
ή φροντίδας- τα 
νοσοκομεία γε-

μίζουν και τα μικρόβια βασιλεύουν. 
Είναι η εποχή της γρίπης και το εν-
διαφέρον εστιάζεται στη Γρίπη Α, η 
οποία και φέτος εξαπλώθηκε παντού, 
κυριεύοντας, κυρίως, τα μικρά παιδιά. 
Τα επίσημα στοιχεία μιλούν για 144 
επιβεβαιωμένα περιστατικά, αριθμός 
που ίσχυε την ημέρα συγγραφής του 
συγκεκριμένου κειμένου. Ωστόσο ο 
αριθμός πολλαπλασιάζεται όταν συ-
μπεριληφθούν τα περιστατικά που 
δεν έχουν καταγραφεί, γεγονός που 
δημιουργεί απορίες σχετικά με την 
επιβεβαίωση και καταγραφή των περι-
στατικών που έχουν προσβληθεί από 
τον ιό της Γρίπης Α. 

Δύσκολη η εκτίμηση 
της κατάστασης

Για χιλιάδες περιστατικά έκανε λόγο 
η Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής 
/ Λοιμωξιολογίας στο Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, Δρ Μαρία Κολιού, η οποία, 
μιλώντας στη «Σ», εξήγησε ότι είναι δύ-
σκολη η εκτίμηση της κατάστασης. «Να 

μη δημιουργείται λανθασμένη εντύπωση 
ότι πρόκειται μόνο για 100+ περιστα-
τικά. Είναι πολύ περισσότερα, ίσως και 
χιλιάδες. Απλώς κάποιοι ευσυνείδητοι 
γιατροί τα δηλώνουν επίσημα», είπε 
χαρακτηριστικά. Περαιτέρω, εξήγησε 
πως υπάρχει ενδεχομένως και μια άλλη 
μερίδα ιατρών που δεν προβαίνουν σε 
επίσημη καταγραφή. «Το σωστό είναι 
να γίνεται η επιτήρηση που συνιστά 
η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και 
αυτό είναι να γίνεται μια εκτίμηση 
με βάση τις επισκέψεις για γριπώδη 
συνδρομή και ακολούθως να δηλώ-
νεται από τους ιατρούς στο Υπουργείο 
Υγείας. Ένας άλλος τρόπος είναι μέσω 
των περιστατικών που στέλνονται με 
μοριακές μεθόδους PCR. Μετά τη δι-
άγνωση ο ιατρός οφείλει να δηλώσει 
το περιστατικό στο Υπουργείο», είπε. 

Με τη σειρά της η Πρώτη Λειτουργός 
Υγείας, Δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου, μίλη-
σε στη «Σ» ξεκαθαρίζοντας ότι ο αριθμός 
που δίδεται προς τα έξω αναφέρεται σε 
επιβεβαιωμένα περιστατικά που έχουν 
νοσηλευτεί στα διάφορα δημόσια και 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια και όχι σε άτο-
μα που νοσούν και παραμένουν στον  
δικό τους χώρο. Τέλος, ανέφερε ότι ο 
αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, γεγονός 
που δεν προκαλεί ωστόσο ιδιαίτερες 
μέχρι στιγμής ανησυχίες. 

Εμβόλιο ακόμη και τώρα;
Τα εμβόλια αν και δεν υπήρχαν όταν 

έπρεπε να χορηγηθούν, εντούτοις ήταν δι-
αθέσιμα από τον Νοέμβριο για όλους όσοι  
επιθυμούσαν να ενισχύσουν τον οργανισμό 
τους με μια έξτρα ασπίδα προστασίας. Οι 
περισσότεροι έτρεξαν να εμβολιαστούν 
στην ώρα τους και αυτό φαίνεται από τη 
μειωμένη σοβαρότητα των περιστατικών 
της γρίπης μέχρι σήμερα. Ωστόσο, δεν 
είναι λίγοι αυτοί που τρέχουν ακόμη και 
σήμερα να εφοδιαστούν με το αντιγριπι-
κό εμβόλιο με τη γνώμη των ειδικών να 
διχάζει, εφόσον κάποιοι υποστηρίζουν 
ότι είναι αργά, ενώ κάποιοι άλλοι λένε 
«κάλλιο αργά παρά ποτέ». Η Δρ Μαρία 
Κολιού επεσήμανε τη σημαντικότητα του 
εμβολιασμού στην ώρα του. «Το εμβόλιο 
πρέπει να γίνεται στην εποχή του και στις 
ομάδες που πρέπει. Πέρσι τέτοια εποχή 
είχαμε τέσσερεις θανάτους από τη γρίπη. 
Φέτος είναι πιο ήπια η κατάσταση μέχρι 
στιγμής. Όταν εμβολιάζονται οι ομάδες 
υψηλού κινδύνου, τότε είναι μια χαρά. 
Θα ήταν καλό βέβαια να ακολουθήσουμε 
τις οδηγίες της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας, που συστήνει τον εμβολιασμό 
όλων των παιδιών από 6 μηνών μέχρι 5 
χρονών. Κάτι που δεν εφαρμόζεται ακόμη 
στην Κύπρο», δήλωσε. Η Δρ Ελισάβετ 
Κωνσταντίνου για τον εμβολιασμό όλων 
των παιδιών ανέφερε πως «σε αυτό το 

στάδιο δεν θα γίνει κάποια αλλαγή αλλά 
για του χρόνου θα επιληφθεί του θέματος 
η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών ώστε τα 
παιδιά να μπορούν όλα να εμβολιαστούν». 

Η δυσκολία της γρίπης
Το γεγονός ότι οι περισσότεροι ασθε-

νείς που ταλαιπωρούνται είναι τα μικρά 
παιδιά προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 
αλλά και ανησυχία,  ειδικά στους γο-
νείς. Η παιδίατρος Δρ Ειρήνη Παφίτη 
μίλησε στη «Σ» για την επικινδυνότητα 
της γρίπης Α, εξηγώντας τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται προληπτικά ή σε 
περίπτωση ασθένειας. «Το πρόβλημα με 
τη Γρίπη Α είναι ότι είμαστε μεταδοτικοί 
ένα εικοσιτετράωρο πριν εμφανίσουμε τα 
συμπτώματα. Γι’ αυτό είναι τόσο εύκολο 
να μεταδοθεί. Ο κόσμος κυκλοφορεί άρ-
ρωστος, συνεχίζει την καθημερινότητά του 
και μεταδίδει την ασθένεια. Το ιδιαίτερο 
πρόβλημα αντιμετωπίζεται φυσικά στα 
σχολεία. Ξαφνικά ασθενεί ένα παιδί και 
μετά από δύο μέρες απουσιάζει η τάξη. 
Τα συμπτώματα της γρίπης είναι πολύ 
ψηλός πυρετός, απίστευτη καταβολή, κα-
τάπτωση, κομμάρες, πόνοι στα κόκκαλα, 
στους μύες, βήχας, καταρροή και αυτά 
κρατούν τέσσερεις μέχρι εφτά ημέρες. Είναι 
διαφορετικό το απλό κρυολόγημα από 
την γρίπη και θα πρέπει να ξεκαθαριστεί 
αυτό. Στις διάφορες ιώσεις κρυολογήματος 

δεν υπάρχει πυρετός και δεν έχεις αυτά 
τα συμπτώματα. Το χαρακτηριστικό είναι 
όπως λέγεται χαριτολογώντας να νιώθεις 
ότι σε κτύπησε τρένο. Αν δεν νιώθεις ότι 
σε κτύπησε τρένο, τότε δεν έχεις Γρίπη 
Α», εξήγησε. Όσον αφορά τη θεραπεία, 
η Δρ Παφίτη ξεκαθάρισε ότι αυτή στην 
ουσία δεν υπάρχει. «Δεν είναι όπως στις 
περιπτώσεις βακτηριακής λοίμωξης που 
θα λάβεις κάποια αντιβίωση και θα περά-
σει. Υπάρχει το αντιικό Tamiflu, το οποίο 
μπορεί να μειώσει τη διάρκεια της νόσου. 
Σίγουρα δεν μπορεί να χορηγηθεί μετά 
τις 48 ώρες της νόσου, γιατί δεν υπάρχει 
κανένα όφελος μετά. Αν όμως η ασθένεια 
εντοπιστεί εντός των 48 ωρών, τότε ναι, 
μπορεί να βοηθήσει. Πρώτα από όλα θα 
μειωθεί η μετάδοση του ιού και μάλιστα 
μπορεί να δοθεί προληπτικά σε άτομα που 
έχουν έρθει σε επαφή με ασθενείς. Για 
παράδειγμα μια μητέρα που έχει παιδί 
άρρωστο μπορεί να το πάρει προληπτι-
κά», είπε. 

Λάβε τα μέτρα σου 
Σύμφωνα με τη Δρα Παφίτη, μπορεί 

να είναι δύσκολο να αποφύγει κανείς την 
αρρώστια αν δεν είναι εμβολιασμένος 
και αν συναναστρέφεται με πολύ κόσμο 
καθημερινά. Ωστόσο, λαμβάνοντας κάποια 
μέτρα, ίσως περιοριστούν οι πιθανότητες 
της νόσου. «Απαραίτητη η προσωπική 

υγιεινή, καλό πλύσιμο χεριών σε τακτά 
διαστήματα, αποστειρώνουμε χέρια, δεν 
βήχουμε στα χέρια μας, καλός αερισμός 
στον χώρο μας. Ας μην ξεχνάμε ότι η γρί-
πη είναι στον αέρα. Επίσης όταν είμαστε 
άρρωστοι αποφεύγουμε να είμαστε σε 
κλειστό χώρο με πολλά άτομα. Δηλαδή 
ένα παιδικό πάρτι σε κλειστό παιδότοπο 
αυτήν την εποχή θεωρώ ότι απλώς εί-
ναι αυτοκτονία», πρόσθεσε. Περαιτέρω, 
ερωτηθείσα εάν τελικά είναι επικίνδυ-
νη η γρίπη, εξήγησε πως «αν υπάρχουν 
επιπλοκές, ναι. Από μόνη της είναι μια 
νόσος με μεγάλη διάρκεια. Για μια βδο-
μάδα να έχεις πυρετούς υψηλούς, αυτό 
επιβαρύνει τον οργανισμό πολύ. Κάποια 
άτομα παρουσιάζουν επιπλοκές, όπως 
βρογχίτιδες, πνευμονίες, περικαρδίτιδες, 
ακόμη και εγκεφαλίτιδες. Εξαρτάται από 
τον ίδιο τον οργανισμό». 

Δύσκολα και φέτος με τη Γρίπη Α

ΧΙΛΙΆΔΕΣ -ΕΝΔΕ-
ΧΟΜΕΝΩΣ- ΝΆ ΕΙ-
ΝΆΙ ΤΆ ΠΕΡΙΣΤΆΤΙ-
ΚΆ ΓΡΙΠΗΣ Ά ΣΤΟΝ 
ΤΟΠΟ ΜΆΣ, ΆΛΛΆ 

ΜΟΝΟ ΤΟ ΕΝΆ 
ΤΕΤΆΡΤΟ ΕΙΝΆΙ 

ΕΠΙΒΕΒΆΙΩΜΕΝΆ, 
ΆΡΆ ΚΆΙ ΚΆΤΆΓΕ-

ΓΡΆΜΜΕΝΆ 

Ο 2ο Μαραθώνιος Λευκωσίας είναι 
πλέον γεγονός και σας περιμέ-
νουμε να σας δούμε στο τέρμα 

την Κυριακή, 16η Φεβρουαρίου 2020. Ο 
Μαραθώνιος Λευκωσίας συνδιοργανώ-
νεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργα-
νισμό RuNicosia και τον Γ.Σ.Π. Φέτος θα 
φιλοξενήσει το Παγκύπριο Πρωτάθλημα 
Ημιμαραθωνίου,  το οποίο αποτελεί μέρος 
του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Στίβου. 
Δηλαδή όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι θα 
τρέξουν στον Ημιμαραθώνιο στις 16 Φε-
βρουαρίου. Ο Μαραθώνιος Λευκωσίας 
τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτε-
ρικών Δρος Νίκου Χριστοδουλίδη και της 
Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού 
Αθλητισμού Στίβου (Κ.Ο.Ε.Α.Σ.) και από 
τη φετινή χρονιά θα περιλαμβάνεται στο 
επίσημο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Καλεντάρι 
Στίβου. Περιλαμβάνει πέραν του Ημιμα-

ραθωνίου, τα αγωνίσματα του Μαραθωνί-
ου, 10 και 5 χιλιομέτρων, RunCorporate 
ομαδικό/εταιρικό αγώνα 5 χιλιομέτρων 
ως και αγώνα για παιδιά. 

Η διαδρομή όπως ανακοινώθηκε από 
την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου 
Λευκωσίας, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερα-
σιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (Κ.Ο.Ε.Α.Σ.), 
τον Γυμναστικό Σύλλογο Παγκύπρια (ΓΣΠ) 
και τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό 
RuNicosia και που έχει εγκριθεί από την 
Αστυνομία Κύπρου, διέρχεται τις κυριότε-
ρες αρτηρίες της πόλης και είναι ιδιαίτερα 
γρήγορη με μεγάλες ευθείες. Η εκκίνηση 
και ο τερματισμός θα γίνει στη λεωφόρο 
Στροβόλου (μπροστά από το Δημοτικό Μέ-
γαρο Στροβόλου), ενώ η διαδρομή διέρχεται 
τις λεωφόρους: Στροβόλου, Προεδρικού 
Μεγάρου, Δημοσθένη Σεβέρη, Γεωργίου 
Γρίβα Διγενή, Αρχαγγέλου - Κυκλοφορι-

ακός κόμβος ΔΙΑΣ – ΣΙΓΜΑ ΤV μέχρι τη 
φωτοελεγχόμενη συμβολή με την οδό Λευ-
κοθέου και Μακεδονιτίσσης, Αθαλάσσης 
μέχρι τη φωτοελεγχόμενη διασταύρωση 
με τη Λεωφόρο Γεωργίου Παρασκευαΐδη 
και τέλος Ιωσήφ Χατζηϊωσήφ μέχρι την 
Παραμυθούπολη. 

Χάρτης της διαδρομής έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα του Μαραθωνίου Λευ-
κωσίας, ως επίσης μπορείτε να τη βρείτε 
στον σύνδεσμο https://www.plotaroute.
com/route/1004923. 

Για εγγραφές και πληροφορίες στο 
www.nicosiamarathonrun.com και www.
nicosiahalfmarathon.com ή στο τηλέφωνο 
70088100. Οι εγγραφές λήγουν την 9η 
Φεβρουαρίου 2020.

Χορηγοί επικοινωνίας του Μαραθω-
νίου είναι η Τηλεόραση ΣΙΓΜΑ και το 
Συγκρότημα ΔΙΑΣ. 

Ο 2ΟΣ ΜΑΡΑΘΏΝΙΟΣ ΛΕΥΚΏΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ

Την Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020, 
περιμένουμε να σας δούμε στο τέρμα

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@sigmatv.com

Η κατάσταση είναι 
καλύτερη από πέρσι, 
ωστόσο αναμένεται 

περαιτέρω αύξηση των 
κρουσμάτων 



ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟ ΦΕΒΡΟΥΆ-
ΡΙΟ Η ΝΕΆ ΆΡΟΔΆΦΝΟΥΣΆ 
ΘΆ ΕΙΝΆΙ ΕΤΟΙΜΗ ΝΆ ΔΕΧΘΕΙ 
ΤΟΥΣ ΠΡΏΤΟΥΣ ΆΣΘΕΝΕΙΣ 
ΣΕ ΕΝΆ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ ΠΟΥ 
ΚΤΗΡΙΆΚΆ ΔΕΝ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ, ΆΛΛΆ ΠΡΟ-
ΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΆ ΘΆΛΠΏΡΗ 
ΚΆΙ ΦΡΟΝΤΙΔΆ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΆΝΘΡΏΠΟΥΣ ΜΆΣ ΜΕ 
ΕΜΠΕΙΡΙΆ ΚΆΡΚΙΝΟΥ 

Στη Νέα Άροδαφνού-
σα θα λειτουργούν 

πλέον 26 μονόκλινα 
δωμάτια ασθενών, 

δηλαδή έντεκα περισ-
σότερα απ’ ό,τι προ-
ηγουμένως, γεγονός 
που δίνει τη δυνατό-
τητα στο Κέντρο να 

εξυπηρετεί περισσό-
τερους ασθενείς και 
να είναι σε θέση να 

προσφέρει περισσότε-
ρες υπηρεσίες  

Η Nέα Αροδαφνούσα είναι γεγονός
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Μ
ία νέα αρχή 
σ η μ α τ ο δ ο τ ε ί 
το νέο έτος για 
τον Αντικαρκι-
νικό Σύνδεσμο 
Κύπρου, που 
μπαίνει στο 

2020 με το δεξί εγκαινιάζοντας τη Νέα 
Αροδαφνούσα. Πρόκειται για το ανανεω-
μένο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας, 
που εδώ και 50 χρόνια παρέχει δωρεάν 
υπηρεσίες στους καρκινοπαθείς οι οποίες  
θεωρούνται μοναδικές στο είδος τους στην 
Κύπρο. Τα εγκαίνια του νέου κτηρίου που 
στεγάζει τις υπηρεσίες του Αντικαρκινι-
κού Συνδέσμου Κύπρου και το Κέντρο 
Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφ-
νούσα» θα πραγματοποιηθούν στις 27 
Ιανουαρίου 2020,    από τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. 

Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις 
Στο νέο κτήριο, που βρίσκεται στον 

Στρόβολο και συγκεκριμένα στον ίδιο 
χώρο που στέγαζε την Αροδαφνούσα από 
το 1976, εκτός από τη Νέα Αροδαφνούσα 
θα στεγάζονται και τα γραφεία του Αντι-
καρκινικού Συνδέσμου, όπως επίσης και 
η Υπηρεσία κατ’ οίκον φροντίδας. 

Το όλο έργο ξεκίνησε το 2017 και τον 
Φεβρουάριο θα είναι έτοιμο να δεχθεί τους 
πρώτους του ασθενείς σε ένα περιβάλλον που 
κτηριακά δεν θα θυμίζει το προηγούμενο, 
αλλά θα προσφέρει προς τους καρκινοπα-
θείς και τις οικογένειές τους όλη εκείνη τη 
θαλπωρή και τη φροντίδα που προσέφερε 
δωρεάν τα τελευταία 50 χρόνια. 

Στη Νέα Αροδαφνούσα θα λειτουργούν 
πλέον 26 μονόκλινα δωμάτια ασθενών 
(έντεκα περισσότερα απ’ ό,τι προηγουμέ-
νως),  γεγονός που δίνει τη δυνατότητα 
στο Κέντρο να εξυπηρετεί περισσότερους 

ασθενείς και να είναι σε θέση να προσφέρει  
περισσότερες υπηρεσίες Ανακουφιστικής 
Φροντίδας κατά την περίοδο της αποθερα-
πείας και της αποκατάστασής τους.  

Επίσης, στον χώρο θα λειτουργεί 
ειδικά σχεδιασμένο φυσικοθεραπευ-
τήριο και άλλοι τρεις χώροι θεραπειών 
φυσιοθεραπείας και αρωματοθεραπείας. 
Επιπρόσθετα, έχουν δημιουργηθεί ειδικές 
αίθουσες για ψυχολογική και κοινωνική 
στήριξη των ασθενών και των οικείων 
τους για να προσφέρονται οι υπηρεσίες 
σε ένα γαλήνιο περιβάλλον, το οποίο, ταυ-
τόχρονα, σέβεται την ιδιωτικότητά τους. 
Παράλληλα, όλος ο εξοπλισμός θα είναι 
ανανεωμένος και καινούργιος.

Ακόμα έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη και 
φωτεινή αίθουσα στην οποία θα προσφέρονται 
τα προγράμματα ημερήσιας απασχόλησης 

των ασθενών, καθώς επίσης και η καφετερία 
η οποία θα μπορεί να αξιοποιείται από τους 
ασθενείς και τους επισκέπτες του χώρου. 

Η Νέα Αροδαφνούσα θα είναι σε θέση 
να εξυπηρετεί πλήρως τόσο εσωτερικούς 
ασθενείς όσο και εξωτερικούς ασθενείς, καθώς 
και τις οικογένειες και τους οικείους τους. 

Με έμφαση στους κήπους 
Ειδική έμφαση δόθηκε στους κήπους 

του Κέντρου γιατί βασικό στοιχείο της 
Ανακουφιστικής Φροντίδας είναι το περι-
βάλλον στο οποίο βρίσκονται οι ασθενείς. 
Κύριο μέλημα του Συνδέσμου στη Νέα 
Αροδαφνούσα ήταν να δημιουργηθεί ένας 
χώρος που δεν θα παρέπεμπε σε νοση-
λευτήριο. Όλα τα δωμάτια ασθενών έχουν 
άμεση πρόσβαση στους κήπους, οι οποίοι 
είναι γεμάτοι με δέντρα και λουλούδια για 

να δημιουργούν συναισθήματα ηρεμίας. 
Στο κέντρο των κήπων, μάλιστα, δημι-
ουργήθηκε ένα στοιχείο με νερό,  που 
προσθέτει στην αισθητική του χώρου.

Οι υπηρεσίες 
της Αροδαφνούσας 

Καταλήγοντας, αξίζει να σημειώσουμε 
τις υπηρεσίες που προσφέρονται δωρεάν 
από την Αροδαφνούσα εδώ και δεκαετίες. 
Συγκεκριμένα, το Κέντρο παρέχει νοση-
λεία για: έλεγχο του πόνου και άλλων 
συμπτωμάτων από την ασθένεια, ψυχο-
λογική και κοινωνική στήριξη, φυσιοθε-
ραπεία, φιλοξενία ενόσω υποβάλλεται ο 
ασθενής σε θεραπείες στα ογκολογικά 
κέντρα (ιδιαίτερα αν είναι από μακριά), 
φιλοξενία για ξεκούραση της οικογένειας 
και φροντίδα στο τελικό στάδιο της νόσου. 



Ο ΣΎΓΧΡΟΝΟΣ ΆΝΘΡΩΠΟΣ 
«ΆΓΆΠΆ» ΕΓΩΙΣΤΙΚΆ. ΆΓΆΠΆ ΚΆΙ 
ΆΠΟΔΕΧΕΤΆΙ Ο,ΤΙ ΤΟΝ ΚΆΝΕΙ 
ΝΆ ΝΙΩΘΕΙ ΚΆΛΎΤΕΡΆ, Ο,ΤΙ ΙΚΆ-
ΝΟΠΟΙΕΙ ΤΙΣ ΝΆΡΚΙΣΣΙΣΤΙΚΕΣ 
ΤΟΎ ΆΝΆΓΚΕΣ ΚΆΙ ΕΠΙΤΙΘΕΤΆΙ 
ΣΕ Ο,ΤΙ ΤΟΝ ΒΆΖΕΙ ΣΕ ΔΙΆΔΙΚΆ-
ΣΙΆ Ν’ ΆΛΛΆΞΕΙ «ΘΕΣΗ» ΚΆΙ ΝΆ 
ΆΝΆΓΚΆΣΤΕΙ ΝΆ «ΔΕΙ» ΜΙΆ ΚΆ-
ΤΆΣΤΆΣΗ ΜΕΣΆ ΆΠΟ ΤΆ ΜΆΤΙΆ 
ΤΟΎ ΆΛΛΟΎ 
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ΔΡ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΜΟΥΖΑ

Σ
ε παγκόσμιο επίπεδο, το 
40% των γυναικών που 
έπεσαν θύματα ανθρω-
ποκτονίας πεθαίνουν στα 
χέρια ενός πρώην συζύ-
γου ή εραστή. Το έγκλη-
μα πυροδοτεί συνήθως 

η λήξη ή πρόθεση λήξης της σχέσης από 
τον ένα σύντροφο. Ο δολοφόνος συχνά 
ισχυρίζεται ότι διέπραξε το έγκλημα από 
αγάπη. Τι είδους αγάπη όμως είναι αυτή 
που μπορεί να σκοτώνει;

Ο Kernberg (1995) ορίζει την ερωτική 
επιθυμία ως μια ευχή για συγχώνευση και 
την παρομοιάζει με τη λαχτάρα συμβιωτι-
κής σχέσης με τη μητέρα. Η σεξουαλική 
επιθυμία έχει τις ρίζες της στο πλαίσιο των 
πρώιμων εμπειριών ικανοποίησης του παι-
διού µε αυτόν που το φροντίζει (μητέρα). 
Συνεπώς η μητέρα είναι αυτή που καθορίζει 
τη μετέπειτα δυνατότητα του παιδιού για 
σεξουαλική διέγερση και ερωτική επιθυ-
μία. Κατά τον Kernberg (1995) η ερωτική 
επιθυμία μετατρέπει τη γενετήσια διέγερση 
σε µια συγχωνευτική εμπειρία µε τον 
άλλο, η οποία παρέχει µια ύστατη αίσθηση 
πληρότητας (βίωμα τού «είμαστε ένα»). Το 
πάθος είναι η συγκινησιακή κατάσταση 
(ισχυρή κινητήρια δύναμη) που εκφρά-
ζει το ξεπέρασμα των ορίων του εαυτού 
και τη συμβιωτική συγχώνευση µε τον 
άλλο. Τι γίνεται όμως όταν το άτομο δεν 

Ο Ερρίκος Η’ της Αγγλίας γεννήθηκε 
στις 28 Ιουνίου 1491 και πέθανε 
στις 28 Ιανουαρίου 1547. Ήταν 

βασιλιάς της Αγγλίας από τις 21 Απριλίου 
του 1509 έως τον θάνατό του. Ανήκε στη 
δυναστεία των Τυδώρ. Ανέβηκε στον θρόνο 
σε ηλικία δεκαοκτώ ετών.

Ο Ερρίκος είχε λάβει εξαιρετικά επιμε-
λημένη μόρφωση και αγαπούσε τόσο πολύ 
τη μουσική, ώστε διατηρούσε ορχήστρα 
στα ανάκτορά του και συνέθετε και ο ίδιος 
ύμνους, ένας από τους οποίους εκτελείται 
και σήμερα στις αγγλικανικές εκκλησίες. 
Μιλούσε Λατινικά, Γαλλικά και Ισπανικά 
και είχε κλίση στα μαθηματικά, το μεγάλο 
του πάθος όμως ήταν η θεολογία. 

Το ζήτημα που είχε κοσμογονικές συνέ-
πειες στην πολιτική και θρησκευτική ιστορία 
της Αγγλίας και του δυτικού κόσμου, ήταν 
το πρόβλημα του διαδόχου του Βασιλιά. Ο 
Ερρίκος είχε παντρευτεί το 1509, σε ηλικία 
18 ετών, την Αικατερίνη της Αραγωνίας, 
χήρα του αδελφού του Αρθούρου, πρίγκι-
πα της Ουαλίας, ο οποίος είχε πεθάνει το 
1502. Από τον γάμο αυτό επέζησε μόνο 
μία κόρη, η Μαρία. Ο Ερρίκος επιθυμούσε 
διακαώς αρσενικό διάδοχο και αποφάσισε 
να διαζευχθεί την Αικατερίνη, ισχυριζόμε-
νος ότι ο γάμος με τη χήρα του αδελφού 
απαγορευόταν από τη Βίβλο. Είχε άλλω-
στε βρει αντικαταστάτρια, την ερωμένη του 
Άννα Μπολέιν. Αλλά το διαζύγιο χρειαζόταν 
παπική έγκριση, ο Πάπας Κλήμης Ζ’ ήταν 

αιχμάλωτος του Αυτοκράτορα της Αγίας 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας Καρόλου Ε’, η 
Αικατερίνη ήταν θεία του Αυτοκράτορα και 
η παπική έγκριση δεν δόθηκε.

Τον Μάρτιο του 1532 η Βουλή των 
Κοινοτήτων ανακήρυξε τον Ερρίκο ως τη 
«μόνη κεφαλή, ανώτατο άρχοντα, προστά-
τη και υπερασπιστή» της Εκκλησίας. Ο 
Τόμας Μορ παραιτήθηκε αμέσως. Τον 
Ιανουάριο του 1533 έγινε ο γάμος με την 
Άννα Μπολέιν, τον Μάιο κηρύχθηκε άκυ-
ρος ο πρώτος γάμος του Ερρίκου και τον  
Σεπτέμβριο γεννήθηκε η Ελισάβετ.

Ο Πάπας για τη στάση του αυτή τον 
αφόρισε και ο Ερρίκος απάντησε με δή-
μευση της εκκλησιαστικής περιουσίας, 
κατάργηση της δεκάτης του Πάπα επί των 
εκκλησιαστικών εσόδων, απαγόρευση των 
εφέσεων στη Ρώμη και κατάργηση του 

δικαιώματος του Πάπα να ορίζει τους 
επισκόπους της Αγγλίας.

Η Άννα Μπολέιν δεν είχε δώσει στον 
Ερρίκο τον άρρενα διάδοχο που ποθούσε. 
Το 1536 αποκεφαλίστηκε κατηγορούμενη 
άδικα για προδοσία και μοιχεία. Μαζί της 
εκτελέστηκαν συγγενείς της και μέλη της Αυ-
λής. Λίγο νωρίτερα είχε πεθάνει η Αικατερίνη 
της Αραγωνίας, ακλόνητη στις απόψεις της 
για τα δικαιώματά της ως μόνης βασίλισσας. 
Ο Ερρίκος παντρεύτηκε την Τζέιν Σέιμουρ, 
η οποία τού έδωσε τον πολυπόθητο γιο, τον 
Εδουάρδο (1537), αλλά πέθανε στη γέννα. 

Σύμφωνα με την επιθυμία του, τον διαδέ-
χτηκαν στον θρόνο με τη σειρά τα τέκνα του 
Εδουάρδος ΣΤ’, Μαρία Α’ και Ελισάβετ Α’.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Ερρίκος Η’ της Αγγλίας

έχει αίσθημα ξεχωριστού εαυτού;
Τι γίνεται όταν δεν μπορεί να «δει» 

τον εαυτό του πέρα από μια συμβιωτική 
σχέση με τον Άλλο;

Σε αυτήν την περίπτωση ο σύντροφος 
πιστεύει ότι η γυναίκα είναι ολόκληρος ο 
κόσμος του και κάθε διαχωρισμός από αυτήν 
συνεπάγεται την απώλεια της δικής του 
ταυτότητας. Στην πραγματικότητα ο θύτης 
είναι μια αδύναμη προσωπικότητα, ανίσχυ-
ρη να επιβιώσει  χωρίς σημείο αναφοράς 
που να επιβεβαιώνει την υποτιθέμενη ισχύ 
του. Το θύμα από την άλλη μεριά βιώνει τη 
«μοναδικότητα» που της προσφέρει αυτή η 
σχέση μιας και αποτελεί το ναρκισσιστικό 
αντικείμενο ενός συντρόφου που την λα-
τρεύει όταν παράλληλα την γκρεμίζει στα 

άδυτα της απόλυτης απαξίωσης. Θύτης και 
θύμα δένονται με τα δεσμά μιας απόλυτα 
εξαρτητικής σχέσης και απολαμβάνουν 
μέσα από την οδύνη και τον πόνο. Υπο-
ταγμένοι στις ενορμήσεις τους αδυνατούν 
να αναγνωρίσουν  τη στρέβλωση και οδη-
γούνται στον θάνατο. Αρχικά τον ψυχικό 
και αργότερα στον σωματικό.

Ο θύτης μιλάει για έγκλημα από «αγά-
πη», «μεγάλο έρωτα». Ο ψυχαναλυτής και 
συγγραφέας Jacques-Alain Miller, σε μια 
συνέντευξή του για τον έρωτα, δηλώνει ότι 
για να ερωτευτείς πρέπει να παραδεχτείς 
την έλλειψή σου. Ο Lacan συνήθιζε να 
λέει: «Το να ερωτεύεσαι είναι να δίνεις 
κάτι που δεν έχεις», να αναγνωρίζεις την 
έλλειψή σου και να τη δίνεις στον άλλο, 

να την τοποθετείς στον άλλο. Δεν είναι να 
δίνεις αυτό που κατέχεις (αγαθά και δώρα), 
είναι να δίνεις κάτι που δεν κατέχεις, κάτι 
που είναι πέρα από σένα. Για να το κάνεις 
αυτό πρέπει να αποδεχτείς την έλλειψη, 
τον «ευνουχισμό»  σου ( Freud).

Οι σχέσεις γίνονται όλο και πιο «δύ-
σκολες» στις μέρες μας και λίγες παραμέ-
νουν δυνατές στο πέρασμα του χρόνου. Ο 
σύγχρονος άνθρωπος «αγαπά» εγωιστικά. 
Αγαπά και αποδέχεται ό,τι τον κάνει να 
νιώθει καλύτερα, ό,τι ικανοποιεί τις ναρκισ-
σιστικές του ανάγκες και επιτίθεται σε ό,τι 
τον βάζει σε διαδικασία να αλλάξει «θέση» 
και να αναγκαστεί να «δει» μια κατάσταση 
μέσα από τα μάτια του Άλλου. Από την 
άλλη μεριά ένα ολόκληρο σύστημα προ-

σπαθεί να ταυτίσει τον έρωτα/αγάπη με 
τον πόνο και την οδύνη.  Μέσα από τις 
«αισθηματικές» ταινίες περνά το μήνυ-
μα ότι για να βιώσεις τον απόλυτο έρωτα 
πρέπει να εκμηδενιστείς, να πονέσεις, να 
εξευτελιστείς και ίσως τελικά να χάσεις τον 
εαυτό σου. Τα σύγχρονα λαϊκά τραγούδια 
υμνούν την απόλαυση της οδύνης και τον 
πόνο κάθε στρεβλής σχέσης. 

Η κανονική διάσταση της αγάπης, που 
επιβάλλει τον σεβασμό και την αναγνώ-
ριση της διαφορετικότητας του άλλου, 
τείνει να θεωρηθεί παλιομοδίτικη μιας 
και τις έντονες συγκινήσεις τις προκαλεί 
μια μανιακή, άρρωστη και επικίνδυνη 
«αγάπη», που τις περισσότερες φορές 
οδηγεί στον θάνατο (σωματικό ή ψυχικό).

Η πρόκληση για κάθε οικογένεια είναι 
να μεγαλώσει παιδιά που θα εισπράξουν 
σωστές προσλαμβάνουσες σε ό,τι αφορά 
τις σχέσεις δυο ανθρώπων και θα ανα-
ζητήσουν παρόμοια μοντέλα αργότερα 
στη ζωή τους. Οι γονείς έχουν τεράστια 
ευθύνη για την «κληρονομιά»  που δί-
νουν στα παιδιά τους. Είναι αυτοί που 
θα δυναμώσουν τα παιδιά τους και θα 
τους δώσουν αξίες ικανές να μπορούν να 
προστατεύουν τον εαυτό τους ενάντια σε 
καθετί που θα προσπαθήσει να τα μειώσει, 
να τα χειριστεί και να τα υποτάξει.

Και ας μην ξεχνάμε: H αγάπη είναι 
θεραπευτική και εξυψώνει τον άνθρωπο. 
Ό,τι άλλο απλώς δεν είναι αγάπη.  

*Διδάκτωρ Ψυχολογίας, Νευρογλωσσολόγος
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Ο Δημήτρη Λογοθέτης, ο οποίος 
ολοκλήρωσε την ταινία «Jiu Jitsu», 
την πρώτη ταινία που γυρίστηκε 

στην Κύπρο κάτω από το σχέδιο κινήτρων 
για την προώθηση της οπτικοακουστικής 
βιομηχανίας, έχει εξασφαλίσει κεφάλαιο 
που ανέρχεται σε περισσότερα από 250 
εκατ. δολάρια από νέο κινηματογραφι-
κό ταμείο, επιδιώκοντας να μεταφέρει 
μέρος αυτού, ύψους $125 εκατ., για την 
παραγωγή ταινιών στην Κύπρο.

Ο κ. Λογοθέτης βρέθηκε στην Κύπρο 
πριν από μερικές εβδομάδες,  με σκοπό 
την πραγματοποίηση σειράς συναντή-
σεων με μέλη του Υπουργικού Συμβου-
λίου, καθώς επίσης και του Κυπριακού 
Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων 
(Invest Cyprus), για συζήτηση του νέου 
κεφαλαίου που έχει εξασφαλιστεί και 
των  παραμέτρων που θα μπορούσαν 
να συντελέσουν  ώστε να μεταφερθεί 
μια τόσο μεγάλη κινηματογραφική πα-
ραγωγή στην Κύπρο.

Η ταινία «Man of War», που έχει ήδη 
εγκριθεί από την επιτροπή του Invest 
Cyprus πέρσι, βρίσκεται αυτήν τη στιγ-
μή στο στάδιο της προετοιμασίας παρα-
γωγής (pre-production) και αναμένεται 
να ξεκινήσει η παραγωγή της στα τέλη 
Μαρτίου ή Απριλίου 2020. Την ταινία 
θα διανείμει το Highland Film Group, 
που έχει αναλάβει και την ταινία «Jiu 
Jitsu», καθώς και άλλες γνωστές ταινίες 

όπως το «Escape Plan» με πρωταγωνι-
στές τους Sylvester Stallone και Arnold 
Schwarzenegger, το «Axis Sally» με τον 
Al Pacino, το «Braven» με τον Jason 
Momoa, το «Machine Gun Preacher» 
με τον Gerard Butler, και πολλές άλλες.  

Το σενάριο της ταινίας «Man of War» 
είναι του Gary Scott Thompson, ο οποί-
ος βρίσκεται πίσω από την τεράστια ει-
σπρακτική επιτυχία του franchise ταινιών 
«Fast and Furious», ύψους $5 δισ. Τη 
σκηνοθεσία της ταινίας θα αναλάβει ο κ. 
Λογοθέτης, ενώ την παραγωγή ο Todd 
Garner, πρώην πρόεδρος της Disney και 
παραγωγός του νέου «Mortal Kombat», 
καθώς και ταινιών όπως το «xXx» με τον 
Vin Diesel, το «Knight and Day» με τον 
Tom Cruise και το «Paul Blart: Mall 

Cop» με τον Kevin James. Παραγωγός 
της ταινία «Man of War» είναι επίσης 
και ο κ. Chris Economides.

Οι κύριοι Garner και Λογοθέτης βρί-
σκονται σε συνομιλίες με παγκοσμίου 
φήμης ηθοποιό ταινιών δράσης, για να 
πρωταγωνιστήσει στην ταινία.  

$125 εκατ. επιδιώκει να φέρει 
στην Κύπρο η ταινία «Man of War»

ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΥΝΑΤΕΣ 

Την σκότωσα γιατί την αγαπούσα πολύ

www.simerini.com

Η ταινία «Man of War» 
βρίσκεται αυτήν τη στιγμή 

στο στάδιο της προετοι-
μασίας παραγωγής και 

αναμένεται να ξεκινήσει 
η παραγωγή της στα τέλη 
Μαρτίου ή Άπριλίου 2020 
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ΕΝΝΕΑ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ ΕΡ-
ΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΠΡΟΣΒΛΕ-
ΠΟΥΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ 
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟ-
ΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

«Καθόλου ικανοποιητικές οι συντάξεις»

ΠΌΣΌ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΑΊΣΘΑΝΕΣΤΕ ΣΧΕΤΊΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΗ ΣΑΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΊΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΌΔΌ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΊΌΔΌΤΗΣΗΣ ΣΑΣ;

ΣΕ ΠΌΊΌ ΒΑΘΜΌ ΕΧΕΤΕ ΕΝΗ-
ΜΕΡΩΘΕΊ ΑΝΑΦΌΡΊΚΑ ΜΕ ΤΌ 
ΕΝΑΡΜΌΝΊΣΤΊΚΌ ΝΌΜΌΣΧΕ-
ΔΊΌ ΠΌΥ ΒΡΊΣΚΕΤΑΊ ΕΝΩΠΊΌΝ 
ΤΗΣ ΕΠΊΤΡΌΠΗΣ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
ΤΗΣ ΒΌΥΛΗΣ, ΚΑΊ ΑΦΌΡΑ ΤΑ 
ΤΑΜΕΊΑ ΠΡΌΝΌΊΑΣ;

Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί ως μη ικανοποιητικές τις συντάξεις από το 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σκιαγραφεί ένα οικονομικά ζοφερό και 
δύσκολο για τους ίδιους μέλλον, αφότου περάσουν στη σύνταξη. Έξι στους δέκα 
πολίτες δηλώνουν πως αισθάνονται λίγο ή καθόλου οικονομικά ασφαλείς μετά 
τη συνταξιοδότησή τους, ενώ όσον αφορά τους παράγοντες που προκαλούν την 
ανασφάλεια αυτή, καταγράφονται πρωτίστως οι χαμηλές συντάξεις του Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σε ποσοστό 36%) και η έλλειψη εμπιστοσύνης στον 
κρατικό μηχανισμό (σε ποσοστό 28%). 

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

ΠΌΊΌΊ ΠΑΡΑΓΌΝΤΕΣ ΣΑΣ ΠΡΌΚΑΛΌΥΝ ΑΝΑΣΦΑΛΕΊΑ ΑΝΑΦΌΡΊΚΑ 
ΜΕ ΤΗΝ ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΗ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΊΣΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ  ΠΕΡΊΌΔΌ 
ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΊΌΔΌΤΗΣΗΣ ΣΑΣ;

Ξεκάθαρη είναι η άποψη των πολιτών ως προς το κατά πόσον, δεδομένου ότι το προσ-
δόκιμο ζωής αυξάνεται, θα πρέπει να αυξηθεί και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Η 
συντριπτική πλειοψηφία, και συγκεκριμένα οκτώ στους δέκα, διαφωνούν με μια τέτοια 
προσέγγιση, ενώ από αυτούς που συμφωνούν, εκφράζεται πλειοψηφικά η άποψη πως 
θα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης θα πρέπει ν’ ανέβει στα 67 χρόνια. 

ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΣ ΕΞΙ ΣΤΟΥΣ 10 ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥΣ  

Α
βεβαιότητα και ανασφάλεια για 
την οικονομική τους εξασφάλι-
ση μετά τη συνταξιοδότησή τους 
διακατέχει μεγάλη μερίδα των 
συμπολιτών μας, με τη συντρι-
πτική πλειοψηφία να θεωρoύν 
ως μη ικανοποιητικές τις συ-

ντάξεις από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
και να σκιαγραφούν ένα οικονομικά ζοφερό και 
δύσκολο για τους ίδιους μέλλον, αφότου περάσουν 
στη σύνταξη.  Όπως προκύπτει από τα ευρήματα 
δημοσκόπησης αναφορικά με το συνταξιοδοτικό, 
που διενήργησε ο οργανισμός ερευνών και δημο-
σκοπήσεων IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για 
λογαριασμό της εφημερίδας «Η Σημερινή», έξι στους 
δέκα πολίτες δηλώνουν πως αισθάνονται λίγο ή 
καθόλου οικονομικά ασφαλείς μετά τη συνταξιο-
δότησή τους, ενώ όσον αφορά τους παράγοντες 
που προκαλούν την ανασφάλεια αυτή, καταγράφο-
νται πρωτίστως οι χαμηλές συντάξεις του Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων (σε ποσοστό 36%) και η 
έλλειψη εμπιστοσύνης στον κρατικό μηχανισμό (σε 
ποσοστό 28%). Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφω-

να με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, περίπου 
εννέα στους δέκα εργαζομένους προσβλέπουν και 
επενδύουν σε διασφάλιση της οικονομικής τους 
κατάστασης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής 
τους, στη σύνταξη που θα λαμβάνουν μέσω του 
Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ωστόσο, ένας 
στους δύο εκτιμά πως η σύνταξη που θα λαμβάνει 
δεν θα μπορεί να καλύψει όλες του τις ανάγκες και 
θα χρειαστεί να ξοδεύει από τις προσωπικές του 
αποταμιεύσεις, ενώ ένα 24% εκτιμούν με τη σειρά 
τους πως επίσης η σύνταξη που θα λαμβάνουν 
δεν θα μπορεί να καλύψει όλες τους τις ανάγκες 
και θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται. Την 
ίδια ώρα, πάντως, ξεκάθαρη είναι η άποψη των 
πολιτών ως προς το κατά πόσον, δεδομένου ότι το 
προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, θα πρέπει να αυξηθεί 
και το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης. Η συντριπτική 
πλειοψηφία, και συγκεκριμένα οκτώ στους δέκα, 
διαφωνούν με μια τέτοια προσέγγιση, ενώ από αυ-
τούς που συμφωνούν, εκφράζεται πλειοψηφικά η 
άποψη πως θα το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης 
θα πρέπει ν’ ανέβει στα 67 χρόνια. Όσον αφο-
ρά το εναρμονιστικό νομοσχέδιο που βρίσκεται 

ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας της Βουλής και 
αφορά στα Ταμεία Προνοίας, οι πολίτες εκφρά-
ζουν πλήρη άγνοια περί τούτου, καθώς ένα 66% 
αναφέρουν πως δεν έχουν ενημερωθεί καθόλου 
και ένα 24% πως έχουν ενημερωθεί λίγο. Τρεις 
στους δέκα, πάντως, πιστεύουν πως από το νέο 
αυτό νομοσχέδιο θα επωφεληθούν περισσότερο οι 
εργαζόμενοι, σε αντίθεση με ένα 15% που πιστεύουν 
πως θα επωφεληθούν περισσότερο οι εργοδότες. 
Την άποψη πως θα επωφεληθούν εξίσου, τόσο οι 
εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες, έχει ένας στους 
τρεις συμπολίτες μας.
 
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ:
Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Ανάθεση: 
«Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγωγή: Ιανουάριος 
2020. Κάλυψη: Παγκύπρια – αστικές και αγροτικές 
περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και 
γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτο-
μα. Επιλογή δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη 
δειγματοληψία. Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές 
συνεντεύξεις με τη χρήση δομημένου ερωτημα-
τολογίου.

ΠΌΛΥ 
ΑΣΦΑΛΗΣ

ΑΡΚΕΤΑ 
ΑΣΦΑΛΗΣ

ΛΊΓΌ ΑΣΦΑΛΗΣ ΚΑΘΌΛΌΥ 
ΑΣΦΑΛΗΣ

ΔΕΝ ΕΧΩ ΑΝΑΣΦΑΛΕΊΑ

ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΗ ΚΡΊΣΗ 

ΑΝΕΠΑΡΚΕΊΣ ΕΊΣΦΌΡΕΣ

36%

28%

14%

12%

11%

8%

XΑΜΗΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΊΣ ΤΌΥ ΤΑΜΕΊΌΥ Κ.Α

ΓΗΡΑΝΣΗ ΤΌΥ ΠΛΗΘΥΣΜΌΥ

ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΤΑΜΕΊΌΥ ΠΡΌΝΌΊΑΣ 

5%

4%

ΕΠΕΝΔΥΣΕΊΣ ΠΌΥ ΠΡΑΓΜΑΤΌΠΌΊΌΥΝΤΑΊ 
ΑΠΌ ΤΑ ΤΑΜΕΊΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΕΛΛΕΊΨΗ ΕΜΠΊΣΤΌΣΥΝΗΣ ΣΤΌΝ ΚΡΑΤΊΚΌ ΜΗΧΑΝΊΣΜΌ     

ΜΕ ΠΌΊΌΥΣ ΤΡΌΠΌΥΣ ΕΧΕΤΕ ΔΊΑΣΦΑΛΊΣΕΊ ΤΗΝ ΌΊΚΌΝΌΜΊΚΗ ΣΑΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΊΌΔΌ ΣΥΝΤΑΞΊΌΔΌΤΗΣΗΣ ΣΑΣ;

87 %
ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΜΕΣΩ ΤΌΥ 
ΤΑΜΕΊΌΥ 
ΚΌΊΝΩΝΊ-

ΚΩΝ ΑΣΦΑ-
ΛΊΣΕΩΝ

18 %
ΕΦΑΠΑΞ

18 %
ΣΥΝΤΑ-
ΞΗ ΑΠΌ 
ΤΑΜΕΊΌ 

ΠΡΌΝΌΊΑΣ 
ΕΡΓΌΔΌΤΗ                                                                

17 %
ΠΡΌΣΩ-
ΠΊΚΕΣ 

ΑΠΌΤΑΜΊ-
ΕΥΣΕΊΣ

19 %
ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΑΠΌ ΊΔΊΩΤΊ-
ΚΌ ΣΥΝΤΑ-
ΞΊΌΔΌΤΊΚΌ 

ΣΧΕΔΊΌ 
(ΑΠΌΤΑ-

ΜΊΕΥΤΊΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΊΑ)

5 %
ΔΕΝ ΕΧΩ 
ΚΑΜΊΑ ΌΊ-
ΚΌΝΌΜΊΚΗ 

ΔΊΑΣΦΑ-
ΛΊΣΗ

5 %
ΔΕΝ 

ΓΝΩΡΊΖΩ 
ΑΚΌΜΗ

ΠΌΊΑ ΑΠΌ ΤΊΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΗΛΩΣΕΊΣ ΊΣΧΥΕΊ/ΘΑ ΊΣΧΥΕΊ ΓΊΑ ΕΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΠΕΡΊΌΔΌ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΊΌΔΌΤΗΣΗΣ ΣΑΣ:

Περίπου εννέα στους δέκα εργαζομένους προσβλέπουν και επενδύουν σε διασφάλιση της 
οικονομικής τους κατάστασης κατά την περίοδο της συνταξιοδότησής τους, στη σύνταξη 
που θα λαμβάνουν μέσω του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ωστόσο, ένας στους δύο 
εκτιμά πως η σύνταξη που θα λαμβάνει δεν θα μπορεί να καλύψει όλες του τις ανάγκες και 
θα χρειαστεί να ξοδεύει από τις προσωπικές του αποταμιεύσεις, ενώ ένα 24% εκτιμούν με 
τη σειρά τους πως επίσης η σύνταξη που θα λαμβάνουν δεν θα μπορεί να καλύψει όλες 
τους τις ανάγκες και θα πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται. 

Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΝ 
ΘΑ ΜΠΌΡΕΊ ΝΑ 
ΚΑΛΥΨΕΊ ΌΛΕΣ 

ΜΌΥ ΤΊΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΚΑΊ ΘΑ ΧΡΕΊΑΣΤΕΊ 
ΝΑ ΞΌΔΕΥΩ ΑΠΌ 
ΤΊΣ ΠΡΌΣΩΠΊΚΕΣ 
ΜΌΥ ΑΠΌΤΑΜΊΕΥ-

ΣΕΊΣ

ΔΓ/ΔΑ

ΔΓ/ΔΑ                        

Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΕΝ 
ΘΑ ΜΠΌΡΕΊ 
ΝΑ ΚΑΛΥΨΕΊ 

ΌΛΕΣ ΜΌΥ ΤΊΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΊ 

ΘΑ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ 
ΣΥΝΕΧΊΣΩ ΝΑ 
ΕΡΓΑΖΌΜΑΊ 

ΣΤΑ 70ΣΤΑ 67

ΌΊ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΜΌΥ ΘΑ ΚΑ-
ΛΥΠΤΌΝΤΑΊ 

ΠΛΗΡΩΣ ΑΠΌ 
ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

ΣΤΑ 72                        

49% 23% 4%24%

74% 3%19%

ΠΌΊΑ ΜΕΤΡΑ ΘΕΩΡΕΊΤΕ ΌΤΊ ΘΑ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΛΗΦΘΌΥΝ ΑΠΌ ΤΌ ΚΡΑΤΌΣ 
ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΌΦΕΥΧΘΌΥΝ ΌΊ ΤΥΧΌΝ ΑΡΝΗΤΊΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΊΕΣ ΤΌΥ ΦΑΊΝΌ-
ΜΕΝΌΥ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΌΥ ΠΛΗΘΥΣΜΌΥ;

ΌΧΊΝΑΊ

18% 82%

ΕΝΊΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΜΕ-
ΤΌΧΗΣ ΤΩΝ 
ΑΥΤΌΕΡΓΌ-
ΔΌΤΌΥΜΕ-

ΝΩΝ 

83 % 29 % 28 % 27 %30 % 24 % 16 %

ΔΗΜΊΌΥΡΓΊΑ 
ΕΠΊΠΡΌΣΘΕ-
ΤΩΝ ΚΊΝΗ-

ΤΡΩΝ ΓΊΑ ΤΗΝ 
ΑΠΌΚΤΗΣΗ 

ΠΑΊΔΊΩΝ       

ΔΗΜΊ-
ΌΥΡΓΊΑ ΣΥΓ-

ΧΡΌΝΩΝ 
ΞΕΝΩΝΩΝ 
ΦΊΛΌΞΕΝΊ-
ΑΣ ΗΛΊΚΊΩ-

ΜΕΝΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΌΥ ΌΡΊΌΥ 
ΠΑΡΌΧΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  

ΔΗΜΊΌΥΡΓΊΑ ΘΕ-
ΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ 
ΕΊΔΊΚΑ ΔΊΑΜΌΡ-
ΦΩΜΕΝΩΝ ΓΊΑ 

ΑΤΌΜΑ ΠΌΥ 
ΒΡΊΣΚΌΝΤΑΊ
ΣΕ ΗΛΊΚΊΑ 

ΣΥΝΤΑΞΊΌΔΌΤΗ-
ΣΗΣ

ΚΑΘΌΛΊΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΌΧΗ 
ΣΤΑ ΤΑΜΕΊΑ 
ΠΡΌΝΌΊΑΣ                                    

ΑΥΞΗΣΗ 
ΣΥΝΕΊΣΦΌ-

ΡΑΣ ΣΤΌ 
ΤΑΜΕΊΌ ΚΑ

ΑΥΞΗΣΗ 
ΤΌΥ ΌΡΊΌΥ 
ΣΥΝΤΑΞΊΌ-
ΔΌΤΗΣΗΣ

15 %

ΚΑΘΩΣ ΤΌ ΠΡΌΣΔΌ-
ΚΊΜΌ ΖΩΗΣ ΑΥΞΑΝΕ-
ΤΑΊ, ΘΕΩΡΕΊΤΕ ΌΤΊ ΘΑ 
ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΊ 
ΚΑΊ ΤΌ ΌΡΊΌ ΗΛΊΚΊΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΊΌΔΌΤΗΣΗΣ 
‘Η ΌΧΊ;

ΣΕ ΠΌΊΑ ΗΛΊΚΊΑ ΠΊΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΊ ΘΑ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΌΡΊΣΤΕΊ ΤΌ ΌΡΊΌ ΣΥΝΤΑΞΊ-
ΌΔΌΤΗΣΗΣ;

4%

Σε σχέση με το εναρμονιστικό νομο-
σχέδιο που βρίσκεται ενώπιον της 
Επιτροπής Εργασίας της Βουλής και 
αφορά στα Ταμεία Προνοίας, οι πολίτες 
εκφράζουν πλήρη άγνοια περί τούτου, 
καθώς ένα 66% αναφέρουν πως δεν 
έχουν  ενημερωθεί καθόλου και ένα 
24% πως έχουν ενημερωθεί λίγο.

Τρεις στους δέκα, πάντως, πιστεύουν πως από το νέο αυτό 
νομοσχέδιο θα επωφεληθούν περισσότερο οι εργαζόμενοι, 
σε αντίθεση με ένα 15% που πιστεύουν πως θα επωφελη-
θούν περισσότερο οι εργοδότες. Την άποψη πως θα επωφε-
ληθούν εξίσου, τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες, 
έχει ένας στους τρεις συμπολίτες μας.

ΠΌΊΌΊ ΠΊΣΤΕΥΕΤΕ ΌΤΊ ΘΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΌΥΝ ΠΕΡΊΣΣΌΤΕ-
ΡΌ ΑΠΌ ΤΌ ΝΕΌ ΝΌΜΌΣΧΕΔΊΌ;

ΔΓ/ΔΑ
 20%

ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΊ
31%

ΕΡΓΌΔΌΤΕΣ
15%

ΚΑΊ ΌΊ ΔΥΌ
29%

ΚΑΝΕΝΑΣ 
5%

ΠΌΣΌ ΊΚΑΝΌΠΌΊΗΤΊΚΕΣ ΘΕΩΡΕΊΤΕ ΌΤΊ ΕΊΝΑΊ ΌΊ ΣΥΝΤΑΞΕΊΣ ΑΠΌ ΤΌ ΤΑΜΕΊΌ 
ΚΌΊΝΩΝΊΚΩΝ ΑΣΦΑΛΊΣΕΩΝ; 

ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ

ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ 
ΒΑΘΜΟ

ΚΑΘΟΛΟΥ

24 %

3 %

6 %

7 %
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Το πόσον που οφεί-
λει το Κράτος στο 
ΤΚΑ ανέρχεται στα 

7,5 δις ευρώ

Το 2016 οι επεν-
δύσεις του αποθε-
ματικού του ΤΚΑ 

έφταναν τα 
7,3 δις ευρώ

Τα πραγματικά 
κεφάλαια του 
Ταμείου ήταν 
μόλις 286,6 
εκατ. ευρώ. 

Δεν έχει ακόμη κα-
θοριστεί χρονο-

διάγραμμα για τη 
σταδιακή επιστρο-
φή των χρημάτων 
που το κράτος 
έχει δανειστεί

Η εκάστοτε 
Κυβέρνηση διαχειρίζεται 
παράνομα και χω-
ρίς κανένα έλεγχο 
τα δισεκατομμύρια που 

καταθέτουν οι εργαζόμε-
νοι, οι εργοδότες, οι αυτο-

εργοδοτούμενοι

Το σκάνδαλο του ΤΚΑ, 
που κανείς δεν αγγίζει

Τ
ον «φάκελο» με το 
μεγάλο έλλειμμα του 
Ταμείου Κοινωνικών 
ασφαλίσεων ανοίγει 
σήμερα η «Σημερινή». 
Διαχρονικά το κράτος 
δανείζεται, και μάλιστα 

άτοκα, από το Ταμείο, και χωρίς μέχρι 
σήμερα να επιστρέψει αυτά τα χρήματα. 
Χρήματα του φορολογούμενου πολίτη, 
που με κόπο καταβάλλει κάθε μήνα. Σή-
μερα, το ποσόν που οφείλει το κράτος 
στο Ταμείο ανέρχεται στα 7,5 δις ευρώ. 
Δυστυχώς, όμως, η στρέβλωση αυτή έχει 
ως αποτέλεσμα οι ασφαλιζόμενοι και δη 
οι συνταξιούχοι, που τόσα χρόνια συνει-
σφέρουν με τον ιδρώτα τους στο Ταμείο, 
όχι μόνο να μην έχουν κανένα όφελος από 
αυτά τα 7,5 δις, αλλά μεγάλο ποσοστό να 
ζουν με συντάξεις πείνας. Παράλληλα το 
κράτος, χρησιμοποιώντας την αυστηρή 
νομοθεσία, τιμωρεί με πρόστιμο και μέ-
χρι με φυλάκιση τους ασφαλιζόμενους 
που δεν καταθέτουν έγκαιρα τις οφειλές 
τους στο Ταμείο, τη  στιγμή που το ίδιο 
παρανομεί στις πλάτες των πολιτών.

Είναι πρόδηλον ότι αν υπήρχαν αυτά τα 
χρήματα ή αν το κράτος επένδυε τις εισπρά-
ξεις αυτές σε ασφαλείς επενδύσεις που να 
αποφέρουν κέρδος, τότε ίσως να μπορούσαν 
να γίνουν και οι κατάλληλες διορθώσεις.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Κυβέρνηση 

μέχρι σήμερα δεν έχει καταρτίσει κανένα 
σχέδιο αποπληρωμής των χρημάτων που 
χρωστά στο Ταμείο, με τη δικαιολογία ότι 
με τις σημερινές συνθήκες και εισπρά-
ξεις που λαμβάνει, μπορεί το Ταμείο να 
εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις του. Έτσι, η 
«μαύρη τρύπα» που άνοιξαν οι εκάστοτε 
κυβερνήσεις στο αποθεματικό του Ταμείου 
παραμένει ανοικτή ακόμα και σήμερα, 
παρά την όποια ανάπτυξη δείχνουν οι 
αριθμοί στα οικονομικά του κράτους και 
τα πλεονάσματα που υπάρχουν στον κρα-
τικό προϋπολογισμό. 

Η «μαύρη τρύπα» του Ταμείου 
Το αποθεματικό του Ταμείου Κοινω-

νικών Ασφαλίσεων, που ξεπερνά τα 7 δι-
σεκατομμύρια ευρώ, δεν αποδίδει τίποτα 
στο ταμείο, αφού είναι κατατεθειμένο στο 
κράτος μέσω του Γενικού Λογιστηρίου 
με μηδενικό επιτόκιο. Πρόκειται για ένα 
ζήτημα που δεν προέκυψε επί καιρώ οικο-
νομικής κρίσης, αλλά ίσχυε ανέκαθεν και 
έχει απασχολήσει αρκετές φορές τόσο το 
συνδικαλιστικό κίνημα όσο και τη Βουλή. 
Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι στο τέλος 
του 2016 οι επενδύσεις του αποθεματικού 
του ΤΚΑ έφταναν τα 7,3 δις ευρώ, ενώ τα 
πραγματικά κεφάλαια του Ταμείου ήταν 
μόλις 286,6 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό, 
ύψους 7,06 δις, ήταν κατατεθειμένο στο 
Γενικό Λογιστήριο. Δύο χρόνια αργότερα, 

περί τα τέλη του 2018,  γινόταν λόγος για 
αύξηση αυτού του ποσού στα 8,2 δις ευρώ, 
ενώ σύμφωνα με την τελευταία ενημέ-
ρωση που είχε η Βουλή επί του θέματος, 
τον περασμένο Σεπτέμβριο το ποσό αυτό 
ανερχόταν στα 7,5 δις ευρώ. 

Για να γίνει πιο κατανοητό, να εξηγή-
σουμε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, όλοι 
οι εργαζόμενοι, όπως και η εργοδοτική 
πλευρά, συνεισφέρουμε στο ΤΚΑ και από 
αυτά τα χρήματα προκύπτει το αποθεμα-
τικό του Ταμείου. Αντί, λοιπόν, αυτά τα 
χρήματα να διαμοιράζονται αναλογικά ή 
να επιστρέφονται με κάποιον  τρόπο πίσω 
στους δικαιούχους τους, τα δανείζεται το 
κράτος και τα επενδύει όπου και όπως 
αποφασίζει ο εκάστοτε Υπουργός Οικο-
νομικών, στερώντας έτσι από τους δικαι-
ούχους τους, όπως για παράδειγμα τους 
χαμηλοσυνταξιούχους, το δικαίωμα να ζουν 
αξιοπρεπώς. Συγκεκριμένα, όπως εξηγείται 
στον περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νόμο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο άρθρο 73, 
παράγραφος 6, «ο διευθυντής, σύμφωνα 
με τις εκάστοτε οδηγίες του Υπουργού 
Οικονομικών, επενδύει το ενεργητικό του 
Ταμείου, με σκοπό τη μεγιστοποίηση των 
αποθεμάτων του, λαμβάνοντας υπόψη την 
ασφάλεια, τη ρευστότητα και απόδοση των 
επενδύσεων, τον ρόλο τον οποίο οι επεν-
δύσεις αυτές πρέπει να διαδραματίζουν 
στη γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια 

και την κυβερνητική δημοσιονομική και 
οικονομική πολιτική».

Με λίγα και απλά λόγια, το κράτος δα-
νείστηκε μέχρι σήμερα 7,5 δις ευρώ από το 
Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και κατά 
παράβαση του νόμου δεν τα επιστρέφει. 
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να 
μένει το Ταμείο χωρίς αποθεματικό και να 
πληρώνονται οι συνταξιούχοι και οι λήπτες 
των επιδομάτων από τις μηνιαίες εισφορές 
των εργαζομένων και των εργοδοτών στις 
Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Ουσιαστικά, αυτό 
που συμβαίνει είναι ότι το κράτος κατακρατεί 
αποθεματικό ύψους 7,5 δις, το οποίο έχει 
μπει στον κρατικό κορβανά, έχει δαπανηθεί 
από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις και οφείλει 
να το επιστρέψει. Από πλευράς του το κρά-
τος θεωρεί πως δεν προκύπτει πρόβλημα 
από την κατακράτηση του αποθεματικού, 
παραθέτοντας τη δικαιολογία ότι οι παρο-
χές στους δικαιούχους πληρώνονται από 
τις εισπράξεις του Ταμείου. Αυτό,  βέβαια, 
μπορεί να πει κάποιος ότι επιτυγχάνεται 
εύκολα όταν οι παροχές παραμένουν σε 
χαμηλά επίπεδα και οι εισπράξεις -άρα 
οι εισφορές των πολιτών- σε υψηλά. Στο 
μεταξύ, την ώρα που το κράτος παράνομα 
κατακρατεί αυτά τα χρήματα, η νομοθεσία 
τιμωρεί αυστηρά όσους ασφαλισμένους 
δεν καταθέσουν έγκαιρα την οφειλή τους 
στο Ταμείο, με πρόστιμα ή σε κάποιες πε-
ριπτώσεις ακόμα και με φυλάκιση. 

Οι εισηγήσεις 
πέφτουν στο κενό 

Κατά καιρούς το θέμα απασχολεί 
τόσο τη Βουλή όσο και τον Γενικό Ελε-
γκτή και τα αρμόδια όργανα ελέγχου 
των δημοσιονομικών καταστάσεων του 
κράτους. Αυτό που παρατηρείται και 
καταγγέλλεται είναι η έλλειψη πολιτικής 
βούλησης από πλευράς Κυβέρνησης για 
σταδιακή αποπληρωμή του χρέους του 
κράτους προς το ΤΚΑ με την παράλληλη 
δημιουργία πραγματικού αποθεματικού, 
κάτι το οποίο αποτελεί και εισήγηση 
της Τρόικας. Παρά τις συστάσεις του 
Γενικού Ελεγκτή για εφαρμογή της 
νομοθεσίας ώστε να αρχίσει το κράτος 
με χρονοδιάγραμμα να αποπληρώνει 
σταδιακά σε βάθος χρόνου τις οφειλές 
του προς το ΤΚΑ, μέχρι σήμερα δεν έχει 
ληφθεί σχετική πολιτική απόφαση. Η 
σχετική νομοθεσία, που παραμένει ανε-
φάρμοστη και συγκεκριμένα το άρθρο 73 
του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
ορίζει ότι μέχρι τον Μάρτιο του 2010, 
υποχρεωτικά οι Υπουργοί Οικονομικών 
και Εργασίας θα έπρεπε να έχουν κα-
ταθέσει νομοσχέδιο, για τη δημιουργία 
Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαχείρισης του 
αποθεματικού και τη δημιουργία ικα-
νοποιητικού αποθεματικού, σύμφωνα 
με τις οδηγίες της διεθνούς τράπεζας,  
ύψους ενός δισεκατομμυρίου. 

ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΔΕΝ 
ΦΆΊΝΕΤΆΊ ΠΡΟ-

ΘΥΜΟ ΝΆ ΆΡΧΊΣΕΊ 
ΝΆ ΆΠΟΠΛΗΡΏΝΕΊ 
ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΏΝ 7,5 

ΔΊΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΤΆ-
ΜΕΊΟ ΚΟΊΝΏΝΊΚΏΝ 

ΆΣΦΆΛΊΣΕΏΝ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com

Το σκάνδαλο του ΤΚΑ, 
που κανείς δεν αγγίζει
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«Αυτά τα ποσά 
θα μπορούσαν ν’ 

αξιοποιηθούν μέσω 
μίας επενδυτικής 
πολιτικής χωρίς 
ρίσκο, ώστε να 

αποδίδουν καλύτερα 
και μέσα από αυτήν 

την απόδοση να 
βελτιώσουμε τις 

παροχές του ΤΚΑ»  

Τ
ην ανάγκη για να επα-
νεκκινήσει το πρόγραμ-
μα αποπληρωμής του 
χρέους του κράτους στο 
ΤΚΑ έθιξε σε δηλώσεις 
στη «Σ» η Αναπληρώ-
τρια Γενική Γραμματέ-

ας της ΠΕΟ, Σωτηρούλα Χαραλάμπους. 
Σύμφωνα με την ίδια, πρέπει σταδιακά να 
δημιουργηθεί ένα πραγματικό αποθεμα-
τικό και ένας μηχανισμός για τη σωστή 
αξιοποίηση των χρημάτων αυτών που 
διαχρονικά δανείζεται το κράτος.  

Εισήγηση της ΠΕΟ, όπως είπε, είναι να 
επανεκκινήσει το πρόγραμμα αποπλη-
ρωμής που ξεκίνησε επί διακυβέρνησης 
Δημήτρη Χριστόφια, το οποίο όμως να 
είναι ανάλογο των σημερινών οικονο-
μικών δυνατοτήτων του κράτους. Ταυ-
τόχρονα, όπως συμπλήρωσε, πρέπει να 
συζητηθούν οι διαδικασίες μέσα από τις 
οποίες θα λαμβάνονται οι αποφάσεις για 
την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των 
χρημάτων του Tαμείου προς όφελος 
της κοινωνίας και των δικαιούχων του. 

Σήμερα, πρόσθεσε, τις αποφάσεις για 
το πού επενδύονται αυτά τα χρήματα τις 

λαμβάνει ο Υπουργός Οικονομικών και 
κατά τη γνώμη της η διαδικασία αυτή 
πρέπει να γίνει πιο συμμετοχική. Συγκε-
κριμένα, όπως είπε, πρέπει να υπάρχουν 
διαχειριστικές επιτροπές και να ετοιμαστεί 
μία επενδυτική πολιτική, ώστε εκείνοι 
που δημιουργούν το Ταμείο, δηλαδή το 
κράτος, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, 
να έχουν λόγο στην αξιοποίησή του. 

Με τη σειρά του ο Γενικός Οργα-
νωτικός της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, 
σχολίασε στη «Σ» ότι το κράτος διαχρο-
νικά κατέθετε τα χρήματα του Ταμείου 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Γενικό 
Λογιστήριο και πλήρωνε τις υποχρε-
ώσεις του σε επιδόματα και συντάξεις 
και τα υπόλοιπα τα αξιοποιούσε σε έργα 
ανάπτυξης. Ερωτηθείς εάν είναι καιρός 
να αρχίσει η αποπληρωμή του χρέους 
του κράτους προς το ΤΚΑ, υπέδειξε ότι 
η ΣΕΚ πολλές φορές έχει πει ότι αυτά τα 
7,5 δις πρέπει να μας απασχολήσουν, με 
την έννοια, όμως, της απόδοσης αυτού 
του κεφαλαίου, του οποίου σήμερα είναι 
μηδενική. «Εμείς λέμε ότι αυτά τα ποσά 
θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν μέσω 
μίας επενδυτικής πολιτικής χωρίς ρίσκο, 

ώστε να αποδίδουν καλύτερα και μέσα 
από αυτήν την απόδοση να βελτιώσουμε 
τις παροχές του ΤΚΑ».

Ο κ. Αργυρίδης συνέχισε λέγοντας πως 
το θέμα του ΤΚΑ θα πρέπει να συζητηθεί 
εφ’ όλης της ύλης και ο κατάλληλος χρόνος 
είναι τώρα, με την ολοκλήρωση της νέας 
αναλογιστικής μελέτης που γίνεται από 
το Υπουργείο Εργασίας, ενώ πρόσθεσε 
πως το θέμα της βιωσιμότητάς του είναι 
αδιαπραγμάτευτο. «Κατά δεύτερο πρέ-
πει να δούμε το θέμα της σύνταξης στο 
63ο έτος και το «πέναλτι» του 12% και να 
αξιολογήσουμε τα νέα δεδομένα που θα 
προκύψουν από τη μελέτη προς όφελος 
των δικαιούχων. Πρέπει, κατά την άποψή 
μας, να ενισχυθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι 
και να υπάρξει μία πιο δίκαιη κατανομή, 
γι’ αυτό και ως ΣΕΚ έχουμε συγκεκριμένες 
εισηγήσεις, μεταξύ των οποίων και την 
καλύτερη αξιοποίηση του αποθεματικού, 
ώστε να αρχίσει να αποδίδει περισσότερο 
και με την ολοκλήρωση της αναλογιστικής 
μελέτης, θα αναμένουμε την ενημέρωση 
και την έναρξη διαλόγου στο Συμβούλιο 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπου θα τις 
καταθέσουμε», είπε κλείνοντας.

Η άποψη των συντεχνιών 

19.01.2020

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΑΠ
Ένα υγιές φυσικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για τη διατήρηση του γεωργικού τομέα της ΕΕ. 
Ωστόσο, οι γεωργικές πολιτικές και πρακτικές διαδραματίζουν επίσης όλο και σημαντικότερο ρό-
λο στη διατήρηση ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος.

Περίπου το ήμισυ της γης της ΕΕ αξιοποιείται για τη γεωργία. Η διαχείριση της γεωργικής γης 
συνέβαλε στη δημιουργία και διατήρηση μιας πλούσιας ποικιλίας τοπίων και οικοτόπων, συμπε-
ριλαμβανομένου ενός μωσαϊκού δασικών εκτάσεων, υγροτόπων, άγριων ειδών και εκτεταμένων 
εκτάσεων ανοιχτής υπαίθρου.

Η οικολογική ακεραιότητα και η αξία των φυσικών τοπίων κάνουν επίσης τις αγροτικές περιοχές 
ελκυστικές για να ζήσει κάποιος, να εργαστεί και να τις επισκεφθεί.

Από την άλλη πλευρά, οι ακατάλληλες γεωργικές πρακτικές μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώ-
σεις στους φυσικούς πόρους, όπως π.χ. τη ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα, κατα-
κερματισμό των οικοτόπων, απώλεια άγριας βλάστησης.

Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ανησυχιών στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) βασίζεται 
στη διάκριση μεταξύ της εξασφάλισης ενός βιώσιμου τρόπου γεωργίας με την αποφυγή επιβλα-
βών για το περιβάλλον γεωργικών δραστηριοτήτων παρέχοντας κίνητρα για περιβαλλοντικά επω-
φελή δημόσια αγαθά και υπηρεσίες.

Για τη διασφάλιση βιώσιμων γεωργικών δραστηριοτήτων, οι γεωργοί υποχρεούνται να σέβονται 
κοινούς κανόνες και αρχές για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Οι κοινοί κανόνες και αρχές εί-
ναι υποχρεωτικοί και αποτελούν τη βάση για να διασφαλιστεί το γεγονός ότι η γεωργική δραστη-
ριότητα διεξάγεται με βιώσιμο τρόπο. 

Η ΚΑΠ για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς συμβαδίζει με την περιβαλλο-
ντική συνείδηση, η οποία αντανακλάται μέσα από τέσσερα είδη μέτρων:

•  Μέτρα που στοχεύουν στη σταθερότητα της αγοράς ή στη στήριξη του εισοδήματος με θε-
τικές δευτερεύουσες επιπτώσεις στο περιβάλλον ή ακόμα συμβάλλουν στη διατήρηση των 
περιβαλλοντικά επωφελών δομών ή τύπων γεωργίας.

•  Μέτρα που στοχεύουν στη στήριξη του εισοδήματος, με σκοπό να συμβάλουν στην επιβολή 
υποχρεωτικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».

•  Μέτρα με στόχο την ενθάρρυνση της παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών σε εθελοντική 
βάση (περιβαλλοντικά μέτρα).

•  Μέτρα που στοχεύουν στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές περιβαλλο-
ντικές απαιτήσεις ή αντισταθμίζουν το σχετικό οικονομικό μειονέκτημα που απορρέει από 
ένα περιβάλλον περιβαλλοντικών απαιτήσεων (π.χ. Natura 2000).

Η προστασία του περιβάλλοντος περνά μέσα κι από την προστασία κι αξιοποίηση των δασών του 
κάθε κράτους. Με κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στην Κύπρο, για το 2018, εγκρίθηκαν 
προς χρηματοδότηση 106 δασικά έργα περιλαμβάνοντας δασώσεις, έργα πρόληψης πυρκαγιών, κα-
τασκηνωτικούς και εκδρομικούς χώρους, σημεία θέας και μονοπάτια της φύσης.

Δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο για 
την Κυβέρνηση η αποπληρωμή 
του χρέους του κράτους προς το 

Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως 
προκύπτει από τις δηλώσεις του Υπουργού 
Οικονομικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη. 

Ερωτηθείς εάν υπάρχουν σκέψεις για 
να αρχίσει επιτέλους η σταδιακή αποπλη-
ρωμή του χρέους προς το ΤΚΑ, δήλωσε 
στη «Σημερινή» πως προέχει η αποπλη-

ρωμή του δημόσιου χρέους. Ο Υπουργός 
εξήγησε πως το χρέος στο ΤΚΑ είναι εν-
δοκυβερνητικό και δεν μετριέται καν ως 
δημόσιο χρέος από την ΕΕ. «Έγινε παλιά 
και το έχουμε εδώ και αρκετές δεκαετίες», 
συμπλήρωσε. Περαιτέρω, υπέδειξε πως 
δεν απειλείται η βιωσιμότητα του ΤΚΑ 
που, σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες, 
είναι βιώσιμο και τυγχάνει εγγύησης από 
το κράτος αν χρειαστεί. 

Ανά τρίμηνο ενημερώνεται η Βου-
λή για το ύψος του χρέους του 
κράτους στο ΤΚΑ και, σύμφωνα 

με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Εργασίας, Ανδρέα Φακοντή, 
η τελευταία ενημέρωση που είχαν ήταν 
τον Σεπτέμβριο του 2019 και το ποσό 
αυτό έφτανε τα 7,5 δις ευρώ. Κληθείς 
από τη «Σ» να σχολιάσει την έλλειψη 
πολιτικής βούλησης για το θέμα, είπε πως 
τώρα που η οικονομία έχει βελτιωθεί και 
υπάρχουν πλεονάσματα στον προϋπο-
λογισμό, πρέπει να ξεκινήσει η σταδιακή 
αποπληρωμή του χρέους. «Πρέπει να 
υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα 
και συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική», 
πρόσθεσε. Ο κ. Φακοντής εξήγησε πως 
αυτήν τη στιγμή τα λεφτά που έχουν δοθεί 
στο κράτος είναι με μηδενικό επιτόκιο, 
ενώ ταυτόχρονα υπέδειξε ότι πρέπει να 

γίνει μία προσπάθεια να ξεκαθαρίσει 
το όλο ζήτημα γιατί υπάρχει ένα γκρίζο 
σημείο όσον αφορά τη διαχείριση αυτού 
του αποθεματικού. Το γκρίζο σημείο, 
σύμφωνα με τον κ. Φακοντή, προκύπτει 
γιατί ο νόμος λέει ξεκάθαρα ότι θα πρέ-
πει να υπάρχει μία τριμελής επιτροπή 
που να διαχειρίζεται το αποθεματικό, 
ενώ αντίθετα αυτό που συμβαίνει ανέ-
καθεν είναι να το διαχειρίζεται ο εκάστοτε 
Υπουργός Οικονομικών. Καταληκτικά, 
ανέφερε πως υπάρχουν σχετικά θέματα 
εγγεγραμμένα στην Επιτροπή, τα οποία 
εντός του πρώτου 6μήνου του 2020 θα 
τα επαναφέρει στην ατζέντα για συζή-
τηση, ώστε να ζητήσει από την αρμόδια 
Υπουργό τον καθορισμό συγκεκριμένων 
χρονοδιαγραμμάτων για αποπληρωμή 
του χρέους και τη δημιουργία μίας επεν-
δυτικής πολιτικής. 

Διίστανται οι απόψεις των εργοδο-
τικών οργανώσεων, όσον αφορά 
την έναρξη της σταδιακής απο-

πληρωμής του χρέους του κράτους προς 
το ΤΚΑ. Από τη μια το ΚΕΒΕ θεωρεί πως 
τώρα είναι καιρός να αρχίσει η συζήτη-
ση του εν λόγω θέματος, αν αναλογιστεί 
κανείς ότι η οικονομία παράγει σοβαρά 
πλεονάσματα, και από την άλλη η ΟΕΒ 
εκφράζει την άποψη πως οι σημερινές συν-
θήκες και το περιβάλλον της παγκόσμιας 
οικονομίας δεν ευνοούν τη συζήτηση για 
δημιουργία πραγματικού αποθεματικού. 

Μιλώντας στη «Σημερινή», ο Γενικός 
Γραμματέας του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακ-
κής, υπενθύμισε πως όταν τέθηκε θέμα 
διαγραφής του χρέους από το κράτος, ως 
ΚΕΒΕ δεν το αποδέχθηκαν γιατί πρόκει-
ται για αποταμιεύσεις των εργαζομένων. 
«Αυτό που είπαμε τότε, ήταν ότι μπορεί 
να παραμείνει ως εκκρεμότητα του κρά-
τους μέχρι να βελτιωθούν τα δημόσια 
οικονομικά», συμπλήρωσε. 

Το ΚΕΒΕ, σύμφωνα με τον κ. Τσιακκή, 
θεωρεί ότι το κράτος πρέπει να ξοφλήσει 
το χρέος του και μέσα από τα πλεονάσματα 
που θα αρχίσουν να δημιουργούνται να 
συζητηθεί ξανά το θέμα μερικής επιστρο-
φής του χρέους σταδιακά με δόσεις. Με 
αυτόν τον τρόπο, όπως είπε, θα ενισχυθεί 
η βιωσιμότητα του Ταμείου και εάν κα-
ταφέρει να εισπράξει ολόκληρο το ποσό, 
τότε θα μπορεί να βελτιωθεί και το ύψος 
των συντάξεων, οι οποίες στον ιδιωτικό 

τομέα είναι μηδαμινές. Παράλληλα, μπορεί 
να οδηγήσει και στη σταδιακή μείωση 
του ύψους των εισφορών, γεγονός που 
θα συμβάλει στη μείωση του κόστους 
απασχόλησης με αποτέλεσμα να ενισχυθεί 
η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. 

«Θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει μία 
συζήτηση δεδομένου και ότι υπάρχουν 
σοβαρά πλεονάσματα τα οποία παράγει 
η οικονομία, τα οποία όμως πρέπει να 

τύχουν σωστής διαχείρισης και να δο-
θούν εκεί όπου υπάρχουν πραγματικές 
ανάγκες», δήλωσε,  τονίζοντας πως το 
ΚΕΒΕ θεωρεί ότι η βελτίωση του ύψους 
των συντάξεων αποτελεί προτεραιότητα. 

Από πλευράς του ο Γενικός Διευ-
θυντής της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, 
σε δηλώσεις του στη «Σ» τόνισε πως οι 
υποχρεώσεις του Ταμείου είναι εγγυ-
ημένες από το κράτος, το οποίο όποια 

ελλείμματα μπορεί να παρατηρηθούν 
είναι υποχρεωμένο να τα καλύπτει. Η 
τακτική που ακολουθείται, όπως είπε, 
είναι να αξιοποιούνται οι καταθέσεις και 
οι εισφορές σε αναπτυξιακά έργα και δεν 
είναι κατατεθειμένα κάπου. 

Ο κ. Αντωνίου υπενθύμισε πως το 2010 
λήφθηκε η απόφαση να δημιουργηθεί 
πραγματικό αποθεματικό με την καταβολή 
από το κράτος 200 εκατομμυρίων ευρώ 
τον χρόνο για το χρέος, με την παράλληλη 
σύσταση μίας διαχειριστικής επιτροπής 
που θα αποφάσιζε πώς θα αξιοποιούνταν 
αυτά τα χρήματα. Πρόκειται, όπως είπε, 
για μία απόφαση που δεν υλοποιήθηκε 
λόγω του ξεσπάσματος της οικονομικής 
κρίσης, χωρίς όμως να προκύψει οποιο-
δήποτε πρόβλημα. Το Ταμείο, σύμφωνα 
με τον κ. Αντωνίου, μέχρι σήμερα είναι 
πλεονασματικό, αλλά ταυτόχρονα υπάρ-
χει και η εγγύηση του κράτους ότι, όποτε 
χρειαστεί, θα συνεισφέρει. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, τα δημόσια οικονομικά και το ΤΚΑ 
είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Άλλωστε, 
όπως είπε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλη 
αυτή η αναπτυξιακή πολιτική που ακολου-
θήθηκε έγινε με χρήματα που προέκυψαν 
από εσωτερικό δανεισμό, ο οποίος δεν 
συνυπολογίζεται στο δημόσιο χρέος. 

Καταληκτικά, ο κ. Αντωνίου εξέφρασε 
την άποψη ότι οι σημερινές συνθήκες και 
το οικονομικό περιβάλλον σε παγκόσμια 
κλίμακα δεν ευνοεί τη συζήτηση για δη-
μιουργία πραγματικού αποθεματικού. 

Τι λένε οι εργοδότες 

Το θέμα πάει ξανά στη Βουλή

Πετρίδης: «Προέχει το δημόσιο χρέος» 

18ΦΑΚΕΛΟΣ:
ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ



Σ
την επόμενη συνεδρία 
της Ολομέλειας υπολο-
γίζεται ότι θα τεθεί προς 
ψήφιση το εναρμονιστικό 
νομοσχέδιο για τα Ταμεία 
Προνοίας, όπως δήλωσε 
στη «Σημερινή» ο Πρό-

εδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Εργασίας, Ανδρέας Φακοντής. Μέχρι την 
επόμενη Τρίτη, που θα συνεδριάσει εκ 
νέου η Επιτροπή επί του θέματος, ανα-
μένεται πως η Υπουργός Εργασίας, Ζέτα 
Αιμιλιανίδου, θα αποστείλει στη Βουλή 
σχετική επιστολή με την οποία θα δε-
σμεύεται ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα 
θα καταθέσει τους κανονισμούς που θα 
ρυθμίζουν τις τρεις πρόνοιες του νομοσχε-
δίου. Η εν λόγω δέσμευση της Υπουργού 
αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση 
ώστε τα κόμματα να προωθήσουν προς 
ψήφιση το σχετικό νομοσχέδιο. 

Ολοκληρώνεται η συζήτηση 
Την εβδομάδα που μας πέρασε, σε 

κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Εργα-
σίας, η αρμόδια Υπουργός σε μία προ-
σπάθεια να κατευνάσει τις αντιδράσεις 
των κομμάτων δεσμεύτηκε ότι εντός των 
ημερών θα καταθέσει επιστολή προς τη 
Βουλή, με την οποία θα δεσμεύεται ότι 
θα ετοιμαστούν οι κανονισμοί που θα 
ρυθμίζουν την εφαρμογή των συγκεκρι-
μένων προνοιών. 

Οι τρεις συμπληρωματικές πρόνοιες, οι 
οποίες θα ενσωματωθούν στο εναρμονιστικό 
νομοσχέδιο αλλά δεν θα ενεργοποιηθούν 
μέχρι την κατάθεση και έγκριση και των 
κανονισμών, θα διασφαλίζουν κατ’ αρχήν 
ότι τα Ταμεία Προνοίας θα πρέπει να είναι 

καθολικά για όλους τους εργαζόμενους 
εκεί που εφαρμόζονται. Η δεύτερη πρόνοια 
θα καθορίζει ότι τα Ταμεία Προνοίας δεν 
μπορούν να διαλυθούν και τρίτο ότι στη 
διαχείριση των ταμείων δεν θα συμμετέ-
χουν οι ασφαλιστικές εταιρείες. 

Η συζήτηση του θέματος αναμένεται 
να ολοκληρωθεί ενώπιον της Επιτροπής 
Εργασίας την ερχομένη Τρίτη, κατά την 
οποία τα κόμματα θα τοποθετηθούν έχο-
ντας στα χέρια τους τη δεσμευτική επιστολή 
της Υπουργού Εργασίας. Σε δηλώσεις 
του στη «Σ» ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

ανέφερε πως στόχος του είναι να προ-
ωθήσει το νομοσχέδιο για ψήφιση στην 
επόμενη συνεδρία της Ολομέλειας στις 
24 Ιανουαρίου, ή το αργότερο στην πρώτη 
συνεδρία του Φεβρουαρίου, διότι μέχρι 
τις 14 του Φεβρουαρίου πρέπει να τεθεί 
σε ισχύ με βάση και την παράταση που 
έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Κάθετα αντίθετοι οι εργοδότες  
Οι πιο έντονες αντιδράσεις επί των 

προνοιών του επίμαχου εναρμονιστικού 
νομοσχεδίου προέρχονται, κυρίως, από 

την εργοδοτική πλευρά. Σε δηλώσεις 
του στη «Σ» ο Γενικός Διευθυντής της 
ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, ανέφερε πως 
πιστεύουν στη διεύρυνση της λειτουργίας 
των Ταμείων Προνοίας, αλλά με τρόπο 
εθελοντικό. Τόνισε πως δεν μπορεί να 
γίνει καταναγκαστικά, προσθέτοντας πως 
πρέπει να δοθούν κίνητρα τόσο στις επι-
χειρήσεις όσο και στους εργαζομένους. 

Με τη σειρά του ο Γενικός Γραμματέας 
του ΚΕΒΕ, Μάριος Τσιακκής, μιλώντας 
στη «Σ» τόνισε ότι είναι απαράδεκτο 
σε μία διαδικασία εναρμόνισης με μία 

ευρωπαϊκή οδηγία να προσθέτουμε 
πρόνοιες που δεν απαιτούνται από την 
οδηγία, κάνοντας έτσι τα πράγματα πιο 
δύσκολα για τις κυπριακές επιχειρήσεις. 
Ο κ. Τσιακκής εξήγησε περαιτέρω ότι 
η δεύτερη ανησυχία του ΚΕΒΕ είναι το 
γεγονός ότι ενώ έπρεπε να γίνει αυτό από 
τον Ιανουάριο του 2019, καθυστερήσαμε 
με αποτέλεσμα το νομοσχέδιο να μην τύχει 
νομικής εξεργασίας και να καλείται τώρα 
η Βουλή να το ψηφίσει ως έχει, κάτι με 
το οποίο διαφωνούμε. «Θέση μας είναι 
να περάσει μεν η οδηγία χωρίς αυτές τις 
τρεις πρόνοιες για την υποχρεωτική συνει-
σφορά των εργοδοτουμένων, αφού αυτό 
πρέπει να είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης 
διαπραγμάτευσης μεταξύ των εργοδοτών 
και των εργαζομένων. Πρόκειται για ένα 
ωφέλημα και δεν μπορεί ένα ωφέλημα 
να καθίσταται υποχρεωτικό», ανέφερε 
χαρακτηριστικά. Επίσης, όπως είπε ο 
κ. Τσιακκής, «το ΚΕΒΕ διαφωνεί και με 
την απαγόρευση στο να μπορεί κάποιος 
να αποφασίσει να πάρει το μερίδιο που 
του αναλογεί από το Ταμείο Προνοίας 
και να το επενδύσει σε εξειδικευμένους 
οργανισμούς. Το άλλο σημείο με το οποίο 
διαφωνούμε αφορά στην απαγόρευση 
της διάλυσης ενός Ταμείου Προνοίας 
από την εταιρεία μετά από συμφωνία 
όλων των μερών». 

Τέλος, τόνισε ότι το ΚΕΒΕ θεωρεί πως 
τα Ταμεία Προνοίας πρέπει να είναι ο 
δεύτερος πυλώνας συνταξιοδότησης και 
δεν συμφωνεί με το να παίρνει κάποιος 
τα λεφτά του πριν από την αφυπηρέτηση, 
αφού ο σκοπός του Ταμείου είναι η στή-
ριξη των δικαιούχων του στη δύσκολη 
περίοδο της συνταξιοδότησης. 

Η ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛΟ-
ΚΛΗΡΏΝΕΙ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΤΡΙΤΗ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ, ΏΣΤΕ 
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΤΕΘΕΙ 
ΕΝΏΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙ-
ΑΣ ΕΙΤΕ ΣΤΙΣ 24 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ ΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ 
ΣΤΗΝ ΠΡΏΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
ΤΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

Της Κυριακής
www.simerini.com

Οδηγείται προς ψήφιση το 
νομοσχέδιο για τα Tαμεία Προνοίας
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ΤΟ ΚΡΆΤΟΣ ΠΆΡΈΧΈΙ ΚΙΝΗ-
ΤΡΆ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΈΣ, 
ΚΥΡΙΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΆ, 
ΩΣΤΈ ΝΆ ΥΠΆΡΧΈΙ ΣΥΜ-
ΜΈΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΈΣ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΆΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΣΤΗΜΆΤΟΣ

Της Κυριακής

Η υψηλή φορολόγηση 
των τόκων 

εισπρακτέων 
απομακρύνει ακόμη 
περισσότερο τους 
πολίτες από την 
αποταμίευση, οι 

οποίοι επιλέγουν την 
κατανάλωση ή/και τις 
επενδύσεις σε άλλους 
τομείς με μεγαλύτερες 

αποδόσεις

Τ
ην τελευταία περίοδο 
αναπτύσσεται η συζή-
τηση για τη νομοθεσία 
που αφορά τα Ταμεία 
Προνοίας και γενικότερα 
το πλαίσιο λειτουργίας 
τους. Ο συγκεκριμένος 

θεσμός αποτελεί τον δεύτερο πυλώνα 
ενός συνταξιοδοτικού συστήματος.

O πρώτος πυλώνας αφορά την εθνική 
σύνταξη, η οποία είναι υποχρεωτική και 
το ποσό εξαρτάται από τις συνεισφορές 
στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Για 
τους μεν εργοδοτούμενους, το ποσό των 
εισφορών περικόπτεται από τη μισθο-
δοσία τους και μαζί με τη συνεισφορά 
του εργοδότη καταβάλλεται μηνιαίως. 
Για τους δε αυτοεργοδοτούμενους, η 
καταβολή γίνεται ανά τρίμηνο.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά τα Ταμεία 
Προνοίας και τα Ταμεία Συντάξεως, όπου 
εργοδότες και εργοδοτούμενοι καταβάλ-
λουν εισφορές με βάση το καταστατικό 
του ταμείου που εγκρίθηκε από τις Αρχές. 
Τα περισσότερα ταμεία προνοούν την 
εφάπαξ πληρωμή (κυρίως για φορολογι-
κούς σκοπούς) του ποσού που αναλογεί 
στο μέλος είτε κατά την αφυπηρέτησή 
του ή τον τερματισμό της συγκεκριμένης 
εργοδότησης.

Η συζήτηση που αναπτύσσεται τον 
τελευταίο καιρό αφορά τη συμμετοχή των 
εργοδοτουμένων μιας επιχείρησης που 
διατηρεί Ταμείο Προνοίας (να συνεχίσει 
να είναι προαιρετική ή να γίνει υποχρε-
ωτική). Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική 
συμμετοχή ενισχύει τον δεύτερο πυλώνα 
του συνταξιοδοτικού συστήματος, ενώ 
η λειτουργία των Ταμείων Προνοίας 
διέπεται από Ευρωπαϊκές Οδηγίες, τις 

οποίες η Κύπρος πρέπει να υιοθετεί 
στην εθνική νομοθεσία.

Ο τρίτος πυλώνας είναι προαιρετι-
κός και ιδιωτικός και αφορά κυρίως τη 
δυνατότητα κάθε ιδιώτη να επενδύσει/
αποταμιεύσει μέρος του καθαρού του 
εισοδήματος μέσω επενδυτικών σχεδί-
ων (annuities) ή ασφαλιστικά σχέδια με 
συγκεκριμένη απόδοση (ανάλογα με το 
ρίσκο που θα ήθελε ο κάθε ιδιώτης να 
αναλάβει).

Κύριος ρόλος ενός συνταξιοδοτικού 
συστήματος είναι η διασφάλιση ενός ελά-
χιστου επιπέδου διαβίωσης για όλο τον 
πληθυσμό μετά τη συνταξιοδότησή του. 
Φυσικά υπάρχουν και τα προγράμματα 
κοινωνικής συνοχής του κράτους, τα οποία 
λειτουργούν ως αρωγοί στις περιπτώ-
σεις που υπάρχει ανάγκη, όπως στους 
συνταξιούχους.

Το κράτος παρέχει κίνητρα προς τους 
πολίτες, κυρίως φορολογικά, ώστε να 
υπάρχει συμμετοχή στους πυλώνες του 
συνταξιοδοτικού συστήματος. Οι εισφορές 
σε Ταμεία Προνοίας, Ταμείο Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και άλλα αφαιρούνται για 
σκοπούς φόρου, με τον περιορισμό τους 
όμως στο 1/5 του φορολογητέου εισοδή-
ματος (υπήρξε πρόσφατη τροποποίηση 
του νόμου). Tο 1/5 του καθαρού εισοδή-
ματος του φορολογουμένου υπολογίζεται 
και με τη συμπερίληψη των συνδρομών 
σε ΓεΣΥ.

Σημειώνεται ότι η αύξηση του ποσοστού 
από 1/6 στο 1/5 αναμένεται να αποτελέσει 
κίνητρο για τον φορολογούμενο να προ-
χωρήσει σε αύξηση των συνεισφορών 
του σε Ταμεία Προνοίας και ασφαλιστικά 
προγράμματα. Θα πρέπει να σημειωθεί, 
επίσης, ότι η λήψη εφάπαξ ποσού από 

Ταμείο Προνοίας κατά τη διάρκεια της 
αφυπηρέτησης ή την αλλαγή εργοδότησης 
δεν φορολογείται, κάτι που ενισχύει τα 
πιο πάνω κίνητρα. Το ίδιο ισχύει και για 
τα ασφάλιστρα ζωής, νοουμένου, όμως, 
ότι η εξαργύρωσή τους γίνει μετά τον έκτο 
χρόνο από τη σύναψή τους. Αν η εξαργύ-
ρωση γίνει στα τρία χρόνια, τότε το 30% 
του ποσού εξαργύρωσης φορολογείται, 
ενώ από τον 4ο μέχρι τον 6ο χρόνο φο-
ρολογείται το 20%. Αυτό ενθαρρύνει τη 
σύναψη και διατήρηση ασφαλειών ζωής 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Κάθε νοικοκυριό και κάθε άτομο ξε-
χωριστά προσπαθεί να κάνει τον δικό του 
προϋπολογισμό, υπολογίζοντας τις τωρινές 
και ενδεχόμενες ανάγκες της οικογένειάς 
του, τη διασφάλιση του μέλλοντος για 
τον ίδιο (π.χ. σύνταξη) και τα παιδιά του 
(π.χ. σπουδές) και επενδύοντας ή απο-
ταμιεύοντας τα πλεονάσματα.

Φυσικά ο καθένας και η κάθε οικο-
γένεια έχει τις δικές της προτεραιότητες, 
ενώ μετά την οικονομική κρίση οι συ-
νήθειες των πολιτών άλλαξαν, προσπα-
θώντας πρωταρχικά να διασφαλίσουν τα 
απαραίτητα και μετά να προχωρήσουν 
σε αγορές ειδών πολυτελείας. Τελευταία 
παρατηρείται αύξηση στις αγορές πολυ-
τελών οχημάτων, ένδειξη της ανάκαμψης 
του οικονομικού κλίματος, της αύξησης 
των εισοδημάτων και ενδεχομένως λόγω 
του επικείμενου Brexit (σε ό,τι αφορά 
κυρίως την αγορά μεταχειρισμένων 
οχημάτων από το Ηνωμένο Βασίλειο).

Σε ό,τι αφορά την ασφάλιση και τα Τα-
μεία Προνοίας, παρέχονται συγκεκριμένα 
κίνητρα. Μεγαλύτερη συνεισφορά από 
τον πολίτη ισοδυναμεί και σε μείωση των 
διαθέσιμων εισοδημάτων του, προς όφελος 

όμως της διασφάλισης ενός σταθερού 
εισοδήματος κατά τη συνταξιοδότησή του 
και καλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας 
όταν τις χρειαστεί.

Η παραχώρηση φορολογικών αφαι-
ρέσεων αποτυπώνει την πρόθεση της 
Πολιτείας να παραχωρήσει κίνητρα 
στους πολίτες και τις επιχειρήσεις είτε 
να αποταμιεύσουν, είτε να προχωρήσουν 
σε επενδύσεις με σκοπό τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.

Η φορολογία αποτελεί ένα εργαλείο 
δημοσιονομικής πολιτικής που επιτρέ-
πει στην εκάστοτε κυβέρνηση να δια-
μορφώνει την κοινωνική της πολιτική, 
τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό και την 
προώθηση πολιτικών που αφορούν στο-
χευμένες ενέργειες, όπως για παράδειγμα 
η προστασία του περιβάλλοντος.

Η διαμόρφωση τέτοιων πολιτικών 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη από τη μια 
την κοινωνική συνοχή και από την άλλη 
τη δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης. Δεν 
πρέπει δηλαδή το φορολογικό βάρος να 
είναι τέτοιο σε πολίτες και επιχειρήσεις, που 
για τους ιδιώτες να περιορίζει σημαντικά τις 
καταναλωτικές τους συνήθειες και για τις 
επιχειρήσεις να περιορίζει τις επενδύσεις 
και την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Σε ό,τι αφορά τις αποταμιεύσεις, τα 
τελευταία χρόνια βιώνουμε ένα περιβάλλον 
χαμηλών επιτοκίων. Η υψηλή φορολόγηση 
των τόκων εισπρακτέων απομακρύνει 
ακόμη περισσότερο τους πολίτες από 
την αποταμίευση, οι οποίοι επιλέγουν 
την κατανάλωση ή/και τις επενδύσεις 
σε άλλους τομείς με μεγαλύτερες αποδό-
σεις. Τυχόν ενίσχυση της αποταμίευσης 
περιορίζει τη ρευστότητα στην αγορά και 
ενδεχομένως την ανάπτυξη. 

Ο ρόλος των Ταμείων Προνοίας
TΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides 
@kpmg.com.cy

19.01.2020

Γίνεται αντιληπτό ότι οποιαδήποτε 
αρνητική εξέλιξη σε ό,τι αφορά το 
συνταξιοδοτικό σύστημα ενδεχο-

μένως να επηρεάσει και τα δημόσια οι-
κονομικά, κυρίως αν τα προβλήματα που 
προκύπτουν αφορούν τον πρώτο πυλώνα. 
Υπενθυμίζεται ότι το 2013 υπήρξε η ετοι-
μασία αναλογιστικής μελέτης βιωσιμό-

τητας σε σχέση με το ταμείο συντάξεως 
αλλά και το σύστημα συνταξιοδότησης 
των δημοσίων υπαλλήλων, και είχαν λη-
φθεί συγκεκριμένα μέτρα. Κάποια από 
τα μέτρα αυτά αφορούσαν τη σταδιακή 
αύξηση των εισφορών, την αύξηση του 
ορίου αφυπηρέτησης και την επιβολή 
προστίμου στις περιπτώσεις πρόωρων 

αφυπηρετήσεων (κάτι που επανέρχεται 
στην επικαιρότητα). Υπενθυμίζεται ότι 
μετά την απομείωση των καταθέσεων 
πολλά Ταμεία Προνοίας διαλύθηκαν και 
επανασυστάθηκαν, ενώ υπήρξε αλλαγή της 
νομοθεσίας, ώστε οι καταθέσεις Ταμείων 
Προνοίας να «κατανέμονται» ανά μέλος 
και οι €100.000 εγγύηση να αφορούν το 

κατανεμητέο σε κάθε μέλος ποσό.
Zητήματα επίσης προκύπτουν σε 

σχέση με τη σωστή διαχείριση των πό-
ρων των Ταμείων Προνοίας. Προς αυτήν 
την κατεύθυνση υπάρχει νομοθεσία που 
αφορά τόσο τον τρόπο διαχείρισης αλλά 
και τα προσόντα που πρέπει να έχουν 
οι συγκεκριμένοι διαχειριστές.

Αρνητική εξέλιξη στο συνταξιοδοτικό επηρεάζει τα δημοσιονομικά
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Η 
συγχώνευση όμορων 
Δήμων ή/και Κοινο-
τήτων και η δημιουρ-
γία Συμπλεγμάτων με 
αυξημένη διοικητική 
και οικονομική αυτο-
τέλεια και επιστημο-

νική και τεχνική επάρκεια θα δώσει τη 
δυνατότητα στις Τοπικές Αρχές να: α) 
Επιτύχουν οικονομίες κλίμακας, αποτελε-
σματικότερη διαχείριση των υποδομών, 
καλύτερες υπηρεσιακές δομές και νέες 
κοινωνικές υπηρεσίες και β) κτίσουν τις 
απαραίτητες συνεργασίες και συνεταιρι-
σμούς για να υλοποιήσουν έργα υπερτο-
πικής σημασίας και να αξιοποιήσουν τις 
αναπτυξιακές ευκαιρίες που υπάρχουν. 
Η κρίσιμη μάζα και οι συνέργειες που 
επιτυγχάνονται επιτρέπουν την ύπαρξη 
των απαραίτητων δομών και του ειδικού 
προσωπικού που θα αναλάβει τα ευρω-
παϊκά προγράμματα και θα διαχειριστεί 
πιο αποτελεσματικά την καινοτομία. 

Ειδικότερα, οι συγχωνεύσεις γειτονικών 
Δήμων ή/και τα Συμπλέγματα Δήμων και 
Κοινοτήτων:

1. Μειώνουν τον κατακερματισμό στην 
έρευνα και την καινοτομία. Φέρνουν μαζί 

όλα τα συστατικά και όλους τους εταίρους 
της καινοτομίας: πόρους, μέσα, δεξιότη-
τες, ταλέντα, δράσεις, δίκτυα, δημόσιους 
οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις,προ-
μηθευτές, επενδυτές, πανεπιστήμια, ερευ-
νητικά κέντρα, εθελοντικές οργανώσεις. 
Η συστημική αυτή προσέγγιση ευνοεί 
τη δημιουργία νέων εταιρικών σχέσεων 
και γεφυρώνει το χάσμα ανάμεσα στην 
εκπαίδευση και την αγορά εργασίας.

2. Παρέχουν ιδιαίτερα κατάλληλη 
κλίμακα για πειραματισμό και πιλοτική 
εφαρμογή, καθιστώντας δυνατό τον εντο-
πισμό νέων πρακτικών και ελπιδοφόρων 
πρωτοβουλιών, που θα μπορούσαν να 
εφαρμοστούν σε μεγαλύτερη κλίμακα ή 
σε άλλα πλαίσια. Η μεγαλύτερη κλίμακα 
επιτυγχάνεται γύρω από τη γεωγραφία, τις 
δυνατότητες, τις ικανότητες και το μέγεθος 
του πληθυσμού των Τοπικών Αρχών.

3. Προωθούν την ισόρροπη ανάπτυξη 
όλων των Δήμων και Κοινοτήτων, μέσα 
από την ενίσχυση των συμμετοχικών δι-
αδικασιών στον προγραμματισμό και την 
αναπτυξιακή διαδικασία και τη διάχυση 
των καλών πρακτικών και των καινοτο-
μικών αποτελεσμάτων.

4. Αυξάνουν την επιρροή των Τοπικών 
Αρχών στο ευρύτερο πολιτικό σύστημα.

Τα Συμπλέγματα Δήμων και Κοινο-
τήτων: α) Λειτουργούν ως ενιαίες «πε-
ριοχές συνανάπτυξης» με κύριο άξονα 
την ανάδειξη και αξιοποίηση των ειδικών 
χαρακτηριστικών και των συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων κάθε περιφέρειας και β) 
προσφέρουν οικονομίες κλίμακας χωρίς 
να θυσιάζεται η ευελιξία. Η συμπλεγματο-

ποίηση αναφέρεται και σε νέους τρόπους 
τοπικής αυτοδιαχείρισης και συνεργασίας, 
με κύρια χαρακτηριστικά την ενθάρρυνση 
των τοπικών συντελεστών να επιλύουν 
κοινά προβλήματα ή να θέτουν κοινούς 
στόχους, π.χ. κοινωνική καινοτομία, κοι-
νωνική επιχειρηματικότητα κ.ά. 

Η μεγαλύτερη ευκαιρία για τη Με-
ταρρύθμιση της Τ.Α. είναι ότι το μέγεθος 
–η κρίσιμη μάζα– μετράει, μεγαλύτεροι 
Δήμοι είναι ισχυρότεροι προγραμματικά 
αλλά και ικανότεροι να εκφράσουν μια 
σύνθετη πραγματικότητα, διευρύνοντας 
τα θεματικά όρια των αρμοδιοτήτων τους. 
Οι μεγάλοι και ισχυροί Δήμοι και οι δι-
αδημοτικές / διακοινοτικές συνεργασίες 

ενισχύουν τη δυνατότητα καινοτομίας και 
επιταχύνουν την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς 
αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Οι πόλεις συνιστούν ένα αναδυόμενο 
αυτοοργανούμενο σύστημα, το οποίο προ-
κύπτει από την αλληλεπίδραση και την 
επικοινωνία ατόμων που ανταλλάσσουν 
ενέργεια, πόρους και πληροφορίες. Όσο 
μεγαλύτερο μέγεθος έχει η πόλη τόσο εντο-
νότερη είναι η κοινωνική δραστηριότητα, 
τόσο περισσότερες ευκαιρίες υπάρχουν, 
τόσο μεγαλύτερη ποικιλομορφία επικρατεί, 
τόσο ευκολότερη γίνεται η πρόσβαση σε 
συναυλίες, εκθέσεις, συνέδρια, μουσεία 
και εκπαιδευτικά ιδρύματα και τόσο μεγα-
λύτερη είναι η αίσθηση της συμμετοχής 

και της συν-δημιουργίας. Η αύξηση των 
κοινωνικών αλληλεπιδράσεων ενισχύει 
τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και 
τις ευκαιρίες, με όφελος την αύξηση των 
οικονομιών κλίμακας όσον αφορά τις υπο-
δομές. Εκτός από τα ατομικά οφέλη που 
πηγάζουν από το αυξημένο μέγεθος των 
πόλεων, υπάρχουν τεράστια συλλογικά 
οφέλη που προκύπτουν από τις συστη-
ματικές οικονομίες κλίμακας. 

Ο Geoffrey West του Ινστιτούτου της 
Σάντα Φε, στο βιβλίο του ΚΛΙΜΑΚΑ – Οι 
καθολικοί νόμοι της μεγέθυνσης, της καινο-
τομίας, της αειφορίας και του βηματισμού 
της ζωής, σε οργανισμούς, πόλεις, οικονομίες 
και εταιρείες αναφέρει ότι ένα ουσιώδες 
χαρακτηριστικό όλων των πόλεων είναι 
ότι η κοινωνική δραστηριότητα και η οι-
κονομική παραγωγικότητα διευρύνονται 
συστηματικά καθώς αυξάνεται το μέγεθος 
του πληθυσμού. Αυτό το δώρο συστηματικής 
«προστιθέμενης αξίας» λόγω αύξησης του 
μεγέθους ονομάζεται αύξουσα απόδοση 
κλίμακας ή υπεργραμμική κλιμάκωση. Η 
κλιμάκωση συνεπάγεται ότι, αν μια πόλη 
έχει διπλάσιο μέγεθος από μια άλλη στην 
ίδια χώρα, τότε ο πλούτος, ο αριθμός ευρε-
σιτεχνιών και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 
αυξάνονται όλα στον ίδιο κατά προσέγ-
γιση βαθμό -κατά περίπου 15% πέραν 
του απλού διπλασιασμού- με παρόμοια 
εξοικονόμηση σε όλες τις υποδομές της. 
Όσο μεγαλύτερη είναι η πόλη, τόσο περισ-
σότερο καινοτόμο «κοινωνικό κεφάλαιο» 
δημιουργείται, οπότε τόσο περισσότερα 
κατέχει, παράγει και καταναλώνει ο μέ-
σος πολίτης, είτε πρόκειται για αγαθά, για 

πόρους ή για ιδέες. Στον ίδιο βαθμό του 
15%, όσο μεγαλύτερη είναι η πόλη τόσο 
περισσότερο το άτομο κερδίζει, δημιουργεί, 
καινοτομεί και αλληλεπιδρά. Και όλα αυτά, 
με κόστος που απαιτεί λιγότερες υποδομές 
και ενέργεια κατά κεφαλήν. Εδώ έγκειται 
η μεγαλοφυΐα της πόλης. 

Ζούμε σε έναν μη γραμμικό κόσμο, 
που χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, 
ρευστότητα, αβεβαιότητα, μεταβλητότητα, 
αλληλεξαρτήσεις, ασυμμετρίες, εκρηκτι-
κές κρίσεις, καταστροφικά ρίσκα, έντονο 
ανταγωνισμό και ραγδαίους ρυθμούς 
τεχνολογικών, κοινωνικοοικονομικών, 
πολιτισμικών και καταναλωτικών αλ-
λαγών. Στην αυγή της νέας δεκαετίας οι 
Οργανισμοί αδυνατούν να αναπτύξουν 
περισσότερες μετασχηματιστικές, ανατρε-
πτικές καινοτομίες με τα στατικά εργαλεία 
του 1970–1980. Χρειάζονται νέα επιχει-
ρηματικά μοντέλα, ευέλικτα εργαλεία και 
ολιστικές προσεγγίσεις. 

Το νέο, δυναμικό Μοντέλο Καινοτομίας 
που έχω αναπτύξει μπορεί να βοηθή-
σει τους Οργανισμούς να τιθασεύσουν 
αυτό που ο Nassim Taleb ονομάζει 
«Antifragility», ώστε να αξιοποιήσουν 
τις θετικές ασυμμετρίες (ευκαιρίες) και 
να αποφύγουν τις αρνητικές ασυμμετρίες 
(κινδύνους). Το σύγχρονο αυτό αναπτυ-
ξιακό εργαλείο μπορεί να επιταχύνει την 
επιχειρούμενη Μεταρρύθμιση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και να μεγιστοποιήσει τον 
επιστημονικό, κοινωνικό και οικονομικό 
αντίκτυπο της καινοτομίας. 

*Σύμβουλος Στρατηγικής, Επικοινωνίας και 
Καινοτομίας
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Μεταρρύθμιση Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης = Κλίμακα + 15%

ΝΙΚΟΣ Γ. ΣΥΚΑΣ*



Μ
παίνουμε πλέον 
σε μια δεκαετία 
όπου οι εφαρμο-
γές τής τεχνο-
λογίας απο-
φέρουν, εκτός 
εργαστήριων 

πια, καινοτόμες και με μεγάλο αντίκτυ-
πο λύσεις (τεχνητή νοημοσύνη, machine 
learning, analytics, internet of things, 
cryptocurrencies, distributed ledger, κ.ο.κ.). 

Οι κυπριακές επιχειρήσεις δείχνουν να 
αντιλαμβάνονται πλήρως τα οφέλη και το 
συγκριτικό πλεονέκτημα που προσφέρει 
η αρμονική εισαγωγή της τεχνολογίας σε 
έναν οργανισμό. Με το cloud computing να 
είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των πιο πάνω 
τεχνολογιών/λύσεων, βλέπουμε μεγάλους 
οργανισμούς να επενδύουν στη σταδιακή 
τεχνολογική αναβάθμιση και τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό τους, έχοντας κάνει 
μεγάλα και καθοριστικά βήματα προς την 
αξιοποίηση και χρήση του περιβάλλοντος 
cloud. Εντούτοις, η τάση αυτή δεν είναι 
η ανάλογη σε οικογενειακές και μικρές 
επιχειρήσεις. Οι τελευταίες εμφανίζονται 
να επιδεικνύουν μια διστακτικότητα ως 
προς την υιοθέτηση των σύγχρονων cloud 
τεχνολογιών. 

Ένας από τους λόγους είναι η άγνοια 
και η έλλειψη σωστής πληροφόρησης για 
τα πλεονεκτήματα και τις προοπτικές της 
χρήσης του cloud. Αυτό οφείλεται εν μέρει 
στην απουσία τμήματος τεχνολογίας ή/και 
στη μη ανάθεση των υπηρεσιών τεχνο-
λογίας στους κατάλληλους εξωτερικούς 
συνεργάτες /συμβούλους, οι οποίοι θα 
έθεταν τις σωστές κατευθυντήριες γραμμές 
και προτεραιότητες ενός προγράμματος 
αξιοποίησης και χρήσης cloud τεχνολογιών. 

Όσοι δεν είναι σωστά ενημερωμέ-
νοι, εκφέρονται με την αντίληψη ότι το 
cloud προσφέρεται μόνο για μεγάλους 
οργανισμούς και ότι το κόστος είναι πολύ 
μεγάλο. Πιθανόν το κόστος για ενοικίαση 
εξυπηρετητή στο cloud (Infrastructure-as-
a-Service, IaaS) να είναι όντως πιο υψηλό 
από το να χρησιμοποιείται, με πολλαπλούς 
ρόλους, ένας μικρός εξυπηρετητής εντός 
ενός οργανισμού. Αυτό όμως που πρέπει 
να γίνει κατανοητό είναι ότι μιλώντας για 
υιοθέτηση cloud τεχνολογιών, δεν σημαί-

νει απαραίτητα ολοκληρωτική μετάβαση 
των συστημάτων ΙΤ ενός οργανισμού στο 
cloud. Μια επιλογή μπορεί να είναι και η 
επιμέρους χρήση λογισμικών και υπη-
ρεσιών που πλέον παρέχονται στο cloud 
(Software-as-a-Service, SaaS), επιτρέπο-
ντας στον οργανισμό να συγκεντρωθεί στις 
κύριες εργασίες του, καθιστώντας παράλ-
ληλα την τεχνολογία ως σύμμαχο παρά 
βαρίδι. Αρχίζοντας από τα πολύ απλά 
όπως τηλεφωνικά συστήματα, υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, λογισμι-
κά οικονομικής διαχείρισης, πωλήσεων, 
αποθήκης, μισθοδοσίας, κ.ο.κ. (εναρμο-
νισμένα μάλιστα με κυπριακούς νομούς 
και ανάγκες), μέχρι και έξυπνες λύσεις 
αυτοματισμού εσωτερικών διαδικασιών, 
οργάνωσης προσωπικού, πελατών και 
εργασιών, το cloud μπορεί να δώσει φθηνές, 

έξυπνες και αποδοτικές λύσεις στην ψη-
φιακή αναβάθμιση και μεταμόρφωση των 
μικρών και οικογενειακών επιχειρήσεων, 
καθιστώντας τις βιώσιμες, σύγχρονες και 
ανταγωνιστικές.

Επιπρόσθετα, σε ένα απαιτητικό επι-
χειρηματικό περιβάλλον, που συνεχώς 
μεταβάλλεται, η άμεση και σωστή συμμόρ-
φωση με σημαντικά ρυθμιστικά πλαίσια 
(όπως π.χ. το GDPR), επιτυγχάνεται ομα-
λά και με λιγότερο κόστος, αφού πολλά 
cloud λογισμικά προσφέρονται όπου είναι 
ανάγκη, με λειτουργίες που προσφέρουν 
άμεση συμμόρφωση με σημαντικά άρθρα 
τέτοιων ρυθμιστικών πλαισίων. 

Η ασφάλεια ήταν και θα παραμείνει 
ένας από τους πιο σημαντικούς παρά-
γοντες που επηρεάζουν τις αποφάσεις 
που έχουν να κάνουν με τις υποδομές 

και τα συστήματα οργανισμών. Όπως 
προαναφέρθηκε, όμως, λόγω άγνοιας 
ή μη σωστής πληροφόρησης, υπάρχει 
προκατάληψη στο θέμα ασφάλειας, καθώς 
πολλοί θεωρούν καλύτερη την ασφάλεια 
που παρέχει το εσωτερικό εταιρικό τους 
δίκτυο/εξυπηρετητές παρά ένας cloud 
πάροχος.

Με δεδομένο όμως ότι αρκετές έρευνες 
δείχνουν ότι κατά το 2019 έχουν παρατη-
ρηθεί περισσότερα κενά ασφαλείας και 
περισσότερες περιπτώσεις παραβιάσεων 
σε εσωτερικά δίκτυα πάρα σε εξυπηρετητές 
ή λογισμικά που φιλοξενούνται στο cloud, 
εξάγεται το συμπέρασμα ότι το περιβάλλον 
cloud είναι πιο ασφαλές. Ενώ τα βασικά 
μέτρα ασφάλειας θεωρούνται αυτονόητα και 
υπάρχουν σχεδόν σε κάθε τοπικό δίκτυο 
(για παράδειγμα, λογισμικό προστασίας 

από ιούς και τοίχος ασφαλείας - firewall), 
στο cloud υπάρχουν πολλά άλλα μέτρα 
και πρακτικές ασφάλειας που συνήθως 
απουσιάζουν από μικρές επιχειρήσεις και 
τοπικά δίκτυα, κυρίως λόγω κόστους και μη 
επαρκούς ενημέρωσης: Κρυπτογράφηση 
αρχείων, διπλός έλεγχος ταυτότητας χρήστη, 
συνεχής ανανέωση λειτουργικών συστη-
μάτων και λογισμικών με ενημερώσεις 
ασφάλειας μετά από αποκάλυψη κενών 
και αδυναμιών, καταγραφή πρόσβασης 
και συμβάντων (με άμεση ενημέρωση για 
τυχόν παραβιάσεις), καθημερινό backup, 
διατήρηση δευτερεύοντος αντίγραφου σε 
άλλη τοποθεσία, κ.λπ. Όλα αυτά βέβαια 
έρχονται ενσωματωμένα μέσα στο αρχικό 
προϊόν (χωρίς επιπρόσθετο κόστος στις 
πλείστες περιπτώσεις), αναλόγως βέβαια 
του cloud λογισμικού ή υπηρεσίας που 
επιλέγει ένας οργανισμός.

Τέλος, κάποιοι οργανισμοί δείχνουν 
να μην έτοιμοι ακόμα να εμπιστευτούν 
τη διασύνδεση και τις ταχύτητες στο δι-
αδίκτυο. Η διατήρηση των υπηρεσιών 
τους τοπικά στις εγκαταστάσεις παρά στο 
cloud (όπου ο οργανισμός θα εξαρτάται 
από την ποιότητα και συνδεσιμότητα 
στο διαδίκτυο) φαντάζει πιο σίγουρη. 
Δεδομένης της ύπαρξης πολλαπλών 
παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, της  
συνεχούς αναβάθμισης της τεχνολογίας 
και του εξοπλισμού τους και φυσικά των 
ταχυτήτων, το να υπάρξει ολοκληρωτική 
διακοπή στη σύνδεση στο διαδίκτυο (και 
κατ’ επέκτασιν στις υπηρεσίες cloud) 
φαντάζει πολύ δύσκολο στις μέρες 
μας. Επίσης, τα πλείστα λογισμικά και 
υπηρεσίες στο cloud είναι άμεσα προ-
σβάσιμα μέσω εφαρμογών από κινητά, 
κάτι που προσφέρει μεγάλη ευελιξία 
τόσο σε ό,τι αφορά την προσβασιμότητα 
της εφαρμογής από το διαδίκτυο αλλά 
και τη λειτουργία της από υπάλληλους 
και διευθυντικά στελέχη ενώ βρίσκονται 
εκτός γραφείου. 

Ανακάμπτοντας από την κρίση και 
μπαίνοντας σε μια εποχή κατά την οποία 
πλέον οι δαπάνες και οι επενδύσεις γίνο-
νται πάρα πολύ προσεκτικά σε σχέση με 
τη δεκαετία του 2000, η τεχνολογία είναι 
από τους λίγους τομείς που μπορούν να 
βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μειώσουν 
τα κόστη αλλά και να παραμείνουν αντα-
γωνιστικές. Εμπιστευτείτε και μελετήστε 
λοιπόν το cloud και ρωτήστε τους ειδικούς, 
οι οποίοι βάσει του τομέα, των αναγκών 
αλλά και του προϋπολογισμού σας, θα 
μπορούν να εισηγηθούν τις κατάλληλες 
λύσεις για τον οργανισμό σας.

*Principal-CIO, KPMG Limited 
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Η ΕΥ Κύπρου ανακοινώνει την 
έκδοση του ανανεωμένου Φο-
ρολογικού Οδηγού – στα αγγλικά 

– ο οποίος περιλαμβάνει πληροφορίες 
σε σχέση με το κυπριακό φορολογικό 
σύστημα, βάσει της κυπριακής νομοθε-
σίας και φορολογικών πρακτικών που 
αφορούν στο οικονομικό έτος 2020. Η 
συγκεκριμένη έκδοση περιλαμβάνει μια 
σύντομη επισκόπηση των φορολογικών 
νόμων που ισχύουν από τον Ιανουάριο 
του 2020, στους οποίους ενσωματώνο-
νται όλες οι πρόσφατες αλλαγές στον 
φορολογικό κώδικα. Περιέχει επίσης 
στοιχεία και αριθμούς για φυσικά και 
νομικά πρόσωπα για όλο το φάσμα των 
φορολογικών νόμων, συμπεριλαμβανο-
μένου του φόρου εισοδήματος, του φόρου 
κεφαλαιουχικών κερδών, του ΦΠΑ και 
του Γενικού Συστήματος Υγείας. Επιπλέον, 
περιλαμβάνει έναν πλήρη κατάλογο με 
όλες τις συμβάσεις διπλής φορολογίας. 
Η ηλεκτρονική έκδοση του Φορολογικού 
Οδηγού 2020 είναι επίσης διαθέσιμη στην 
ιστοσελίδα  της EY Κύπρου.  Η ελληνική 
και ρωσική έκδοση θα αναρτηθούν μέσα 
στις επόμενες εβδομάδες. Ο οδηγός προ-
ορίζεται μόνο ως ένα εύχρηστο εργαλείο 

για γενικούς σκοπούς πληροφόρησης και 
σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά τις 
συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η ομάδα των 
ειδικών της EY Κύπρου παραμένει στη 
διάθεσή σας για να σας παρέχει επαγ-
γελματικές, εξατομικευμένες συμβουλές 
βάσει της εκτεταμένης εμπειρίας και των 
γνώσεών τους. 

Τ ο Κέντρο Καινοτομίας IDEA, το 
Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο 
Παιδείας, η Πρεσβεία των ΗΠΑ 

στην Κύπρο  και η Πρεσβεία του Ισραήλ 
διοργανώνουν τον 1ο μαραθώνιο ανάπτυ-
ξης λύσεων ασφαλείας #Cybersecurity-
Cyberdefence Hackathon 1.0 για την 
προώθηση της τεχνολογικής και επιχει-
ρησιακής καινοτομίας στους κλάδους 
της Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), 
των αμυντικών εφαρμογών, εφαρμογών 
ασφάλειας καθώς και εντοπισμό ‘fake 
news’ στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-
σης. Ο μαραθώνιος θα διεξαχθεί στις 
31 Ιανουαρίου 2020 έως 2 Φεβρουα-
ρίου 2020, στον χώρο του IDEA και του 
Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας 
Κύπρου στη Λευκωσία.

Στόχοι του Security Hackathon εί-
ναι η συλλογή και μετουσίωση πρω-
τότυπων ιδεών σε πρακτικά εργαλεία 
υποβοήθησης του καθημερινού έργου 
των διοργανωτών σε όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων τους, με τη χρήση τεχνο-
λογικών μέσων και την εξεύρεση ιδεών/
προτάσεων/εργαλείων που υποβοηθούν 
την αυτοματοποίηση διαδικασιών, τη 
λήψη αποφάσεων και την προαγωγή 

διορθωτικών ενεργειών.
Στον μαραθώνιο καλούνται να συμ-

μετέχουν προγραμματιστές, αναλυτές, 
app designers, άτομα που απασχολού-
νται στους τομείς της επικοινωνίας/
marketing/ εξυπηρέτησης πελατών, 
business consultants, προσωπικό της 
Εθνικής Φρουράς, καθώς και οποιοσ-
δήποτε ενδιαφέρεται να λάβει μέρος 
και να συμβάλει ενεργά στην ανάπτυξη 
εφαρμογών που προωθούν τους ανα-
φερόμενους τομείς. Οι ομάδες και οι 

startup εταιρείες, που ενδιαφέρονται 
να συμμετάσχουν, μπορούν να εγγρα-
φούν στον σύνδεσμο https://ideacy.net/
cybersecurity-cyberdefence-hackathon/. 
Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού οι 
ομάδες πρέπει να δημιουργήσουν πρω-
τότυπα (MVPs) ή πρακτικά ολοκληρω-
μένες προτάσεις που να επιδεικνύουν 
την εφαρμογή της ιδέας τους.  

Για τις ομάδες που θα διακριθούν θα 
υπάρχουν σημαντικά χρηματικά και άλλα 
βραβεία https://ideacy.net/cybersecurity-

cyberdefence-hackathon/, ενώ ταυτό-
χρονα οι διοργανωτές θα εξετάσουν επι-
χειρηματικές συνεργασίες μαζί τους. Για 
όλους τους συμμετέχοντες θα υπάρχουν 
δυνατότητες ανάπτυξης συνεργασιών με 
τους φορείς και τους υποστηρικτές του 
Hackathon. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες μείνετε συντονισμένοι στο https://
ideacy.net/cybersecurity-cyberdefence-
hackathon/ και στη σελίδα του Security 
Hackathon στο facebook https://www.
facebook.com/events/549540525632023/. 

ΕΥ: Φορολογικός Οδηγός 
Κύπρου 2020

O 1ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Λύσεων 
Κυβερνοασφάλειας είναι γεγονός

Τεχνολογίες cloud: Πολύτιμος σύμμαχος 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

ΜΑΡΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ* 
mnicolaou@kpmg.com 

«Οι κυπριακές 
επιχειρήσεις δείχνουν 
να αντιλαμβάνονται

πλήρως τα οφέλη και
το συγκριτικό

πλεονέκτημα που
προσφέρει η αρμονική 

εισαγωγή της 
τεχνολογίας

σε έναν οργανισμό»



T
oν Noέμβριο του 2020 
θα διεξαχθούν οι εκλο-
γές στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες της Αμερικής, οι 
οποίες, ως γνωστόν, θα 
αναδείξουν τον  επόμενο 
πρόεδρο. Όσον αφορά 

τη διαδικασία, ο υποψήφιος των Δημο-
κρατικών θα πάρει το χρίσμα μέσα από 
τις προκριματικές εκλογές, caucuses or 
primaries, όπως ονομάζονται, στις οποίες 
ψηφίζουν τα μέλη του κόμματος, αναδει-
κνύοντας αυτόν που θεωρούν ικανό να 
διεκδικήσει την προεδρία. Τα προκριμα-
τικά αρχίζουν από την πολιτεία της Iowa 
στις 3 Φεβρουαρίου και θα διεξαχθούν 
ξεχωριστά σε κάθε πολιτεία. Τα caucuses 
αποτελούν μικρές συναντήσεις μελών, 
οι οποίες διεξάγονται σε κομητείες ή δή-
μους και μπορούν να λάβουν χώραν σε 
γυμναστήρια σχολείων ή ακόμα και σε 
σαλόνια σπιτιών, όπου τα μέλη, αφού 
συζητήσουν θέματα του κόμματος, εν 
συνεχεία ψηφίζουν είτε σε κάλπη είτε 
ακόμα ψηλώνοντας το χέρι. Σε αυτές 
τις συναντήσεις συνήθως η προσέλευ-
ση είναι μικρή. Τα primaries διεξάγο-
νται με μυστική ψηφοφορία (κάλπη) σε 
εκλογικά κέντρα (polling places), όπως 
ακριβώς γίνεται και στις γενικές εκλογές 
(general election). Υπάρχουν δύο είδη 

primaries, τα “κλειστά”, όπου τα μέλη 
ψηφίζουν μόνο για το κόμμα στο οποίο 
είναι εγγεγραμμένα, και τα «ανοικτά», 
τα οποία φιλοξενούν μέλη και των δύο 
κομμάτων, τα οποία μπορούν στον ίδιο 
χώρο να ψηφίσουν για το ένα ή το άλλο 
κόμμα, είτε δηλαδή για τους δημοκρατι-
κούς είτε και για τους ρεπουμπλικάνους. 

Οι ψήφοι τόσο των Caucuses όσο και 
των Primaries μεταφράζονται σε αντιπρο-
σώπους (delegates), οι οποίοι δίδονται 
στους υποψηφίους σε εθνικό συνέδριο 
το οποίο λαμβάνει χώραν μετά που αυτά 
θα διεξαχθούν σε όλες τις πολιτείες. Για 
να κερδίσει κάποιος χρειάζεται 50% των 
συνολικών αντιπροσώπων + 1. Στους 

δημοκρατικούς υπάρχουν συνολικά 
4.763, από τους οποίους απαιτούνται 
2.382 αντιπρόσωποι, ώστε να πάρει 
κανείς το χρίσμα. Δημοσκοπήσεις οι 
οποίες διεξήχθησαν μεταξύ τις 8-12 
Ιανουαρίου του 2020 και διερευνούν 
την άποψη των δημοκρατικών καταδει-
κνύουν, τουλάχιστον αυτήν τη στιγμή, 

ότι η κούρσα των δημοκρατικών θα 
είναι δύσκολη και, παρόλο που αυτήν 
τη στιγμή υπάρχουν 6 υποψήφιοι, επι-
κρατέστερος είναι ο Joe Biden, πρώην 
αντιπρόεδρος επί προεδρίας Obama και 
ο οποίος φαίνεται να οδηγεί την κούρ-
σα, ενώ ακολουθούν ο γερουσιαστής του 
Βερμόντ,  Βernie Sanders και η γερου-
σιαστής της Μασαχουσέτης, Elizabeth 
Warren. Πάντως, στο τελευταίο debate 
το οποίο έχει διεξαχθεί στις 14 Ιανου-
αρίου και στο οποίο έχουν λάβει μέρος 
οι 6 αυτοί υποψήφιοι έχει αναδειχθεί η 
αντιπαράθεση του Βernie Sanders και 
της Elizabeth Warren σχετικά με την 
εκλεξιμότητα των γυναικών. Σύμφωνα 
με δηλώσεις της Warren σε συζήτηση 
που είχαν στο πρόσφατο παρελθόν, ο 
Sanders τής εκμυστηρεύτηκε ότι θε-
ωρεί πολύ δύσκολη την εκλεξιμότητα 
γυναίκας στην προεδρία των ΗΠΑ, κάτι 
που ο Sanders αρνείται. Άλλα θέματα 
που έχουν συζητηθεί στο debate είναι 
η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 
γενικά το σχέδιο υγείας που προτείνει 
ο κάθε υποψήφιος, ο  πόλεμος στο Ιράκ, 
τα πυρηνικά του Ιράν και γενικά η εξω-
τερική πολιτική των ΗΠΑ, και, βεβαίως, 
ο Donald Trump.

*Εκλογικός Αναλυτής στο Ευρωπαϊκό Πανε-
πιστήμιο Κύπρου

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΟΙ 
ΟΠΟΙΕΣ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ 
ΜΕΤΑΞΎ  8 - 12 ΙΑΝΟΎ-
ΑΡΙΟΎ ΤΟΎ 2020 ΚΑΙ 
ΔΙΕΡΕΎΝΟΎΝ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ 
ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΎΟΎΝ, ΤΟΎΛΑ-
ΧΙΣΤΟΝ ΑΎΤΗΝ ΤΗ ΣΤΙΓ-
ΜΗ, ΟΤΙ Η ΚΟΎΡΣΑ ΤΩΝ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΔΎΣΚΟΛΗ ΚΑΙ, ΠΑΡΟΛΟ 
ΠΟΎ ΑΎΤΗΝ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ 
ΎΠΑΡΧΟΎΝ 6 ΎΠΟΨΗ-
ΦΙΟΙ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΟΣ 
ΕΙΝΑΙ Ο JOE BIDEN, ΠΡΩ-
ΗΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙ 
ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ OΜΠAMA
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ΔΡ ΝΑΣΙΟΣ ΟΡΕΙΝΟΣ* 

Οι εκλογές στις ΗΠΑ:
Αρχίζει πρώτη η Iowa
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Με λύπη πληροφορήθηκα τον 
θάνατο του φίλου μου από τα 
φοιτητικά μου χρόνια, Benedikt 

von Tscharner, ενός μεγάλου Ελβετού δι-
πλωμάτη και πατριώτη.

Συνάντησα τον Benedikt για πρώτη φορά 
στη Γενεύη στις αρχές της δεκαετίας του 
’60, όταν πήγα εγώ από το Λονδίνο για να 
συνεχίσω τις σπουδές μου στις Πολιτικές 
Επιστήμες μετά τη νομική και από τότε 
μείναμε φίλοι μέχρι σήμερα. Καταγόταν 
από μια πολύ παλιά διακεκριμένη οικο-
γένεια της αριστοκρατίας της Βέρνης και 
διάλεξε ως καριέρα τη διπλωματία.

Το βιογραφικό του ήταν εντυπωσιακό: 
Διδάκτωρ Νομικής, δικηγόρος της Γενεύ-
ης, σπουδές στις ΗΠΑ. Γιος προτεστάντη 
Πάστορα ο Benedict είχε τη λιτότητα του 

προτεστάντη και του αριστοκράτη, την 
αφοσίωση στο καθήκον. Περισσότερο απ’ 
όλα, όμως, αγαπούσε τη χώρα του ως ένας 
Ελβετός ευπατρίδης. Ήταν περήφανος που 
ήταν αξιωματικός του ελβετικού στρατού και 
για τις σχέσεις του με τους στρατιώτες του.

Το 1963 εισήλθε στο ελβετικό Υπουργείο 
Εξωτερικών, όπου πολύ γρήγορα διακρί-
θηκε από τους ανωτέρους του. Εργάστηκε 
στη Γερμανία, στην οικονομική διπλωματία 
στη Βέρνη, στις Βρυξέλλες. 

Ο Benedikt von Tscharner αφιέρωσε 
ένα μεγάλο μέρος της καριέρας του στις 
σχέσεις της Ελβετίας με τις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες και για μια εποχή ήταν αρχηγός 
της ελβετικής αντιπροσωπίας στις Ευρω-
παϊκές Κοινότητες στις Βρυξέλλες. Πίστευε 
και πολέμησε για την εισδοχή της Ελβετίας 
στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες, σημερινή Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση. Η προσπάθειά του, όμως, 
αυτή δεν εστέφθη με επιτυχία. Μετά τις 
Βρυξέλλες διορίσθηκε στη Βιένη ως αρχηγός 
της ελβετικής αντιπροσωπίας στον OSCE. 
Το τελευταίο του πόστο ήταν στο Παρίσι ως 
Πρέσβης της Ελβετίας στη Γαλλία, οπότε 

και προετοίμασε την επίσημη επίσκεψη 
του προέδρου Chirac στην Ελβετία.

Η φιλία μας διήρκεσε μέχρι τα τέλη της 
ζωής του. Είχα την τιμή να με φιλοξενήσει 
στο σπίτι του στη Βέρνη, στις Βρυξέλλες και 
στη Residence της Πρεσβείας της Ελβετίας 
στο Παρίσι μαζί με την εξίσου εκλεκτή 
σύζυγό του Corinne nee Hentsch.

Μετά την αφυπηρέτησή του από το 
Υπουργείο Εξωτερικών ανέλαβε ως Πρό-
εδρος του Ιδρύματος για την ιστορία των 
Ελβετών στον κόσμο στην Penthes, όπου 
ήταν στο στοιχείο του, και έκανε πολύ καλή 
δουλειά. Είχε προταθεί κάποτε στην απου-
σία του και ως Πρόεδρος της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Ηνωμένων 
Εθνών (WFUNA) και επίσης ήταν ενεργός 
σε πάρα πολλούς άλλους συνδέσμους και 
οργανώσεις μετά την αφυπηρέτησή του. 

Η φιλία του θα μου λείψει. Ο Θεός ας 
αναπαύσει την ψυχή του.

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

Γραμματείας του ΟΗΕ

Benedikt von Tscharner

Η 
πρόσβαση σε ασφα-
λείς αμβλώσεις είναι 
ζήτημα ανθρώπινων 
δικαιωμάτων, τονίζει 
με ανακοίνωσή της 
η Διεθνής Αμνηστία, 
στον απόηχο της κα-

μπάνιας κατά των αμβλώσεων στο Μετρό.
Η πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφαλών 

αμβλώσεων αποτελεί ανθρώπινο δικαί-
ωμα. Βάσει του διεθνούς δικαίου για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ο καθένας έχει 
δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην υγεία 
και το δικαίωμα να μην υφίσταται βία, να 
μην υπόκειται σε διακρίσεις και βασανι-
στήρια ούτε να έχει σκληρή, απάνθρωπη 
και εξευτελιστική μεταχείριση.

«Ο νόμος περί ανθρωπίνων δικαιωμά-
των διευκρινίζει με σαφήνεια ότι οι απο-
φάσεις για το σώμα μας είναι μόνο δικές 
μας -  γνωστή ως σωματική αυτονομία. Ο 
εξαναγκασμός οποιουδήποτε ατόμου να 

συνεχίσει μιαν ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη 
ή να αναζητήσει μια επικίνδυνη άμβλω-
ση συνιστά παραβίαση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων του, συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα και 
τη σωματική αυτονομία», υπογραμμίζει 
η Διεθνής Αμνηστία, μετά τον σάλο που 
προκλήθηκε από την καμπάνια «Αφήστε 
με να ζήσω», που κατέβηκε από τις δια-
φημιστικές προθήκες μέσα σε μία ημέρα.

«Η πρόσβαση σε υπηρεσίες ασφα-
λών αμβλώσεων αποτελεί ανθρώπινο 
δικαίωμα. Βάσει του διεθνούς δικαίου 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο καθένας 
έχει δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα στην 
υγεία και το δικαίωμα να μην υφίσταται 
βία, να μην υπόκειται σε διακρίσεις και 
βασανιστήρια ούτε να έχει σκληρή, απάν-
θρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση».

«Σε πολλές περιπτώσεις, όσοι και 
όσες δεν έχουν άλλη επιλογή από το να 
στραφούν σε επικίνδυνες αμβλώσεις, 

κινδυνεύουν επίσης από τη δίωξη και 
την τιμωρία, συμπεριλαμβανομένης της 
φυλάκισης, και μπορούν να αντιμετω-
πίσουν σκληρή, απάνθρωπη και εξευ-
τελιστική μεταχείριση και διάκριση και 
αποκλεισμό από τη ζωτική υγειονομική 
περίθαλψη μετά την άμβλωση.

»Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις αμβλώ-
σεις συνδέεται ουσιαστικά με την προστα-
σία και την προάσπιση των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων των γυναικών, των κοριτσιών 
και άλλων που μπορούν να μείνουν έγκυοι 
και, συνεπώς, με την επίτευξη της κοινω-
νικής δικαιοσύνης και της ισότητας των 
φύλων. Η Διεθνής Αμνηστία πιστεύει ότι 
όλοι και όλες πρέπει να είναι ελεύθεροι/ες 
να ασκούν την σωματική τους αυτονομία 
και να λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις 
σχετικά με την αναπαραγωγική τους ζωή, 
συμπεριλαμβανομένου του χρόνου και της 
ηλικίας τους. Είναι σημαντικό οι νόμοι που 
σχετίζονται με την άμβλωση να σέβονται, 

να προστατεύουν και να εκπληρώνουν 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των εγκύων 
και να μην τις αναγκάζουν να αναζητούν 
επικίνδυνες αμβλώσεις».

Η Διεθνής Αμνηστία παραθέτει στα-
τιστικά στοιχεία για τις αμβλώσεις, υπο-
γραμμίζοντας πως μία στις 4 εγκυμοσύνες 
τερματίζεται με άμβλωση κάθε χρόνο, 
σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις. 
Όμως, ενώ η ανάγκη για αμβλώσεις εί-
ναι συνήθης, η πρόσβαση σε ασφαλείς 
και νόμιμες υπηρεσίες άμβλωσης δεν 
είναι εγγυημένη για όσα άτομα μπορεί 
να χρειαστούν υπηρεσίες αμβλώσεων.

Στην πραγματικότητα, η πρόσβαση 
στην άμβλωση είναι ένα από τα πιο έντονα 
αμφισβητούμενα θέματα παγκοσμίως και 
η συζήτηση επισκιάζεται από παραπλη-
ροφόρηση σχετικά με τις πραγματικές 
συνέπειες του περιορισμού της πρό-
σβασης σε αυτήν τη βασική υπηρεσία 
υγειονομικής περίθαλψης.

Διεθνής Αμνηστία: Η πρόσβαση σε ασφαλείς 
αμβλώσεις είναι ανθρώπινο δικαίωμα

19.01.2020

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ* 
c.a.theodoulou@cytanet.
com.cy Νέες αποκαλύψεις βλέπουν το 

φως της δημοσιότητας τα τε-
λευταία 24ωρα, γύρω από την 

πολύκροτη υπόθεση της εξαφάνισης της 
μικρής Μαντλίν ΜακΚαν, στις 3 Μαΐου 
2007, από το ξενοδοχείο όπου έμενε με 
τους γονείς της στο θέρετρο Πράια Ντα 
Λουζ της Πορτογαλίας.

Η κυκλοφορία του βιβλίου Hunting 
Killers από τον πρώην ντετέκτιβ Mark 
Williams – Thomas έρχεται να προσθέσει 
μερικά ακόμη ερωτήματα σχετικά με την 
εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν…

Όπως δημοσιεύουν τα βρετανικά 
μέσα ενημέρωσης και όσα υποστηρίζει 
ο συγκεκριμένος πρώην ντετέκτιβ, που 
συμμετείχε ως ένα βαθμό και στις έρευνες 
στο παρελθόν, ο δράστης της απαγωγής 
φαίνεται να εκμεταλλεύτηκε μία μικρή 
αλλά ιδιαίτερα σημαντική λεπτομέρεια.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει ο 
Mark Williams - Thomas, ο δράστης φαί-
νεται να εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι μία 

κάμερα ασφαλείας, η οποία εστίαζε στο 
δωμάτιο της μικρής Μαντλίν, ήταν εκείνη 
την περίοδο εκτός λειτουργίας!

Όπως σημειώνει ο ίδιος, «η μικρή Μα-
ντλίν έπεσε θύμα ενός δράστη, ο οποίος δεν 
είχε στοχοποιήσει από την αρχή το θύμα 
του. Περιπλανιόταν στην περιοχή αλλά και 
γύρω από το συγκεκριμένο διαμέρισμα, 
και έπεσε τυχαία πάνω στην Μαντλίν…». 
Το γεγονός ότι η κάμερα ασφαλείας ήταν 

εκτός λειτουργίας, σημειώνει ο ντετέκτιβ, 
ακόμη και αν δεν το γνώριζε ο δράστης, 
καθιστά σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν 
τα ίχνη της μικρής Μαντλίν.

Όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά 
στο βιβλίο του, «η υπόθεση δεν έχει λυ-
θεί γιατί μία κάμερα δεν λειτουργούσε, 
έτσι ο δράστης δεν μπορεί να ανιχνευτεί». 
«Η Μαντλίν είναι πολύ δύσκολο να είναι 
ζωντανή», καταλήγει στο βιβλίο του.

Δεύτερο θάνατο από ιογενή πνευ-
μονία στην πόλη Βουχάν της 
κεντρικής Κίνας προκάλεσε η 

επιδημία ενός μέχρι τώρα άγνωστου 
κορονοϊού, ανακοίνωσαν την περασμένη 
Παρασκευή οι τοπικές υγειονομικές 
Aρχές.

Σοβαρές βλάβες
Το δεύτερο θύμα, ηλικίας 69 ετών, 

εισήχθη σε νοσοκομείο με σοβαρές 
βλάβες σε πολλαπλά όργανα και ανω-
μαλίες στη νεφρική λειτουργία, ανέφερε 
σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε 
μέσω του ιστοτόπου της η Δημοτική 
Επιτροπή Υγείας της Βουχάν. Ο άν-
δρας απεβίωσε προχθές Τετάρτη (15η 
Ιανουαρίου).

Συνολικά, έχουν καταγραφεί 41 
κρούσματα πνευμονίας στην πόλη 
Βουχάν. Με βάση τα προκαταρκτικά 
αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσε-
ων που επικαλέστηκαν κινεζικά ΜΜΕ, 
θεωρείται πως τα κρούσματα ιογενούς 
πνευμονίας οφείλονται σε νέο τύπο 
κορονοϊού, μιας μεγάλης οικογένει-
ας ιών που μπορούν να προκαλέσουν 
ευρύ φάσμα λοιμώξεων, από το απλό 
κρύωμα ως το εξαιρετικά θανατηφόρο 
Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο 
(ΣΟΑΣ).

Οι Aρχές της Ιαπωνίας επιβεβαί-
ωσαν χθες Πέμπτη ότι τριαντάρης 
που είχε ταξιδέψει στη Βουχάν είναι 
το πρώτο κρούσμα της ασθένειας στη 
χώρα. Kινέζα έχει τεθεί σε καραντίνα 
στην Ταϊλάνδη, καθώς είναι φορέας 
μυστηριώδους στελέχους κορονοϊού.

Προειδοποίηση ΠΟΥ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

(ΠΟΥ) προειδοποιεί εναντίον του κιν-
δύνου να ξεσπάσει ευρύτερη επιδημία.

Τουλάχιστον 763 άνθρωποι τέθηκαν 
υπό επιτήρηση στη Βουχάν διότι είχαν 
έλθει σε επαφή με ασθενείς, ενημέρω-
σαν οι υγειονομικές Aρχές χθες Πέ-
μπτη. Εξ αυτών, 644 θεωρείται πως δεν 
μολύνθηκαν, ενώ 119 συνεχίζουν να 
παρακολουθούνται. Το πρώτο θύμα 
ήταν άνδρας 61 ετών.

Το ξέσπασμα καταγράφηκε λίγες 
ημέρες πριν το Σεληνιακό Νέο Eτος, 
στα τέλη Ιανουαρίου, όταν πολλοί από 
τους 1,4 δισ. Κινέζους θα ταξιδέψουν 
στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή προς 
και από το εξωτερικό.

Οι μνήμες είναι ακόμη νωπές στην 
Ασία από το ξέσπασμα της επιδημίας 
του ΣΟΑΣ (2002-2003) που άρχισε 
στην Κίνα και στοίχισε τη ζωή σε σχεδόν 
800 ανθρώπους σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ

Νέα στοιχεία γύρω από την 
εξαφάνιση της μικρής Μαντλίν

Κίνα : Δεύτερος 
θάνατος από τον 

άγνωστο κορονοϊό

ΒΆΣΕΙ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙ-
ΚΆΙΟΥ ΓΙΆ ΤΆ ΆΝΘΡΏΠΙΝΆ 
ΔΙΚΆΙΏΜΆΤΆ, Ο ΚΆΘΕΝΆΣ 
ΕΧΕΙ ΔΙΚΆΙΏΜΆ ΣΤΗ ΖΏΗ, 
ΤΟ ΔΙΚΆΙΏΜΆ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΆ 
ΚΆΙ ΤΟ ΔΙΚΆΙΏΜΆ ΝΆ ΜΗΝ 
ΥΦΙΣΤΆΤΆΙ ΒΙΆ, ΝΆ ΜΗΝ 
ΥΠΟΚΕΙΤΆΙ ΣΕ ΔΙΆΚΡΙΣΕΙΣ 
ΚΆΙ ΒΆΣΆΝΙΣΤΗΡΙΆ ΟΥΤΕ ΝΆ 
ΕΧΕΙ ΣΚΛΗΡΗ, ΆΠΆΝΘΡΏΠΗ 
ΚΆΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΆ-
ΧΕΙΡΙΣΗ
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Η ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΌΥ ΠΡΊΓΚΊΠΑ 
ΧΑΡΊ ΚΑΊ ΤΗΣ ΣΥΖΥΓΌΥ ΤΌΥ 
ΜΈΓΚΑΝ ΜΑΡΚΛ ΓΊΑ «ΔΊΑ-
ΖΥΓΊΌ» ΜΈ ΤΌ ΒΡΈΤΑΝΊΚΌ 
ΠΑΛΑΤΊ ΦΑΊΝΈΤΑΊ ΠΩΣ ΘΑ 
ΚΌΣΤΊΣΈΊ ΑΡΚΈΤΑ ΑΚΡΊΒΑ 

Το πραγματικό κόστος της 
«ανεξαρτησίας» Μέγκαν - Χάρι

Κ
ι ενώ το Megxit συνε-
χίζει να βρίσκεται στην 
κορυφή της επικαιρότη-
τας στα διεθνή ΜΜΕ, η 
απόφαση του Πρίγκιπα 
Χάρι και της συζύγου 
του Μέγκαν Μαρκλ 

για «διαζύγιο» με το βρετανικό Παλάτι 
φαίνεται πως θα κοστίσει αρκετά ακριβά.

Απρόθυμοι οι Καναδοί να 
πληρώσουν το Megxit

Μπορεί οι Καναδοί ν’ αγαπούν τον 
Πρίγκιπα Χάρι, όμως η πλειοψηφία 
τους λένε ότι δεν θέλουν να αναλάβουν 
τα έξοδα ασφαλείας για τη διαμονή του 
στον Καναδά, όπου σχεδιάζει να ζει κά-
ποιους μήνες του χρόνου με τη σύζυγό 
του Μέγκαν Μαρκλ, σύμφωνα με σχε-
τική δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε 
πρόσφατα.

Το 73% των Καναδών που ρωτήθηκαν  
από το ινστιτούτο Angus Reid εκτιμούν 
ότι ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ 
πρέπει να πληρώσουν «οι ίδιοι» όλα τα 
έξοδα που συνδέονται με τη διαμονή τους 
στον Καναδά, ιδίως τις δαπάνες για την 
ασφάλειά τους.

Ένας στους πέντε Καναδούς (19%) 
θα αποδεχόταν να πληρώσει ένα μέρος 
του κόστους και μονάχα το 3% όλον τον 
λογαριασμό, σύμφωνα με αυτήν τη δια-
δικτυακή δημοσκόπηση που διεξήχθη, 
με τη συμμετοχή 1.154 προσώπων.

Καναδικά ΜΜΕ εκτιμούν ότι το κό-
στος που σχετίζεται με την προστασία του 
Πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ 
ανέρχεται σε περίπου 1,7 εκατομμύριο 

δολάρια Καναδά (1,2 εκατομμύριο ευρώ) 
τον χρόνο.

Η καναδική κυβέρνηση δεν έχει, 
εντούτοις, αποφασίσει ακόμη εάν θα τα 
αναλάβει, διαβεβαίωσε ο Πρωθυπουρ-
γός Τζάστιν Τριντό, χωρίς να αποκλείει 
κανένα ενδεχόμενο.

«Το Κεμπέκ δεν πρέπει να το πληρώσει 
αυτό», υποστήριξε από την πλευρά του 
ο Ιβ Φρανσουά Μπλανσέ, ο επικεφαλής 
του Μπλοκ του Κεμπέκ, του κόμματος 
των αυτονομιστών στο Κοινοβούλιο του 
Καναδά.

Την ίδια ώρα, η δημοσκόπηση κα-
ταδεικνύει ότι ο Πρίγκιπας Χάρι είναι 
το δημοφιλέστερο μέλος της βασιλικής 
οικογένειας στον Καναδά, όπου το 69% 
των πολιτών είναι θετικά διακείμενοι προς 
το πρόσωπό του.

Το 50% των Καναδών δηλώνουν «αδι-
άφοροι» για την επιθυμία του πριγκιπικού 
ζεύγους να περάσει περισσότερο χρόνο 
στον Καναδά.

Καναδάς Vs Βρετανία
Οι πιο συντηρητικές προβλέψεις για 

το κόστος της ζωής τους αποτιμούν πως 
αυτό είναι το ποσό που χρειάζεται μέχρι 
σήμερα το ζευγάρι για να καλύπτονται οι 
ανάγκες της ζωής τους, που περιλαμβάνει 
πολλές δημόσιες εμφανίσεις, ταξίδια και 
ειδική διατροφή.

Η μετακίνησή τους στον Καναδά εί-
ναι πιθανό να προσθέσει και άλλα έξοδα 
στον τρόπο ζωής τους, η οποία δε μπορεί 
πρακτικά να αλλάξει στάνταρ.

Αυτό σημαίνει ότι η κατοικία τους 
πρέπει να είναι πολυτελής, η καθημε-
ρινότητά τους με μέτρα ασφαλείας και 
τα έξοδα παράστασης μεγάλα.

Ένας Καναδός πρώην αξιωματούχος 
με ειδίκευση στη φύλαξη υψηλών προ-
σώπων δήλωσε ότι η φύλαξή τους μπορεί 
να στοιχίσει περισσότερο και από αυτήν 
του Τζάστιν Τριντό.

Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημι-
ουργηθεί μια υπηρεσία ειδικά γι’  αυτούς, 
η οποία θα φροντίζει από τον φράχτη που 
θα περιβάλλει την κατοικία τους μέχρι 
τον έλεγχο των αυτοκινήτων τους και της 
συνοδείας τους.

Ειδικά, αναφέρθηκε και στο μεγάλο 
κόστος των σωματοφυλάκων του ζευγα-
ριού, οι οποίοι θα πρέπει να είναι έμπιστοι 
και πολύ πεπειραμένοι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κόστος 
αυτό διπλασιάζεται όταν το ζευγάρι 
περνά διαστήματα χώρια, εξαιτίας των 
υποχρεώσεών τους.

Όλα δείχνουν ότι η απλή ζωή που 
ονειρεύονται είναι πολύ δύσκολο να 
πραγματοποιηθεί εξαρχής, και ακόμα 
πιο δύσκολο να κυκλοφορούν σαν ένα 
ζευγάρι κοινών θνητών, ακόμα και σε 
μια χώρα όπως ο Καναδάς.

www.simerini.com

Την ίδια ώρα, η φιλομοναρχική, όπως 
χαρακτηρίζεται, «Globe and Mail» 
με δημοσίευμά της αναφέρει ούτε 

λίγο, ούτε πολύ, πως το πριγκιπικό ζεύ-
γος «δεν είναι καλοδεχούμενο στον Κα-
ναδά» και ότι μπορούν να αποδεχτούν 
την παρουσία τους στη χώρα, μόνο για 
τουριστικούς λόγους!

«Είστε ευπρόσδεκτοι μόνο για να μας 
επισκεφθείτε», αναφέρει η εφημερίδα, που 
ζητά από την κυβέρνηση να μην επιτρέψει 

την παραμονή της Μέγκαν Μαρκλ και 
του Χάρι στη χώρα.

«Ο Καναδάς δεν είναι κέντρο διερ-
χομένων για όποιο μέλος της βασιλικής 
οικογένειας αναζητά μια νέα ζωή εκτός 
Βρετανίας, ενώ παραμένει μέλος της βασι-
λικής οικογένειας. Είστε ευπρόσδεκτοι να 
μας επισκεφθείτε, αλλά για όσο παραμένετε 
ανώτερα μέλη της βασιλικής οικογένειας, 
ο Καναδάς δεν μπορεί να σας επιτρέψει να 
έρθετε για να ζήσετε», αναφέρει χαρακτη-

ριστικά το δημοσίευμα που αιτιολογεί την 
θέση του, τονίζοντας πως θα μπορούσαν 
να γίνουν κάτοικοι, αλλά μόνο ως απλοί 
πολίτες.

«Η μοναρχία στον Καναδά είναι ει-
κονική, οι βασιλείς μας δεν μένουν εδώ. 
Βασιλεύουν από απόσταση. Είναι στις 
καρδιές μας, αλλά μακριά από τις εστίες 
μας», συνεχίζει το δημοσίευμα και τονίζει 
ότι στη χώρα δεν υπάρχουν τίτλοι όπως 
«Κόμης Σάσεξ» ή «Πρίγκιπας Χάρι του 

Πόιντ Γκρέι».
Προς το τέλος του άρθρου, η εφημερίδα 

στέλνει απευθείας μήνυμα στη Μέγκαν 
Μαρκλ και τον Πρίγκιπα Χάρι, λέγοντας 
πως από το 1919 ο Καναδάς έχει ζητήσει 
από το Ηνωμένο Βασίλειο να μην προ-
σφέρει τίτλους ευγενείας σε Καναδούς 
πολίτες, καθώς και πως από τη δεκαετία 
του ’50 οι γενικοί κυβερνήτες στη χώρα 
είναι Καναδοί.

Πηγή: in.gr

«Ο Καναδάς δεν είναι κέντρο διερχομένων»
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Την Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου, πραγ-
ματοποιήθηκε η παρουσίαση της PwC 
Κύπρου προς  τους φοιτητές του Πα-
νεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με τίτ-
λο «Future Career Opportunities by 
PwC». Η παρουσίαση έγινε από τον 
κ. Μάριο Μελανίδη, Επιχειρησιακό 
Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού 
της  PwC, ενώ το «παρών»  στην εκ-
δήλωση έδωσαν η κ. Ρεβέκκα Παπαντωνίου, Διευθύντρια στο Τμήμα Ανθρώπινου 
Δυναμικού της PwC και ο κ. Παντελής Ευαγγέλου, Συνέταιρος της PwC. Η παρουσί-
αση «Future Career Opportunities by PwC» αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία για 
τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις να γνωρίσουν και να έρθουν σε επαφή 
με ένα από τα μεγαλύτερα εταιρικά brand της παγκόσμιας αγοράς. Ο κ. Μελανίδης 
παρουσίασε τους τομείς δραστηριοποίησης και την οργανωτική δομή της PwC, τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρει ο οργανισμός, μεταξύ των οποίων και 
αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης, καθώς επίσης και τις ευκαιρίες απασχόλησης 
στην PwC. Σημαντική στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η ανακοίνωση του κ. Ανδρέα 
Χατζηξενοφώντος, Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών, 
της προσφοράς  χρηματικού βραβείου εκ μέρους της PwC προς τον πρωτεύσαντα 
απόφοιτο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών της Σχολής Οικονο-
μικών, Διοίκησης και Πληροφορικής. Η εν λόγω παρουσίαση αποτελεί  το πρώτο 
βήμα της περαιτέρω συνεργασίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με την PwC, 
επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση του για επιτυχή σύνδεση με την αγορά 
εργασίας, καθώς και την ενδυνάμωση της εξωστρέφειάς του Πανεπιστημίου μέσω 
συνεργασιών με επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

H McDonald’s Κύπρου 
λανσάρει μία νέα εφαρμογή 
(mobile app), δίνοντας τη δυ-
νατότητα στο κοινό να απολαμ-
βάνει καθημερινά, μέσω του 
κινητού τηλεφώνου, μοναδικές 
και αποκλειστικές προσφορές, 
έχοντας πρόσβαση παράλλη-
λα σε διαγωνισμούς, δώρα και 
εταιρικά νέα. Πάντα εναρμονι-
σμένη με τις τάσεις και τον  σύγχρονο τρόπο ζωής, η McDonald’s Κύπρου αναβαθμίζει 
την αγοραστική εμπειρία, αφού πλέον ο χρήστης μπορεί μέσω της εφαρμογής  να εξαρ-
γυρώνει εξατομικευμένα κουπόνια (deals). Εύκολα, γρήγορα και... έξυπνα, κατεβάζετε 
την εφαρμογή από το Google Play ή το App Store, κάνετε εγγραφή και παίρνετε ένα 
Big Mac™… εντελώς δωρεάν, ακολουθώντας 3 απλά βήματα: Κατεβάστε την εφαρμογή 
ΜcDonald’s στο κινητό σας τηλέφωνο. Ολοκληρώστε την εγγραφή σας για πρόσβαση 
στα ηλεκτρονικά κουπόνια (deals). Κάντε κλικ στην προσφορά που σας ενδιαφέρει, όταν 
θα βρίσκεστε σε ένα από τα  εστιατόρια ή drive-thru της ΜcDonald’s, και εξαργυρώστε 
την εντός 10 λεπτών. Ακόμη το σκέφτεστε; Οι πιο γευστικές προσφορές βρίσκονται μόλις 
ένα κλικ μακριά σας και χάρη στο user friendly λογισμικό του, την εύκολη χρήση του 
και την αποτελεσματική λειτουργία του, μπορείτε να εξαργυρώνετε κάθε κουπόνι της 
επιλογής σας στο πλησιέστερο εστιατόριο ή drive-thru της McDonald’s, σε ολόκληρη 
την Κύπρο. Οι προσφορές όμως δεν σταματούν ποτέ, αφού όσο πιο συχνά χρησιμοποι-
είτε την εφαρμογή τόσο τα deals θα αλλάζουν και θα διαμορφώνονται, ανάλογα με τις 
γευστικές προτιμήσεις σας και τις αγαπημένες επιλογές σας. Μπορείτε να κατεβάσετε 
την εφαρμογή από τα πιο κάτω links: Google Play: http://bit.ly/2Zo1mZJ App Store: 
https://apple.co/2sZSi0Q. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη 
ιστοσελίδα της McDonald’s Κύπρου, κάνοντας κλικ στο www.mcdonalds.com.cy. 

Ομαδικό Σχέδιο Ασφάλειας Ζωής στους 
δανειολήπτες του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης από την Altius Insurance

Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου: Παρουσίαση
«Future Career Opportunities by PwC» 

Νέο εργοστάσιο Frou Frou
Ο Όμιλος Εταιρειών Frou Frou λειτουργεί με 

πυξίδα τη συνεχή αναβάθμιση και τον εκσυγ-
χρονισμό όλων των συστημάτων του, τεχνικών, 
ποιοτικών, ελέγχου και βιωσιμότητας, τα οποία 
διασφαλίζουν διαχρονικά τα κορυφαία χαρα-
κτηριστικά όλων των προϊόντων που παράγει 
και προσφέρει στην κυπριακή κοινωνία. Στο 
πλαίσιο αυτής της πρακτικής, το εργοστάσιο 
στην Κοκκινοτριμιθιά επεκτείνεται με τεράστια επένδυση, σε νέα μονάδα παραγωγής 
εξοπλισμένη με μηχανήματα νέας, κορυφαίας τεχνολογίας για τις καινούριες γραμμές 
παραγωγής, κυρίως για τα brands Handy Snacks, Bakandys και Bio Green Life. Με διευ-
ρυμένη αυτοματοποίηση, οι νέες μονάδες θα εξασφαλίζουν μεγαλύτερη αποδοτικότητα, 
αλλά και δραστική βελτίωση στην ποιότητα των προϊόντων όπως Handy Snacks Τσιπς 
και Σνακς, Bakandys Φρυγανιές και Παξιμάδια. Το νέο εργοστάσιο θα στεγάσει εξολοκλή-
ρου την παραγωγή του brand Bakandys, που μεταφέρεται από τις παλιές εγκαταστάσεις 
(Δρόμος Β9, Κοκκινοτριμιθιά προς Ακάκι), οι οποίες τελούν πλέον υπό πώληση. Επιπλέον, 
θα διευκολύνει την παραγωγή προϊόντων των brands Mon Ami και Ελαφροκουταλιές.

Η ασφαλιστική εταιρεία Altius Insurance Ltd και 
ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης προχώρη-
σαν σε σύναψη τριετούς συμφωνίας συνεργασίας, 
μέσω της οποίας παρέχεται στα μέλη του Οργανι-
σμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ομαδικό σχέδιο 
Ασφάλισης Ζωής, το οποίο προσφέρει ασφαλιστική 
κάλυψη έναντι θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 
μόνιμης ολικής ανικανότητας. Η πολύχρονη πείρα 
στον συγκεκριμένο ασφαλιστικό τομέα, η πολύ αντα-
γωνιστική τιμολόγηση και η ισχυρή κεφαλαιουχική επάρκεια της Altius Insurance Ltd 
ήταν ορισμένοι μόνο από τους λόγους που ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 
εμπιστεύτηκε την εταιρεία για το ομαδικό πρόγραμμα ζωής των δανειοληπτών του.

Το νέο ΜcDonald’s™ app είναι εδώ

Τους νικητές του μεγάλου χριστουγεννιάτικου 
διαγωνισμού του ανακοίνωσε το The Mall of Engomi. 
Ο διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε με μεγά-
λη επιτυχία, επιβράβευσε τους επισκέπτες του για 
την εμπιστοσύνη τους στο The Mall of Engomi. 
Οι τυχεροί του διαγωνισμού είναι οι Αναστασία 
Γουίλλιαμς, Άντρη Χριστοδούλου, Εύη Προκοπίου, 
Άντρια Κυριάκου, Nicolas Netien, Νίκη Μανώλη, 
Δέσποινα Κουτσόφτα, Βούλα Κολοκοτρώνη, Γε-
ωργία Χριστοδούλου και Κέρρυ Κυριάκου. Οι πιο 
πάνω επέλεξαν το αγαπημένο εμπορικό κέντρο της 
Λευκωσίας για τις χριστουγεννιάτικες τους αγο-
ρές και επιβραβεύθηκαν με δωροκουπόνια αξίας 
€200 έκαστος. Ο κάθε τυχερός θα διαλέξει από 
ποιο κατάστημα να είναι τα κουπόνια του, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις δικές του ανάγκες/επιθυμίες 
για αγορές. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 10 Ιανουαρίου. Ο δι-
αγωνισμός «Your Lucky Christmas» διήρκεσε για όλον τον Δεκέμβριο και κουπόνι 
συμμετοχής στην κλήρωση εξασφάλισαν όσοι έκαναν αγορές αξίας €30 και άνω σε 
όλα τα καταστήματα του The Mall of Engomi. 

Πήγαν για ψώνια στο The Mall of Engomi
και κέρδισαν €200

19.01.2020

Ο Όμιλος ΕΥΡΗΚΑ εδώ και 60 χρόνια εστιάζει στην 
ανθρώπινη υπόσταση του Κύπριου καταναλωτή με τον 
πρωταρχικό του στόχο να είναι ένας από την πρώτη μέρα 
λειτουργίας του μέχρι και σήμερα: η συνεχής ικανοποίηση 
του καταναλωτή με ποιοτικά προϊόντα που διευκολύνουν 
την καθημερινή του ζωή. Με την πολυετή τεχνογνωσία 
και την πείρα της στη φροντίδα και την καθαριότητα του 
ρούχου, η ΕΥΡΗΚΑ σήμερα κάνει το επόμενο βήμα. Επε-
κτείνεται σε έναν νέο τομέα, στην απολύμανση του ρούχου, 
για να κάνει, για μία ακόμη φορά, τη μεγάλη διαφορά! Σε 
αυτό το πλαίσιο, ένα νέο, μοναδικό προϊόν καθαριότητας, 
το απολυμαντικό ρούχων ΕΥΡΗΚΑ IGIENOL έρχεται να 
προστεθεί στη μακρά σειρά των προϊόντων που ξέρουν 
και εμπιστεύονται τα κυπριακά νοικοκυριά. Πρόκειται για 
ένα εργαστηριακά ελεγμένο προϊόν, που εξουδετερώνει το 
99,9% των βακτηριδίων, ιών και μυκήτων και αφήνει τα 
ρούχα υγιεινά, καθαρά και χωρίς δυσάρεστες οσμές. To ΕΥΡΗΚΑ IGIENOL προστατεύει 
από επιβλαβή βακτήρια (Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus 
hirae, E. coli), ιούς (Adenovirus, AH1N1) και μύκητες (Candida albicans) που μπορούν 
να προκαλέσουν διάφορες ασθένειες, λοιμώξεις και μολύνσεις. Με βάση εργαστηριακές 
δοκιμές (ΕΝ1276, 1650 και 14476+Α1), το ΕΥΡΗΚΑ IGIENOL εξουδετερώνει το 99,9% 
των βακτηριδίων, ιών και μυκήτων, ακόμη και στους 20°C. ΤΟ ΕΥΡΗΚΑ IGIENOL είναι 
η ιδανική λύση απολύμανσης για λευκά και χρωματιστά ρούχα και είναι κατάλληλο για 
όλα τα είδη υφασμάτων. Το ΕΥΡΗΚΑ IGIENOL χρησιμοποιείται ως ενισχυτικό πλύσης 
(δεν αντικαθιστά το απορρυπαντικό) και μπαίνει στη θήκη του μαλακτικού, με ή χωρίς 
μαλακτικό. Είναι υποαλλεργικό και δερματολογικά ελεγμένο και δεν περιέχει χλώριο. 
Διατίθεται σε συσκευασίες 1.5L, σε 2 υπέροχα αρώματα: Fresh Linen και Pure Care. Οι 
καταναλωτές μπορούν να βρουν το ΕΥΡΗΚΑ IGIENOL σε όλες τις υπεραγορές, σε ειδική 
προσφορά γνωριμίας -2€. 

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Άμστερνταμ η εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπα-
ϊκού δικτύου Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN) i-CONN, 
όπου αποφασίστηκε η προκήρυξη 15 υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές στα ιδρύ-
ματα που συμμετέχουν στο δίκτυο. Ο πλήρης τίτλος του δικτύου είναι ‘Interdisciplinary 
connectivity: Understanding and managing complex systems using Connectivity Science’ 
(http://www.iconn.network/). Στο δίκτυο που συντονίζεται από το Πανεπιστήμιο Durham 
του Ηνωμένου Βασιλείου συμμετέχουν από κυπριακής πλευράς το Ευρωπαϊκό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου και  AAI Scientific Cultural Services Ltd (AAISCS). Δύο από τους διδα-
κτορικούς φοιτητές θα φοιτήσουν με πλήρεις υποτροφίες στο Διδακτορικό πρόγραμμα 
Πληροφορικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα που σχετίζονται με 
εφαρμογές της Επιστήμης της Συνεκτικότητας στην Αστροφυσική και τη Νευροεπιστήμη.  
Oι φοιτητές/φοιτήτριες θα ενταχθούν στην ερευνητική ομάδα Αστροφυσικής και Πληρο-
φορικής (AHPC) του Πανεπιστημίου, η οποία συνεργάζεται πολύ στενά με το AAISCS. 
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020. Το δίκτυο I-CONN 
φέρνει σε επαφή επιστήμονες από κορυφαίους ακαδημαϊκούς και μη ακαδημαϊκούς 
φορείς σε όλη την Ευρώπη με ειδίκευση στην Αστροφυσική, την Επιστήμη των Υπολογι-
στών, την Οικολογία, τη Γεωμορφολογία, την Υδρολογία, τη Νευροεπιστήμη, τη Βιολογία 
Συστημάτων και την Κοινωνική Επιστήμη με σκοπό να οδηγήσουν στην πρόοδο της 
Επιστήμης της Συνεκτικότητας (Connectivity Science). Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 
4 εκατομμύριά ευρώ και θα διαρκέσει για τέσσερα χρόνια (2019-2023). Το i-CONN θα 
προσλάβει και θα εκπαιδεύσει 15 νέους ερευνητές, μέσω εξατομικευμένων μαθημάτων 
κατάρτισης και μέσω σειράς αποσπάσεων σε ιδρύματα-εταίρους σε ολόκληρη την ΕΕ. 
Οι ερευνητές θα εγγραφούν σε σχετικά διδακτορικά προγράμματα των πανεπιστημίων 
του δικτύου i-CONN. Αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση του κάθε διδακτορικού να 
οδηγήσει τον κάθε ερευνητή σε μια εξαιρετική καριέρα με εμπειρογνωμοσύνη σε ένα 
μοναδικό σύνολο δεξιοτήτων που περιλαμβάνει διεπιστημονικές τεχνικές που έχουν 
τεράστια ζήτηση στη σύγχρονη οικονομία.

Το Dubai Shopping Festival 
σηματοδοτεί την 25η επέτειό του 
φέτος και η Emirates προσφέρει 
αποκλειστικά στους Κύπριους 
ταξιδιώτες την ευκαιρία να επι-
σκεφτούν ένα από τα καλύτε-
ρα και πιο μοναδικά φεστιβάλ 
αγορών σε όλον τον κόσμο. Η 
Emirates προσφέρει 10 κιλά 
επιπλέον στις αποσκευές των Κύπριων επιβατών για να επισκεφτούν το Dubai Shopping 
Festival και να κάνουν τα ψώνια τους. Η προσφορά είναι διαθέσιμη για κρατήσεις που θα 
γίνουν μέχρι την 1η Φεβρουαρίου στην Οικονομική Θέση από το Ντουμπάι στη Λάρνακα 
για ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν ώς τις 5 Φεβρουαρίου 2020.  Το φεστιβάλ είναι μια 
απαράμιλλη πολιτιστική και εμπορική εμπειρία, η οποία διαθέτει ένα ευρύ φάσμα επιλο-
γών συμπεριλαμβανομένων κινηματογραφικών προβολών, εντυπωσιακών παιχνιδιών, 
εκδηλώσεων για παιδιά, μιούζικαλ και πολλών άλλων δραστηριοτήτων. Με αυτήν την 
ειδική προσφορά της Emirates, οι Κύπριοι ταξιδιώτες μπορούν να ζήσουν την απόλυτη 
εμπειρία αγορών και να επιστρέψουν στην Κύπρο με περισσότερα προϊόντα, χωρίς επιπλέον 
κόστος. Οι επιβάτες της Emirates σε όλες τις θέσεις μπορούν να απολαύσουν το βραβευμένο 
σύστημα πτήσης της αεροπορικής εταιρείας, ice με 4.500 κανάλια από τις πιο πρόσφατες 
ταινίες, μουσική και προγράμματα. Οι πελάτες μπορούν επίσης να απολαύσουν δωρεάν 
ποτά και γεύματα εμπνευσμένα από την τοπική κουζίνα, καθώς και τη ζεστή φιλοξενία 
του πολυπολιτισμικού πληρώματος της αεροπορικής εταιρείας. Για περισσότερες πληρο-
φορίες σχετικά με την Emirates, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου κράτησης πτήσεων, 
επισκεφτείτε το emirates.com, ή επικοινωνήστε με το πρακτορείο ταξιδιών σας ή με το 
τοπικό γραφείο πωλήσεων της Emirates. *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 

Νέο απολυμαντικό ρούχων ΕΥΡΗΚΑ IGIENOL
Ειδική προσφορά από την Emirates για επιπλέον 
αποσκευές ενόψει του Dubai Shopping Festival

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου: Πλήρεις 
υποτροφίες Marie-Sklodowska Curie για 

Διδακτορικό στην Πληροφορική

Με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, 
του πειραματισμού και της συνεργασίας στον 
τομέα της Τεχνολογίας και των Βιντεοπαιχνι-
διών, η οργανωτική επιτροπή του GameShow 
Cyprus, ο πρωτοπόρος οργανισμός eSports  Kinx 
Gaming και η PrimeTel PLC φέρνουν κοντά μας 
για πρώτη φορά στην Κύπρο τη διοργάνωση του 
διεθνούς Global Game Jam. 31 Ιανουαρίου - 2 
Φεβρουαρίου 2020 υποδεχόμαστε στον xώρο 
του Kinx eSports Arena, Στασίνου 7, Έγκωμη, 
Λευκωσία: Game Programers, Game Designers, 
Game Artists, Content Designers, Level Designers, 
Sound Designers, Gamers, για ένα τριήμερο γεμάτο δημιουργικότητα, συνεργασίες, 
βιντεοπαιχνίδια, άφθονο φαγητό, βραβεία και διασκέδαση. Το Global Game Jam εί-
ναι η μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση για την προώθηση της καινοτομίας στον 
τομέα των βιντεοπαιχνιδιών. Με συμμετοχές που ξεπερνούν τις 108 χώρες,  800 δια-
φορετικές τοποθεσίες, 42.000 συμμετέχοντες και 8.606 νέα παιχνίδια το Global Game 
Jam έχει κερδίσει μια μόνιμη θέση στο Guinness World Records. Για 48 ώρες, Game 
Developers, Game Artists, Content Designers, Game Music Designers, Programmers 
σε όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε οργανωμένους χώρους (Jam Sites) και αναπτύσ-
σουν βιντεοπαιχνίδια προάγοντας την καινοτομία, τον πειραματισμό και τη συνεργασία. 
Η εκκίνηση γίνεται στη Νέα Ζηλανδία και τελευταία ξεκινάει περίπου 24 ώρες μετά 
η Χαβάη. Ένα Game Jam είναι η ιδανική διοργάνωση για να γνωρίσει κανείς νέους 
ανθρώπους, να δημιουργήσει καινούργιες συνεργασίες και να είναι δημιουργικός. 
Πολλά παιχνίδια που φτιάχτηκαν κατά τη διάρκεια 48ωρων game jams εξελίχθηκαν 
σε ολοκληρωμένα παιχνίδια με πλήρη χαρακτηριστικά και έχουν σημειώσει σημαντική 
επιτυχία. Δεν χρειάζεται να έχει κανείς ομάδα για να συμμετάσχει στο Global Game 
Jam Cyprus. Προσκαλούνται λοιπόν όλα τα δημιουργικά “μυαλά” της Κύπρου άνω των 
18 ετών να δηλώσουν τη  συμμετοχή τους στο πρώτο Global Game Jam Cyprus μέσω 
της ιστοσελίδας www.globalgamejamcyprus.org . Για τη διαδραστική αυτή εκδήλωση 
έχει αποφασιστεί να μην υπάρχει καμία χρηματική επιβάρυνση στους συμμετέχοντες. 
Το Kinx Gaming θα προσφέρει καθ’ όλη τη διάρκεια του Global Game Jame Cyprus 
σε όλους τους συμμετέχοντες δωρεάν γεύματα και ροφήματα. 

Το πρώτο Global Game Jam έρχεται στην Κύπρο

Από την ίδρυση της Χαραλαμπίδης Κρί-
στης, διαχρονικός στόχος ήταν η εξέλιξη, η 
ανάπτυξη, η αυξημένη απόδοση, χωρίς όμως 
ποτέ να χαθεί το ανθρώπινο πρόσωπό της, το 
πιο σημαντικό στοιχείο της. Καθώς η αγορά 
είναι πια διεθνής και συχνά ευμετάβλητη, 
αυτή η θέση  της Χαραλαμπίδης Κρίστης  
καθορίστηκε ως σημαίνουσα εταιρική υπε-
ραξία. Με την ανθρώπινη αξία ως κυρίαρ-
χη, συνδυασμένη με τον επαγγελματισμό, 
ήταν εύλογο η Χαραλαμπίδης Κρίστης 
να οδηγηθεί σε σημαντικές συνεργασίες 
με μεγάλους εμπορικούς οίκους. Από τα 
πολλά παραδείγματα αυτής της μοναδικής 
διαδρομής επιτυχιών και σφυρηλάτησης 
ανθρώπινων σχέσεων, θα προτάξουμε πέντε 
σημαντικές και πολυεπίπεδες συνεργασίες: 
Fontana Foods: Πρόκειται για οικογενειακού 
χαρακτήρα επιχείρηση, δημιουργημένη στη 
Σουηδία από τον Κύπριο Φρίξο Παπαδό-
πουλο που μετανάστευσε το 1978 στη βο-
ρειοευρωπαϊκή χώρα για να πάρει γρήγορα 

ηγετική θέση στο εμπόριο τροφίμων. Με τη 
Χαραλαμπίδης Κρίστης, είναι  ήδη σε στενή 
συνεργασία από το 2010. Η συνεργασία 
ξεκίνησε με τεράστια δυναμική, αφού οι 
εξαγωγές χαλλουμιού τετραπλασιάστηκαν 
σε τέσσερα μόλις χρόνια. Απλώνεται πέραν 
της Σουηδίας, στη Φινλανδία, τη Δανία και τη 
Νορβηγία, ενώ πρόκειται για αγορές ώριμες 
για καινοτόμα προϊόντα όπως η αναρή χωρίς 
λακτόζη και οι χαλλουμομπουκιές. Με τη 
Fontana Foods, η Χαραλαμπίδης Κρίστης 
προχώρησε σε συνεταιρική επένδυση για τη 
δημιουργία πρότυπης Φάρμας βιολογικών 
προϊόντων και, ειδικότερα χαλλουμιού, ώστε 
να διευρύνει τις επιλογές των καταναλωτών 
αλλά και να ικανοποιήσει τη νέα τάση της 
αγοράς, την προτίμηση δηλαδή βιολογικών 
γαλακτοκομικών και όχι μόνο προϊόντων. 
Katsouris Brothers (Ltd): Βασικότατος συ-
νεργάτης, με σχέση που πάει πίσω στο 2008, 
είναι η εταιρεία Αδελφοί  Κατσούρη Λτδ , που 
έχει την αποκλειστικότητα των εξαγωγών 

της Χαραλαμπίδης Κρίστης στην Αγγλία 
και αποτελεί το 40% του συνόλου των εξα-
γωγών της εταιρείας. Μέσω των Αδελφών 
Κατσούρη  Λτδ, τα προϊόντα Χαραλαμπίδης 
Κρίστης φτάνουν μεταξύ άλλων στα Tesco, 
τα Morissons, τα Waitrose και στα Ocado. 
Με τριπλασιασμό των εξαγωγών σε μόλις 
τέσσερα χρόνια, προωθήθηκε  και το πρώτο 
βιολογικό χαλλούμι στη Βρετανία κάτω από 

το brand Waitrose Dutchy. 
Morrisons: Η βρετανική αλυσίδα Υπε-

ραγορών Morrisons γνωρίζει άριστα την 
αγορά της.  Όταν το 2012  αποφάσισε να 
ικανοποιήσει το έντονο αίτημα των πελατών 
της για καλό, αυθεντικό, γευστικό χαλλούμι 
που να συνδυάζει την εγγύηση του brand 
Morrisons, απευθύνθηκε στη Χαραλαμπί-
δης Κρίστης. Με πάνω από 450 σημεία 

πώλησης, η Morrisons φέρνει τη γεύση 
της κυπριακής παράδοσης σε εκατομμύρια 
Βρετανών, καθιστώντας την Χαραλαμπίδης 
Κρίστης γι’ άλλη μία φορά πρεσβευτή. 

Tesco: Η Tesco είναι μία από τις μεγα-
λύτερες δυνάμεις του κόσμου στο λιανε-
μπόριο. Έχοντας ξεκινήσει το 1924 στην 
Αγγλία, κατέκτησε κυριολεκτικά τον κόσμο. 
Ένας από τους λόγους που κέρδισε την 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών είναι η 
υψηλή ποιότητα των επώνυμων προϊόντων 
Tesco. Όταν λοιπόν η Tesco θέλησε να 
αποκτήσει το δικό της Tesco Halloumi, 
με την αυθεντική κυπριακή γεύση και 
ποιότητα, αναζήτησε τον ιδανικό συνερ-
γάτη και τον βρήκε στη Χαραλαμπίδης 
Κρίστης. Η σχέση αυτή, που ξεκίνησε το 
2012, εξελίσσεται συνέχεια, είναι στηριγ-
μένη σε γερά θεμέλια και καλύπτει με 
συνέπεια τα 2500 σημεία πώλησης της 
Tesco στη Βρετανία. 

Beitwei: H Beitwei ιδρύθηκε στο Κου-

βέιτ το 1951 και η συνεργασία άρχισε  με 
την εξαγωγή ενός κοντέινερ χαλλούμια το 
1971. Το κυπριακό χαλλούμι λανσαρίστηκε 
με γευστικές δοκιμές και κατόρθωσε να 
κερδίσει γευστικά την αγορά του Κουβέιτ. 
Η επιτυχία του χαλλουμιού Χαραλαμπίδης 
Κρίστης στο Κουβέιτ ώθησε την Beitwei 
να προωθήσει την εξαγωγή του και στην 
Ιορδανία. Σήμερα, η συνεργασία της Χαρα-
λαμπίδης Κρίστης με την Beitwei ανθοφορεί 
αφού η γκάμα των προϊόντων εξαγωγής 
εκτός από χαλλούμι, περιλαμβάνει γάλα 
και κρέμα διαρκείας, γιαούρτι και sour 
cream, τόσο για τις ανάγκες της αγοράς 
του Κουβέιτ όσο και της Ιορδανίας. Όπως 
με τη Fontana Foods στη Σουηδία, τους 
Αδελφούς Κατσούρη Λτδ, την Μοrrisons 
, την Tesco στο Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Beitwei στο Κουβέιτ, έτσι και η Χαραλα-
μπίδης Κρίστης χτίζει τις σχέσεις της με 
όλους τους συνεργάτες της στην Κύπρο 
και τον υπόλοιπο κόσμο.

Χαραλαμπίδης Κρίστης: Συνεργασίες Αξίας, Σχέσεις Ζωής
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ 
Νιούλικος Θεοδόσης: Λεωφ. Δημοσθένη 
Σεβέρη 22 (δρόμος Προεδρικού), τηλ.: 
22485888, 22661852. 

Κωνσταντίνου Γεώργιος: Γιαννιτσών 8 
(περιοχή Σταυρού), Λακατάμεια, τηλ.:  
22381581, 22383120. 

Δανιήλ Μάριος: Ιπποκράτους 14Α  
(800 μέτρα από τον πολυχώρο «ΦΑΡ-
ΜΑ»), Λακατάμεια, τηλ.: 22372201, 
97812961. 

Κραμβής Σ. Κλεάνθης: Καλλιπόλεως 12 
Γ- Δ (δίπλα από ταχυδρομείο Λυκαβηττού), 
Ακάκι, τηλ.: 22106280, 22516577. 

Χαραλάμπους Ματθαίος: Λεωφ. Αρμενίας  
48Α (έναντι Αρμένικης Μητρόπολης), Στρό-
βολος, τηλ.: 22426655, 22492968. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Φιλίππου Δημήτριος: Ιερού Λόχου 22, Κά-
ψαλος (πλησίον Κλινικής Χρυσοβαλάντου & 
απέναντι από συν. Καψάλου), Λεμεσός, τηλ.: 
25335455, 99037373. 

Παπαπολυβίου Ελένη: Ρήγα Φεραίου 8, 
«Libra Chambers», Κατ. 1&2 (100μ. μετά το 
DHL, δίπλα από χρυσοχοείο KOVIS), Λεμε-

σός, τηλ.: 25580780, 99957861. 

Ζήνωνος Ανδρέας: Φραγκλίνου Ρούσβελτ 
258 Β, Ζακάκι (έναντι Πετρολίνας), Λεμεσός, 
τηλ.: 25821555, 99649599. 

Πετρίδης Μιχαήλ: Λεωφ. Μακαρίου Γ’, 23 
(Φώτα FOUI ), Λεμεσός, τηλ.: 25363655, 
99461515. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Συνεσίου Μαρία: Λεωφ.Στρ.Τιμάγια 5, Μέγα-
ρο Κυριάκος (δίπλα από Marks & Spencer), 
Λάρνακα, τηλ.: 24638765, 24634887. 

Καΐμης Κύπρος: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
ΙΙΙ 88 (έναντι PEUGEOT), Λάρνακα, τηλ.: 
24637044, 24626339. 

ΠΑΦΌΣ
Ηρακλέους Χαράλαμπος: Ελλάδος 62 
(500 μέτρα χαμηλότερα από την υπερα-
γορά Carrefour, δίπλα από τον φούρνο 
Παπαντωνίου), Πάφος, τηλ.: 26942343, 
99107608. 

ΠΑΡΑΛΊΜΝΊ
Στυλιανού Στέλιος: Σωτήρας 7Α (έναντι Κλι-
νικής «Λητώ»), Παραλίμνι, τηλ.: 23812040, 
23744313. 

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ.: 
70007773, 99562642. 
Οδοντίατρος: Μαρίνα Παυλίδου, τηλ.: 
22315057, 99769476. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Οδοντίατρος: Μαρία Κοιλώνη, τηλ.: 
99917174. 

ΠΑΦΌΣ 
Οδοντίατρος: Στέλιος Ευσταθίου, τηλ.: 
97604677. 

Ιατροί

ΠΩΛΌΥΝΤΑΊ
ΑΘΗΝΑ. Αναστολή ΦΠΑ για καινούρια διαμερίσματα στην Αθήνα, €40.000 προκατα-

βολή. Δανειοδότηση μέχρι 50 %. 1 Υπνοδωματίου €80.000, Στούντιο €50.000. Εγγυημένη 
απόδοση ενοικίου 5 %. Αποτείνεστε: AUTOLEASE P.A. LTD, τηλ. 22809999, 99728555.

Μικρές Αγγελίες Έρανος
H Europa Donna Κύπρου ανακοινώνει 

ότι από τον έρανο και το χριστουγεννιάτι-
κο παζαράκι, που πραγματοποίησε στο 
ξενοδοχείο “Radisson Blu” στις 14 και 15 
Δεκεμβρίου 2019, καθώς και τις πωλή-
σεις χριστουγεννιάτικων κατασκευών με 
αποδείξεις εισπράξεων, έχει συγκεντρώσει 
το συνολικό ποσό των €390,32 ως έσοδα. 
Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν προς ενί-
σχυση του Ταμείου του Συνδέσμου (Αρ. 
Άδειας 22/2019).

• Από 1/6/2019 - 31/12/2019 διεξήχθη 
ο έρανος με αριθμό αδείας 52/2019 με 
κουπόνια αξίας €2 & €5, για ενίσχυση του 
ταμείου της φιλοζωικής, Σωματείο D.O.G. 
Rescue Cyprus (Dali Organized Group). 
Το συνολικό ποσό είσπραξης είναι €8.125. 
Οι εθελοντές της φιλοζωικής ευχαριστούν 
τον κόσμο για τη στήριξη και τη βοήθεια. 

Παιδικό πανηγύρι 
Στις 13/10/2019 ο Παγκύπριος Αντι-

λευχαιμικός Σύνδεσμος  «ΖΩΗ» πραγμα-
τοποίησε παιδικό πανηγύρι  (Αρ. Άδειας 
25/2019) στο πάρκο Ακρόπολης, με συν-
διοργανωτές την Κοινοτική Αστυνόμευση 
Λευκωσίας. Το πανηγύρι διεξήχθη υπέρ 
των ατόμων που πάσχουν από λευχαιμία 
και άλλα αιματολογικά προβλήματα.  Τα 
έσοδα ήταν €6.545, τα έξοδα €2.899,80 
και τα καθαρά έσοδα για τον Σύνδεσμο 
3.645,20. Ο Σύνδεσμος ευχαριστεί όλους 
τους εθελοντές του για την πολύτιμη βοή-
θειά τους, καθώς επίσης τις σχολές και τα 
οργανωμένα σύνολα που έλαβαν μέρος 
στο όλο πρόγραμμα για την επιτυχία της 
εκδήλωσης.

Αιμοδοσία 
Η Τράπεζα Αίματος του Ιδρύματος 

«Χριστίνα Α. Αποστόλου» διοργανώνει 
αιμοδοσία την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου 
2020, στα καταστήματα Aldecor, Λεωφό-
ρος Γρίβα Διγενή 51, στη Λάρνακα, ώρα 
5.00μ.μ.- 7.00μ.μ. Κατά τη διάρκεια της 
αιμοδοσίας θα γίνεται και δειγματοληψία 
εθελοντών δοτών μυελού των οστών με 
δείγμα σάλιου σε συνεργασία με το Κα-
ραϊσκάκειο Ίδρυμα.

Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση
Πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση διοργα-

νώνουν η Δημοτική Στέγη Ενηλίκων,  η 
Κλεάνθειος Κοινοτική Στέγη Ηλικιωμένων 
και το Κωνσταντινελένειο Κέντρο Ενηλίκων 
Αθηένου σήμερα Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 
2020 και ώρα 3.30μ.μ., στο Κωνσταντι-
νελένειον Κέντρον. Πλούσιο εορταστικό 
πρόγραμμα, κλήρωση δώρων και κοπή 
βασιλόπιτας. 

Διαλέξεις
• Ο Όμιλος Φίλων Δημοτικής Βιβλι-

οθήκης Στροβόλου διοργανώνει την Πα-
ρασκευή, 24 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 
19.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Στροβόλου 
(Αρχ. Κυπριανού 34), διάλεξη της δρος 
Νάσας Παταπίου, ποιήτριας, ιστορικού – 
ερευνήτριας. Θα αναπτύξει το πολύ ενδι-
αφέρον θέμα: «Ιστορικές ειδήσεις για τον 
Στρόβολο κατά τη Φραγκοκρατία και κατά 
τους χρόνους της Βενετικής κυριαρχίας». 

• Διάλεξη με θέμα: «Πρόσωπα Λάρνα-
κας: Στέλιος Βότσης», θα πραγματοποιηθεί 
αύριο Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 και 
ώρα 7.30μ.μ., στο Δημοτικό Ιστορικό Αρ-
χείο Λάρνακας. Εισηγήτρια η δρ Τώνια 
Λοΐζου. Είσοδος ελεύθερη.

• Διάλεξη με θέμα «Σύγχρονοι κίνδυνοι 
για τα παιδιά: εργαστήρια ενημέρωσης 
γονιών», θα πραγματοποιηθεί αύριο 
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 
6.30μ.μ., στην Αίθουσα εκδηλώσεων Δη-
μόσιου και Κοινοτικού Νηπιαγωγείου 
Δερύνειας. Οργανωτές: Παιδική Λέσχη 
και Σύνδεσμος Γονέων Δημόσιου και 
Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Δερύνειας σε 
συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης 
Νέων Αμμοχώστου.

Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας
Ο Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας διορ-

γανώνει την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 
και ώρα 8.00μ.μ., στο AGBU - Αρμένικο 
Πολιτιστικό Κέντρο Λάρνακας, την εκδή-
λωση «Ιστορικές Αναδρομές».

Αιμοληψίες – Αθηένου
Ο Δήμος Αθηένου ανακοινώνει ότι 

κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη από τις 
7.30 – 9.00π.μ., θα γίνονται Αιμοληψίες στο 
Νοσοκομείο Αθηένου. Τηλ. 24522328.

Παρουσίαση βιβλίων
Εκδήλωση παρουσίασης του τόμου 

«Κυριακοδρόμιο. Σχόλια σε ευαγγελικές 
περικοπές», ο οποίος εκδόθηκε από την Ιερά 
Μητρόπολη Τριμυθούντος θα πραγματο-
ποιηθεί την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 και 
ώρα 6.00μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Τριμυθούντος, στη Μοσφιλωτή.

• Η Επαρχιακή Επιτροπή Λ/κας–Αμ/
στου του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥ.
ΚΕ.Μ.) σάς προσκαλεί στην παρουσίαση 
του βιβλίου της Μαρίας Ιωάννου - Φίλη: 
«ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ», την 
Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 19.00, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αμμοχώ-
στου (Λεωφόρος Αμμοχώστου), Δερύνεια. 
Πρόγραμμα: Εισαγωγή: Ανδρέας Μορ-
φίτης, Αντιπρόεδρος του Κ.Δ.Σ. ΚΥ.ΚΕ.Μ. 
Χαιρετισμός από: Λάζαρο Αντωνιάδη, εκ 
μέρους των φίλων της συγγραφέως, Δρα 
Σίμο Ιωάννου, Δήμαρχο Αμμοχώστου, 
Κυριάκο Κούσιο, Κυβερνητικό Εκπρόσωπο. 
Το βιβλίο θα παρουσιάσει η κ. Χρυσόθε-
μις Χατζηπαναγή, Φιλόλογος, Λογοτέχνις, 
Κριτικός Λογοτεχνίας. Θα ακολουθήσουν 
λίγα λόγια από τη συγγραφέα, τραγούδια 
για την Αμμόχωστο και δεξίωση. Είσοδος 
ελεύθερη. Πληροφορίες: Ανδρέας Μορ-
φίτης, τηλ. 99572467.

Παγκύπριος Σχολικός
Δρόμος Υγείας 2020

Παγκύπριο Σχολικό Δρόμο Υγείας 2020 
διοργανώνουν το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
ο Δήμος Λάρνακας και ο Radisson Blu 
Διεθνής Μαραθώνιος Λάρνακας την Τρίτη,  
21 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10.00π.μ., 
στην Πλατεία Ευρώπης στη Λάρνακα. Στον 
αγώνα θα λάβουν μέρος μαθητές/τριες  
Γυμνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών 
απ’ όλη την Κύπρο.

Εκδρομές ΙΕΠ
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει τις πιο κάτω εκδρομές στην  
Ελλάδα και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να δηλώσουν συμμετοχή στο 99373000 ή  
in.el.politismou@gmail.com. Α) 6ήμερη 
εκδρομή  Αποκριάς - Καθαράς  Δευτέρας 
από 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 στη Θεσσαλονίκη 
με πρόγευμα. Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο 
€400. Β) 5νθήμερη εκδρομή από 21-25 
Μαρτίου. Καλαμάτα (αναπαράσταση της  
μάχης  για απελευθέρωση της  πόλης) - 
Αρχαία Μεσσήνη - Πύλος - Νιόκαστρο 
-  Καρδαμύλη - Αγία Θεοδώρα Βάστας 
- Ναύπλιο - Λουτράκι - Μονή Οσίου Πατα-
πίου.  Διαμονή 4 βράδια στην Καλαμάτα σε 
4* με πρόγευμα. Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο 
€400. Γ) 8ήμερη πασχαλινή εκδρομή στην 
Κέρκυρα,  Ιωάννινα  και  Θεσσαλονίκη 
από 15-22 Απριλίου. Διαμονή 4 βράδια  
στην Κέρκυρα στο  πολυτελές  Marbella 
Corfu 5* με ημιδιατροφή και 3 βράδια 
στη Θεσσαλονίκη σε 3* με πρόγευμα. 
Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο €695. Ανα-
λυτικά, το πρόγραμμα  των  εκδρομών   
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα www.iep.
org.cy, όπου θα βρείτε και τις υπόλοιπες 
εκδρομές του Πάσχα.

Ανάδειξε τη φυσική ομορφιά σου
με το ολοκαίνουργιο brand περιποίησης

μαλλιών «Nature Box»

Η Henkel, 
ανταποκρινόμε-
νη στις ανάγκες 
των σύγχρονων 
κ α τ α ν α λ ω τ ώ ν , 
καινοτομεί και 
δημιουργεί το ολο-
καίνουργιο brand 
π ε ρ ι π ο ί η σ η ς 
μαλλιών Nature 
Box, το οποίο εί-
ναι αποκλειστικά 
εμπνευσμένο από 
τη φύση και υπό-
σχεται μία μοναδι-
κή εμπειρία περι-
ποίησης που αναδεικνύει τη φυσική ομορφιά των μαλλιών. Με στόχο τη βιωσιμότητα 
και τον σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον, το Nature Box διαθέτει τέσσερεις 
μοναδικές Vegan σειρές περιποίησης μαλλιών που είναι βασισμένες στα 100% έλαια 
κρύας απόσταξης φυσικών συστατικών που περιέχουν. Η κρύα απόσταξη είναι μία 
premium μέθοδος εκχύλισης που καταναλώνει χαμηλή ενέργεια, ενώ παράλληλα 
διατηρεί στο μέγιστο τις ιδιότητες των καρπών και των φρούτων – βιταμίνες (A, B, 
C, D, E), αντιοξειδωτικά και τα λιπαρά τους οξέα. Τα έλαια που περιέχονται σε όλα 
τα Nature Box προϊόντα δεν έχουν υποστεί καμία επιπλέον επεξεργασία. Παράλ-
ληλα, όλα τα προϊόντα έχουν Vegan σύνθεση, δεν περιέχουν σιλικόνες και τεχνητά 
χρωστικά, ενώ τα σαμπουάν δεν περιέχουν ούτε sulfates, δημιουργώντας έτσι ένα 
λεπτό φίλτρο προστασίας και λάμψης στα μαλλιά χωρίς να τα βαραίνουν. Η καθεμία 
από τις τέσσερεις σειρές περιποίησης μαλλιών του Nature Box είναι αποκλειστικά 
σχεδιασμένη για να καλύπτει διαφορετικές ανάγκες των μαλλιών με βάση το φυσικό 
συστατικό που περιέχει. Το Nature Box αποτελείται από τις σειρές Αβοκάντο, Ρόδι, 
Αμύγδαλο και Βερίκοκο.

Ο Παντελής Θαλασσινός, για πρώτη 
φορά εδώ και πολλά χρόνια, έρχεται 
στην Κύπρο με το δικό του σχήμα, για 
να τραγουδήσει  αφιλοκερδώς για τον 
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου και 
το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας 
«Αροδαφνούσα». Η συναυλία θα πραγ-
ματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Ια-
νουαρίου 2020 και ώρα 8.30μ.μ., στο 
Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, με τη 
συμμετοχή της Amalgamation Choir. 
Όλα τα έσοδα από την πώληση των 
εισιτηρίων θα διατεθούν για την οικο-
νομική ενίσχυση της νέας «Αροδαφ-
νούσας», η οποία έχει μεταμορφωθεί 
πλήρως και  τον Φεβρουάριο αναμένεται να δεχθεί τους πρώτους ασθενείς σε ένα 
αναβαθμισμένο περιβάλλον με 26 μονόκλινα δωμάτια και ειδικά διαμορφωμένους 
χώρους για ημερήσια νοσηλεία, για φυσιοθεραπεία και αρωματοθεραπεία, για ατο-
μικές και ομαδικές συναντήσεις ασθενών και οικείων τους με γιατρούς, ψυχολόγους 
και κοινωνικούς λειτουργούς και για τη διεξαγωγή ενημερωτικών προγραμμάτων. 
Εισιτήρια προπωλούνται από την Tickethour Cyprus (www.tickethour.com.cy) και 
στα ACS Courier. 

Κάθε πρόσωπο και μια ιστορία. Κάθε εικόνα και ένας μεγάλος αγώνας. Χιλιάδες 
κόσμου έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής στους επώνυμους και ανώνυμους ήρωες 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου με την επίσκεψή τους στην έκθεση «1940 Πρόσωπα 
και Εικόνες. Κύπρος - Ελλάδα» του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου. 
Λόγω της μεγάλης επισκεψιμότητας, η έκθεση θα συνεχιστεί και μέσα στο 2020, συ-
γκεκριμένα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο που 
«ψηλαφεί» τις ματωμένες πτυχές της ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, παρου-
σιάζοντας ταυτόχρονα το μεγαλείο της ψυχής όσων αγωνίστηκαν για την ελευθερία, 
για την επιβίωση και την αξιοπρέπεια. Η Ελλάδα και ο Eλληνισμός της Κύπρου, που 
ήταν τότε υπό βρετανική κυριαρχία, βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και έζησαν όλη 
τη διάσταση της φρίκης του πολέμου. Απλοί άνθρωποι που αντιστάθηκαν απέναντι 
στο τέρας του χιτλεροφασισμού, οδηγήθηκαν στα κρεματόρια, έζησαν σε στρατόπε-
δα συγκέντρωσης, πολέμησαν την κατοχή μέχρι την τελευταία τους πνοή. Το βαρύ 
τίμημα που πλήρωσε σύσσωμος ο Eλληνισμός, αλλά και τις αθέατες πλευρές της 
φοβερότερης πολεμικής αναμέτρησης που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα -όπως 
έχει χαρακτηριστεί ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος- φωτίζει η έκθεση αποτυπώνοντας 
πρόσωπα και εικόνες. Στο πλαίσιο της έκθεσης παρουσιάζεται και το φωτογραφικό 
project του Δημήτρη Βαττή, «Οι Ξεχασμένοι ενός Πολέμου», που αποτίει φόρο τιμής 
στους Κύπριους βετεράνους που αγωνίστηκαν κατά του Ναζισμού. Την επιμέλεια 
της έκθεσης έχει η Κατερίνα Λουί Νικήτα (Διευθύντρια BPR Cultural Management), 
ενώ τα κείμενα υπογράφουν οι Δρ Πέτρος Παπαπολυβίου, Ιστορικός, Αναπληρωτής 
Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Στέλιος Κυμιωνής, Ιστορικός. H έκθεση 
«1940 Πρόσωπα και Εικόνες. Kύπρος - Ελλάδα», στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας 
Κύπρου πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο 
και την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης της Ελλάδας και του British High Commission στη Λευκωσία. Ώρες 
λειτουργίας: Δευτ. - Κυρ. 10.00 - 19.00 στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, 
Φανερωμένης 86-90, Λευκωσία. Για πληροφορίες: 22128157.

 Η έκθεση «1940 Πρόσωπα και Εικόνες. Κύπρος 
– Ελλάδα» συνεχίζεται και μέσα στο 2020

Ο Παντελής Θαλασσινός τραγουδά
για την «Αροδαφνούσα»

www.simerini.com

Στην ανανέωση του μεταξύ τους 
Μνημονίου Συνεργασίας προχώ-
ρησαν στις 14 Ιανουαρίου 2020 το 
Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβού-
λιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) και η νέα 
Επίτροπος Περιβάλλοντος Κλέλια 
Βασιλείου.  Σκοπός του Μνημονίου, 
το οποίο είχε υπογραφεί για πρώτη 
φορά το 2017, είναι η εφαρμογή ενός κοινού προγράμματος δράσης σε περιβαλλοντικά 
θέματα με τη συμβολή του εθελοντικού τομέα προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Η 
συνεργασία η οποία προνοείται στο Μνημόνιο περιλαμβάνει κυρίως τομείς και δράσεις 
για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και την ευαισθητοποίηση και διαφώ-
τιση σε περιβαλλοντικά θέματα. Στη συνάντηση επιβεβαιώθηκε η ανάγκη συνέχισης της 
εκστρατείας «Εθελοντισμός για πράσινες κοινότητες», στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποι-
ούνται διαδοχικά σε διάφορες κοινότητες σε όλες τις επαρχίες, ενημερωτικές συναντήσεις 
για θέματα σχετικά με το περιβάλλον, ανάλογα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα κάθε 
κοινότητας/περιοχής. Η εκστρατεία υλοποιείται με επιτυχία από το ΠΣΣΕ, τα Επαρχιακά 
Συντονιστικά Συμβούλια Εθελοντισμού και την Επίτροπο Περιβάλλοντος. 

Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Τελούμε την Κυριακή, 26/1/2020, στον ιερό ναό 

Αγίου Νικολάου Λεμεσού, το 46ο ετήσιο μνημόσυνο 
του Αρχηγού του Απελευθερωτικού Αγώνα της ΕΟΚΑ

Στρατηγού ΓΕΩΡΓΊΌΥ ΓΡΊΒΑ - ΔΊΓΕΝΗ

και καλούμε όσους τιμούν τη μνήμη του να παραστούν.

Του μνημοσύνου θα προστεί ο Επίσκοπος Αμαθούντος, Νικόλαος.
Μετά το μνημόσυνο θα γίνει πορεία προς το Αρχηγείο της ΕΟΚΑ και τον τάφο 

του Διγενή, όπου θα τελεστεί τρισάγιο.

Θα ακολουθήσει ομιλία από τον ομότιμο καθηγητή Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Καθηγητή Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, κ. Γεώργιο Πετρίκκο, και κατάθεση στεφάνων από τους επισήμους και όλους 

τους Εκπροσώπους Σωματείων και Οργανώσεων.

Παγκύπρια Επιτροπή Μνημοσύνου
Στρατηγού Γεωργίου Γρίβα-Διγενή

Φορέας του Μνημοσύνου ο Σ.Α.Π.Ε.Λ.

CHARAKAS HOLDINGS LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1760118

Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business 
Companies Act, 2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary 
liquidation commenced on 10th January 2020.  The Liquidator is Demetris Savvides  
of 5 Esperidon Street, 4th Floor, 2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus. 

Dated this 10th day of January 2020
Demetris Savvides

Ο Δήμος Λεμεσού, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου 2020, ανακοίνωσε επίσημα ότι ο βασιλιάς του φετινού 
Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2020 θα είναι ο κ. Γιώργος Νικολάου, χοροδιδάσκαλος 
και ηθοποιός. Ο Γιώργος Νικολάου από την παιδική του ηλικία μέχρι και σήμερα 
ελάμβανε μέρος στο Καρναβάλι της Λεμεσού ως γνήσιος καρναβαλιστής. Για 25 χρόνια 
είχε δική του συμμετοχή στην παιδική και στη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού 
Καρναβαλιού, ενώ ταυτόχρονα είναι ένας ενεργός πολίτης προσφέροντας απλόχερα 
στον συνάνθρωπο και στην πόλη του.

Λεμεσιανό Καρναβάλι 2020
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Τ ο πρώτο άρθρο του Καταστατικού 
Χάρτη των Η.Ε., στην πρώτη 
παράγραφο,  αναφέρει ότι 

«σκοποί των Ηνωμένων Εθνών είναι 
α. Να διατηρώσι την διεθνή ειρήνη και 
ασφάλειαν και προς τούτο να λαμβάνω-
σι τελεσφόρα συλλογικά μέτρα διά την 
πρόληψιν και αποτροπή των απειλών 
κατά της ειρήνης και διά την καταστολήν 
επιθετικών ενεργειών ή άλλων διαταρά-
ξεων της Ειρήνης, και να επιτυγχάνωσι, 
δι’ ειρηνικών μέσων και συμφώνως 
προς τας αρχάς της δικαιοσύνης και 
του διεθνούς δικαίου την διευθέτησιν 
ή διακανονισμόν διεθνών διαφορών 
ή καταστάσεων αίτινες θα ηδύναντο 
να οδηγήσωσι εις την διατάραξιν της 
ειρήνης». Πολύ ορθά οι συγγραφείς 
του Καταστατικού Χάρτη έδωσαν με-
γάλη σημασία στα «συλλογικά μέτρα 
διά την πρόληψιν και αποτροπήν των 
απειλών κατά της ειρήνης και διά την 
καταστολήν επιθετικών ενεργειών ή άλ-
λων διαταράξεων της Ειρήνης...». Και 
όλοι αναγνωρίζουν ότι η πρόληψη είναι 
πιο σημαντική από την καταστολή των 
παρανόμων επιθετικών ενεργειών και 
διαταράξεων της ειρήνης. 

Συμβαίνει αυτό σήμερα; Ή μήπως 
στην πράξη γίνεται το αντίθετο; Διότι, 
σήμερα τα κράτη που διαθέτουν στρα-
τιωτική δύναμη την χρησιμοποιούν για 
να επιβάλλουν το συμφέρον τους και 
να καταστέλλουν τις αρχές της δικαι-
οσύνης και του διεθνούς δικαίου, αν 
δεν συνάδουν με τα συμφέροντά τους. 

Λειτουργούν, άραγε, τα Η.Ε. και ο Γ.Γ. 
των για πρόληψη και αποτροπή ή με 
τη στάση τους διευκολύνουν την κρατι-
κή τρομοκρατία σε βάρος των μικρών 
και ανίσχυρων κρατών; Ενεργούν ως 
προστάτες της ειρήνης, του διεθνούς 
δικαίου και των δικαιωμάτων των λαών 
και των κρατών ή αναδεικνύονται σε 
σύγχρονους Πόντιους Πιλάτους, που 

νίπτουν τα χείρας των, όταν η στρατιωτική 
βία απειλεί και διαταράσσει την ειρήνη;

Φυσικά ο ΟΗΕ δεν μπορεί να ενεργεί 
ως διεθνής αστυφύλακας, ούτε και να 
επεμβαίνει αυτοβούλως και προληπτι-
κά, όταν οι διαφορές ανάμεσα σε κράτη 
απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια. 
Ούτε και μπορεί να αποστέλλει στρατεύ-
ματα, που δεν διαθέτει, για να προλάβει 
πολεμικές συρράξεις. Όμως επιβάλλεται 
με τις ενέργειές του να αποτρέπει δια-
φαινόμενες έκνομες ενέργειες εναντίον 
της διεθνούς ειρήνης ή τουλάχιστον να 
προβάλλει τις πρόνοιες του διεθνούς 
δικαίου. Επιβάλλεται τα κράτη - μέλη 
και το Σ.Α. να καθορίσουν θεσμούς 
που να παρακολουθούν τις διεθνείς 
εξελίξεις και να ενημερώνουν το Σ.Α. 
για ενέργειες αντίθετες με το διεθνές 
δίκαιο. Το σημαντικότερο, όμως, είναι 
να μην αποδίδουν νομιμότητα με την 
αδράνεια ή την ανοχή των σε ενέργειες 
που αποτελούν κατάφωρη παραβίαση 
του διεθνούς δικαίου. 

Το παράδειγμα των τελευταίων εκνό-
μων ενεργειών της Τουρκίας μάς δείχνει 
ποιες πρέπει να είναι οι αρμοδιότητες 
του ΟΗΕ. Υπάρχουν διεθνείς συμφωνίες 
για το δίκαιο των θαλασσών. Η Τουρκία 
ενεργεί κατά παράβαση των κανόνων 
του δικαίου της θάλασσας. Συνάπτει 
παράνομες συμφωνίες και μνημόνια 
για καθορισμό θαλασσίων συνόρων. 
Και καταθέτει αυτήν  τη συμφωνία στα 
ΗΕ. Και ο Γ.Γ. νίπτει τας  χείρας του. 
Ενεργεί έτσι για πρόληψη και αποτροπή 
απειλών ή τις ενθαρρύνει και τους δίνει 
υπόσταση;

Δεν έπρεπε άραγε ο ΟΗΕ να διαθέτει 
έναν μηχανισμό, όχι δικαστήριο, που 
να εκδίδει ανακοίνωση και να λέει, αν 

τα άρθρα του δικαίου των θαλασσών 
αναγνωρίζουν ή όχι ΑΟΖ για την Κύ-
προ, την Κρήτη, τη Ρόδο, το Καστελόριζο 
κ.λπ,  χωρίς φυσικά να την οριοθετούν; 
Ούτε να την καθορίσουν ή να την χαρ-
τογραφήσουν. Απλώς να ανακοινώσουν 
τι προνοεί η διεθνής συμφωνία για το 
δίκαιο της θάλασσας. Και να απορρί-
πτουν μνημόνια και συμφωνίες, που είναι 
αντίθετες με το δίκαιο των θαλασσών 
και γενικά με το διεθνές δίκαιο, πριν 
παραλάβουν τέτοιες συμφωνίες, όταν 
αποστέλλονται στον ΟΗΕ; Αυτό θα ήταν 
ένα μέτρο για πρόληψη και αποτροπή. 
Ενώ η ποντιοπιλατική στάση είναι μέτρο 
ενθάρρυνσης και στήριξης της παρα-
νομίας. Και ο ΟΗΕ με τη στάση του 
καθίσταται συνένοχος της παρανομίας.

Η εντεινόμενη όξυνση της 
επιθετικής συμπεριφοράς 
της Τουρκίας, με την αίολη 

τουρκολιβυκή συμφωνία, την απο-
στολή στρατευμάτων στη Λιβύη κατά 
παραβίαση απόφασης του Συμβουλίου 
Ασφαλείας, τις έκνομες ενέργειες στην 
ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
τις απειλές για παρόμοιες ενέργειες στην 
Ελληνική ΑΟΖ, δημιουργεί την ανάγκη 
συγκεκριμένων πολιτικών από πλευράς 
Ελλάδας και Κύπρου.

Κεντρικοί στόχοι της τουρκικής 
πολιτικής είναι να αμφισβητηθούν τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και 
της Κύπρου. Στην περίπτωση μάλιστα 
της Κύπρου, η επιδίωξη της Τουρκίας 
είναι να αμφισβητήσει τη διεθνή της 
υπόσταση, να εμφανιστεί ως συγκυρί-
αρχη κρατική δύναμη που εκπροσωπεί 
τους Τουρκοκυπρίους σε μια λογική 
συνεκμετάλλευσης, να προβάλει δήθεν 
δικά της δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα 
και την οικονομική ζώνη, κατά σαφή 
παραβίαση του Θαλασσίου Δικαίου 
και να αποτρέψει τις δραστηριότητες 
διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών που 
συνομολόγησαν συμβάσεις με την 
Κυπριακή Δημοκρατία. 

Ο στόχος της Τουρκίας είναι προφα-
νής. Οχυρωμένη πίσω από την παρά-
νομη κατοχή του 37% της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, επιχειρεί να ενεργεί εκ 
μέρους των Τουρκοκυπρίων διεκδι-
κώντας δικαιώματα συναπόφασης και 
συγκυριαρχίας κατά παραβίαση της 
αμάχητης νομικής πραγματικότητας, 
που συνιστά το γεγονός ότι το Κυπριακό 
Κράτος είναι το μοναδικό υποκείμενο 
Διεθνούς Δικαίου. Επιπλέον η Τουρκία 
επιμένει στη γνωστή εξωφρενική της 
θέση ότι, αντίθετα με το τι προβλέπει 
το Δίκαιο της Θάλασσας, τα ελληνικά 
νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Εξαφα-
νίζοντας μάλιστα νησιά, όπως η Κρήτη 

και η Κάρπαθος, έτσι όπως έπραξε με 
την κραυγαλέα, παράνομη, εξ επόψε-
ως Διεθνούς Δικαίου, τουρκολιβυκή 
συμφωνία.

Η ευθεία αμφισβήτηση διεθνών συμ-
φωνιών της Κυπριακής Δημοκρατίας 
που στηρίζονται στο Διεθνές Δίκαιο και 
το Δίκαιο της Θάλασσας σε ό,τι αφο-
ρά την εκμετάλλευση τυχόν ύπαρξης 
υδρογονανθράκων, πιστοποιεί ότι τελικός 
στόχος της Τουρκίας είναι ο εγκλεισμός 
της Κύπρου στα ήδη συρρικνωμένα 
γεωγραφικά όρια λόγω τουρκικής κα-
τοχής και η οριστική κατάργηση των 
χαρακτηριστικών κράτους της χώρας μας.

Δυστυχώς, οι παλινδρομήσεις Ελλά-
δας και Κύπρου ήδη από τη δεκαετία του 
2000, σε ζητήματα όπως το Δόγμα του 
Ενιαίου Αμυντικού χώρου, οι εξοπλισμοί  
και τα αμυντικά έργα υποδομής, όχι 
μόνο δεν «εξημέρωσαν» το τουρκικό 
θηρίο, αλλά αντίθετα το εξέθρεψαν και 
εκτρέφουν συνεχώς υποτροπές στη συ-
μπεριφορά του. Συνεχιζόμενη κατοχή 
στην Κύπρο, άρνηση εκπλήρωσης των 
υποχρεώσεων της Τουρκίας προς την 
Κυπριακή Δημοκρατία όπως καθορί-
στηκαν από την Ε.Ε. και αμφισβήτηση 
των νομίμων κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Ελλάδας που στοχεύουν σε αλλαγή 
του status quo στην περιοχή. Επέκταση 
των ορίων επιχειρησιακής ευθύνης της 
Τουρκίας στο Αιγαίο στο πλαίσιο του 
ΝΑΤΟ, επέκταση των ορίων του FIR της 
προς τα δυτικά, των ορίων έρευνας και 
διάσωσης, δημιουργία γκρίζων ζωνών 
και συνεκμετάλλευση του υποθαλάσσιου 
πλούτου της ελληνικής υφαλοκρηπίδας 
και απειλή πολέμου σε περίπτωση που 
η Ελλάδα αποφασίσει να ασκήσει το 
δικαίωμά της, δυνάμει του άρθρου 3 
του νέου Δικαίου της Θάλασσας, για 
επέκταση των χωρικών της υδάτων 
από 6 σε 12 ναυτικά μίλια.

Ενώπιον όλων αυτών των αδιαμφι-
σβήτητων δεδομένων, με οφθαλμοφα-
νέστατη τη στρατηγική της Τουρκίας και 
τους συναφείς σχεδιασμούς της στην 
περιοχή, δεν νοείται ούτε επανάπαυση, 
ούτε εφησυχασμός.

Ολόπλευρη πολιτική και διπλωμα-
τική «επίθεση» μέσω των πολυμερών 
συμφωνιών-συνεργασιών με χώρες της 

περιοχής, δυναμική και διεκδικητική 
πολιτική εντός Ε.Ε., απαίτηση προς τα 
όργανα του ΟΗΕ για αντίδραση στις 
τουρκικές παραβιάσεις του Διεθνούς 
Δικαίου και μια επείγουσα αμυντική 
αναβάθμιση Ελλάδας και Κύπρου, που 
θα θωρακίζει ένα αξιόπιστο δόγμα απο-
τροπής.

Κάθε άλλη πολιτική, θα συνιστά 
επιλογή της ιστορικά καταδικασμένης 
λογικής του «κατευνασμού».

Σημ:. Από τις 29 Νοεμβρίου, η Τουρ-
κία συνομολόγησε τη συμφωνία οριο-
θέτησης ΑΟΖ με τη Λιβύη. Ελλάδα και 
Κύπρος διατεινόμαστε ότι η Τουρκία στο 
συγκεκριμένο θέμα και όχι μόνο, είναι 
απομονωμένη. Και όμως. Ο Ερντογάν 
μιλά συχνά με τον Τραμπ, συναντάται με 
τον Πούτιν και τον Ιταλό Πρωθυπουργό, 
ενώ η Μέρκελ συγκαλεί σύσκεψη στο 
Βερολίνο για το λιβυκό με την Τουρκία 
παρούσα και την Ελλάδα απούσα. Την 
ίδια στιγμή τουρκικά στρατεύματα βρί-
σκονται στη Συρία, το Ιράκ και τη Λιβύη. 
Συμπέρασμα. Προσοχή από αυταπάτες 
και χίμαιρες. «Βλάπτουν σοβαρά» την 
εθνική στρατηγική.

*Τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων 

Το 2019 ήταν η χρονιά που χα-
ρακτηρίστηκε από τσουνάμι 
εκποιήσεων από τα τραπεζι-

κά ιδρύματα. Ο νόμος που ψήφισαν 
ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ παρείχε υπερόπλα 
στις Τράπεζες, ώστε να προχωρούν με 
συνοπτικές διαδικασίες στις εκποιήσεις 
πρώτων κατοικιών για συμπατριώτες μας.

Το 2020 αναμένεται να είναι ακόμη 
χειρότερο για τους δανειολήπτες που 
εμπίπτουν στην κατηγορία των «κόκκι-
νων δανείων». Και αυτό γιατί με γοργούς 
ρυθμούς άρχισε να εφαρμόζεται η μέθο-
δος των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, 
πρακτική που θα επιταχύνει τις εξώσεις 
και θα περιορίσει τις αντιδράσεις.

Το ΕΛΑΜ, σε αυτό το ευαίσθητο για τον 
Λαό μας ζήτημα κινήθηκε σε δύο άξονες 
χρησιμοποιώντας στο έπακρον το μέτρο 
των δυνατοτήτων του, με μοναδικό γνώ-
μονα το καλώς νοούμενο συμφέρον των 
συμπολιτών μας. Από την πρώτη στιγμή 
ταχθήκαμε ενάντια στις εκποιήσεις πρώ-
των κατοικιών γιατί γνωρίζαμε πως αυτό 
θα δημιουργήσει αλυσιδωτές συνέπειες 
στον κοινωνικό ιστό της Κύπρου. Χιλιάδες 
συμπατριώτες μας προσφυγοποιούνται για 
δεύτερη φορά, ενώ η Κύπρος της «ανά-
πτυξης» και της «ευημερίας» γεμίζει με 
στρατιές ανέργων και αστέγων.

Από τη μια λοιπόν το Κίνημά μας, 
χρησιμοποιώντας τον θεσμικό του ρόλο, 
στάθηκε σταθερό στη θέση του κατα-
ψηφίζοντας όλα τα νομοσχέδια και τις 
προτάσεις νόμου που στόχευαν στην 
εξυπηρέτηση των Τραπεζών και τη 
θυματοποίηση των πολιτών.

Δεν μείναμε όμως στην καταψήφιση 
των κυβερνητικών νομοσχεδίων αλλά 
καταθέσαμε ολοκληρωμένο πλάνο τόσο 
στον Υπουργό Οικονομικών, όσο και στο 
Κοινοβούλιο για τη διαχείριση των Μη 
Εξυπηρετούμενων Δανείων. Κάποιες 
από τις προτάσεις τις οποίες θεωρούμε 
πιο σημαντικές είναι:

Κατηγοριοποίηση των κακοπλη-
ρωτών σε στρατηγικούς, αλλά και σε 
πολίτες που πραγματικά αδυνατούν να 
αποπληρώσουν τα δάνειά τους.

Διαγραφή των υπερχρεώσεων και 
των τόκων υπερημερίας από τα δάνεια.

Προσφορά της περιουσίας στον αρ-
χικό δανειολήπτη στην τιμή που αυτό 
θα πωληθεί σε ξένες εταιρείες. Δεν είναι 
δυνατόν ένα δάνειο που στοιχίζει π.χ.  
100.000 ευρώ να πωλείται σε μια ξένη 
εταιρεία στην τιμή των 20.000 ευρώ και 
η Τράπεζα να αρνείται να κάνει την ίδια 
προσφορά στον δανειολήπτη.

Παροχή κινήτρων στους καλοπλη-
ρωτές και κούρεμα κατά 15% των δανεί-
ων τους. Το ποσοστό αυτό αφορά τους 
τόκους που επιβάλλει η Τράπεζα και 
όχι το ποσό που δανείστηκαν.

Επίσης, χωρίς κομματικές ή ιδεολο-
γικές αγκυλώσεις στηρίξαμε προτάσεις 
από άλλα κόμματα, οι οποίες θεωρούμε 
πως κινούνται προς την ορθή κατεύ-
θυνση και το συμφέρον των πολιτών.

Ο δεύτερος άξονας στον οποίο κινή-
θηκε το ΕΛΑΜ ήταν η ενεργός παρουσία 
σε χώρους όπου οι «προβληματικές» 
νομοθεσίες εφαρμόζονταν. Πιο συγκεκρι-
μένα, το Κίνημά μας στάθηκε δυναμικά 
στο πλευρό εκατοντάδων συμπολιτών 
μας και απέτρεψε εκποιήσεις όπου αυτό 
χρειάστηκε. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο 
οι Τράπεζες ενεργοποίησαν το ηλεκτρο-
νικό σύστημα εκποιήσεων.

Το ΕΛΑΜ δεν έμεινε στα λόγια. 
Όπου χρειάστηκε, στάθηκε ενάντια 
στις αντιλαϊκές πολιτικές. Όπου εμ-

φανιζόταν η ανάγκη, η παρουσία μας 
και μόνο αποτελούσε εμπόδιο για τις 
Τράπεζες. Και αυτό θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε και μέσα στο 2020, απέναντι 
στις ηλεκτρονικές εκποιήσεις.

Η ηθική του Κινήματος και η Ιδεο-
λογία μας μάς επιβάλλουν να σταθούμε 
στην πρώτη γραμμή. Πέραν όμως αυτών, 
το Δίκαιο του αγώνα οδηγεί τις ενέρ-
γειές μας. Οι προτάσεις μας δεν έχουν 
ως σκοπό την εκμετάλλευση, αλλά την 
άρση της. Ο σκοπός μας δεν είναι να 
εξυπηρετήσουμε τους στρατηγικούς 
κακοπληρωτές, αλλά να σώσουμε τους 
δυσπραγούντες συμπατριώτες μας.

 Τα μέτρα τα οποία προτείνουμε έχουν 
ως στόχο την αποφυγή νέων κυμάτων προ-
σφύγων, αστέγων και ανέργων. Τα όσα 
καταθέσαμε μετατρέπουν τα μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια σε εξυπηρετούμενα, 
με αποτέλεσμα να επωφελούνται τόσο ο 
δανειολήπτης όσο και ο τραπεζικός τομέας 
εξομαλύνοντας τη δυσμενή κατάσταση στην 
οποία έχουμε οδηγηθεί σήμερα. Κατάσταση 
για την οποία δεν φέρει ευθύνη ο πολίτης, 
αλλά του επιβάλλουμε να την πληρώσει.

Κλείνοντας, εύχομαι σε όλους Καλή 
Χρονιά με κάθε προσωπική και οικο-
γενειακή ευτυχία και υγεία, καθώς και 
στην Πατρίδα μας Καλή Λευτεριά.

Υ.Γ. Την ώρα που γράφονται αυτές 
οι γραμμές έγινε γνωστό ότι η Κυπρι-
ακή Δημοκρατία απώλεσε σχεδόν 100 
εκατομμύρια ευρώ από τις αγορές καυ-
σίμων από τα κατεχόμενα. Πλήγμα και 
για το ίδιο το κράτος αλλά και για τους 
πρατηριούχους καυσίμων, που με 
μαθηματική ακρίβεια καταστρέφονται. 
Μακάρι η πολιτική μας ηγεσία να ήταν 
τόσο ευαίσθητη για τα χρήματα που δί-
νουμε στο κατοχικό καθεστώς και να 
έπραττε όπως έπραξε με τη διάσωση 
των τραπεζών εις βάρος του Λαού.

*Πρόεδρος ΕΛΑΜ, 
Βουλευτής Λευκωσίας

Συμπληρώνονται φέτος 70 χρό-
νια από την ιστορική επέτειο του 
Ενωτικού Δημοψηφίσματος της 

15ης Ιανουαρίου 1950,  κατά την οποία 
ο κυπριακός λαός, με συντριπτική πλει-
οψηφία, εξέφρασε ελεύθερα τη βούλησή 
του για  απόκτηση του αναφαίρετου δι-
καιώματος της Αυτοδιάθεσης  και Ένωση 
της μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Την 
ιδέα για διενέργεια δημοψηφίσματος 
προώθησε η  Εθναρχούσα Εκκλησία της 
Κύπρου με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, 
σε συνεδρία της στις 18 Νοεμβρίου 
1949, μετά την αθέτηση της υπόσχε-
σης των Βρετανών αποικιοκρατών να 
δώσουν την Κύπρο στην Ελλάδα, μετά 
που ο κυπριακός λαός, εισακούοντας 
το κάλεσμα για αγώνα  ενάντια στον 
φασισμό, συμμετείχε, όσο κανένας άλ-
λος, στο πλευρό των συμμάχων στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Την πρωτοβουλία 
της Εθναρχίας στήριξε σύσσωμος ο λαός 
συμπεριλαμβανομένης της Αριστεράς, 
που είχε ως εκφραστή της το ΑΚΕΛ. 

Τον Ιούλιο του 1954 ο Βρετανός 
Υφυπουργός Αποικιών δήλωσε στη 
Βουλή των Κοινοτήτων ότι «η Κύπρος 
ως στρατηγική περιοχή ΟΥΔΕΠΟΤΕ 

[never] θα μπορούσε να τύχει Αυ-
τοδιαθέσεως». Αυτή η δήλωση ου-
σιαστικά επενέργησε ως ταφόπλακα 
στην προσπάθεια διεθνοποίησης του 
κυπριακού  αιτήματος, ανοίγοντας τον 
δρόμο για τον ένοπλο αντιαποικιακό, 

εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ, 
που  ναι μεν δεν πέτυχε την ΕΝΩΣΗ της 
Κύπρου με την Ελλάδα, οδήγησε όμως 
στην ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας ως ανεξάρτητου κράτους μέλους 
του ΟΗΕ. 

Η ντροπή του 2017
Στις αρχές του 2017, η Κυπριακή 

Βουλή, εν μέσω σκληρών κομματικών 
αντιπαραθέσεων και  έντονων πολιτικών 
αντεγκλήσεων, ακύρωσε προηγούμενη 
νομοθεσία για συμπερίληψη του Ενω-
τικού Δημοψηφίσματος στις επετείους 
που θα εορτάζονται στα σχολεία. Οι θλι-
βερές σκηνές που εκτυλίχθηκαν στη 
Βουλή, η οποία μετετράπη σε αρένα, 
λόγω της αντίδρασης της ΑΚΕΛικής 
ηγεσίας στην εγκριθείσα νομοθεσία, 
αλλά και της αλλοπρόσαλλης τακτικής 
άλλων κομμάτων, δεν μας τιμούν ως 
κοινωνία που σέβεται τον εαυτό της και 
την ιστορική καταβολή της.                                         

Φρονώ ότι η απόφαση της Βουλής και 
ο σάλος που προκλήθηκε αμαυρώνουν 
την ιστορία της Κύπρου, προσβάλλοντας 
ταυτόχρονα την εθνική φυσιογνωμία 
του Κυπριακού Ελληνισμού. Βάσει 
του Συντάγματος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, τα θέματα Παιδείας ανήκουν 
αποκλειστικά στην κάθε Κοινότητα και 
συνεπώς δεν δικαιολογείτο, με κανέναν 
τρόπο, ούτε η αντίθεση κάποιων κομ-
μάτων στην ιστορική πραγματικότητα, 
ούτε ασφαλώς νομιμοποιείτο, πολιτικά 
και όχι μόνον, η στάση των 30 βουλευ-
τών, ΑΚΕΛ- ΔΗΣΥ, που ψήφισαν τον 
αποκαλούμενο «Νόμο Ακιντζί». 

Η εκμετάλλευση της Παιδείας για 
λόγους κομματικών σκοπιμοτήτων συ-
νιστά πράξη απεχθή που προσβάλλει 
τον πολιτικό πολιτισμό και την ίδια την 

ιστορική μνήμη. Πέραν τούτου, η Ιστορία 
είναι το βασικότερο θεμέλιο της υπό-
στασης ενός κράτους, έθνους και λαού. 
Λαός που δεν γνωρίζει το παρελθόν του, 
δεν μπορεί να οικοδομήσει το μέλλον 
του. Όταν η αλήθεια της Ιστορίας παρα-
χαράσσεται στο όνομα της ειρήνης και 
της φιλίας των λαών. Τα υπό αναφορά 
διαδραματισθέντα στο Κυπριακό Κοι-
νοβούλιο μόνο ζημιά προκαλούν στην 
αιμάσσουσα μικρή μας πατρίδα, που 
παλεύει για εθνική αξιοπρέπεια και 
απαλλαγή από την τουρκική κατοχή. 

Σε όλους αυτούς που θέτουν το κομ-
ματικό συμφέρον υπεράνω του πατρι-
ωτικού απαντάμε με στίχους από την 
ποιητική ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
1956, του μέγιστου Θεοδόση Πιερίδη.
Λογαριάσατε λάθος με τον νου σας, 
έμποροι,
δεν μετριέται πατρίδα, λευτεριά με τον 
πήχη!
Κι αν μικρός είν’ ο τόπος, και το θέλει 
και μπορεί
τον ασήκωτο βράχο να τον φάει με το νύχι.
Τούτη η δίψα δεν σβήνει, τούτη η μάχη 
δεν παύει,
χίλια χρόνια αν περάσουν, δεν πεθαί-
νουμε σκλάβοι!
Και σεις ξένοι, μακριά μας! Όθεν ήρ-
θατε, πάτε!
Σας χωρά και περισσεύει, όσοι αν είστε, 
η Αγγλία.
Μη βρουχιόστε σα λιόντες, τώρα πια δεν 
κρατάτε στα σκληρά σας τ’ αγκρίφια τις 
πατρίδες, σαν λεία.
Στης Μεσόγειος τι θέτε τη γλυκιά γα-
λανάδα;
Εμείς είμαστε Κύπρος, εμείς είμαστε 
Ελλάδα!

*Δημοσιογράφος, πρόεδρος Ινστιτούτου 
Ελληνικού Πολιτισμού

Ο ΟΗΕ καθίσταται συνένοχος
της διεθνούς παρανομίας

Μέτρα κατά των εκποιήσεων Το ενωτικό δημοψήφισμα του 1950
και η ντροπή του 2017

Η αντιμετώπιση της τουρκικής 
επιθετικότητας

Δεν έπρεπε άραγε
ο ΟΗΕ να διαθέτει

έναν μηχανισμό,
όχι δικαστήριο, που

να εκδίδει ανακοίνωση 
και να λέει, αν

τα άρθρα του δικαίου 
των θαλασσών
αναγνωρίζουν
ή όχι ΑΟΖ για

την Κύπρο, την Κρήτη, 
τη Ρόδο, το Καστελόριζο 

κ.λπ,  χωρίς φυσικά
να την οριοθετούν;

Δυστυχώς οι παλιν-
δρομήσεις Ελλάδας 

και Κύπρου ήδη από 
τη δεκαετία του 2000, 

σε ζητήματα όπως 
το Δόγμα του Ενιαί-

ου Αμυντικού Xώρου, 
των εξοπλισμών και 

των αμυντικών έργων 
υποδομής, όχι μόνο 

δεν «εξημέρωσαν» το 
τουρκικό θηρίο, αλλά 

αντίθετα το εξέθρεψαν 
και εκτρέφουν συνεχώς 

υποτροπές στη συμπε-
ριφορά του
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Ο Μάρκος Δράκος γεννήθηκε 
στις 24 Σεπτεμβρίου 1932 
στην κατεχόμενη σήμερα 

Λεύκα Λευκωσίας και ήταν ένα από 
τα τρία τέκνα της οικογένειας του Κυ-
ριάκου και της Δέσποινας Δράκου, 
με ρίζες από τον Καλοπαναγιώτη και 
τη Βατυλή Αμμοχώστου. Από μικρό 
παιδί διακρινόταν για την αρετή του 
και για την πίστη του στον Θεό και την 
Ελλάδα. Αποφοίτησε από τη Σχολή 
Σαμουήλ το 1949 με βαθμό Άριστα. 

Το 1952, σε ηλικία 20 ετών έδω-
σε εξετάσεις και διακρίθηκε μεταξύ 
300 υποψηφίων για τη θέση του λο-
γιστή στην Ελληνική Μεταλλευτική 
Εταιρεία. Την ίδια χρονιά έγινε μέλος 
της Παγκύπριας Εθνικής Οργάνωσης 
Νεολαίας (Π.Ε.Ο.Ν.). Η Π.Ε.Ο.Ν., λόγω 
των εθνικών της προσανατολισμών, 
μπήκε στο στόχαστρο του Βρετανού 
τότε Κυβερνήτη της Κύπρου, Ρόναλντ 
Άρμιτεϊτζ, ο οποίος έκλεισε τα κεντρικά 
της γραφεία. Η ενέργεια αυτή του Κυ-
βερνήτη πείσμωσε ακόμα περισσότερο 
τον νεαρό επαναστάτη. 

Πήρε μέρος σε πολλές αντιβρετανι-
κές διαδηλώσεις με αφορμή τη στέψη 
της Bασίλισσας Ελισάβετ. Ήταν επίσης ο 
επικεφαλής της ομάδας που διενήργη-
σε την εντυπωσιακή δολιοφθορά στον 
ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας, 
εξαιτίας της οποίας η Λευκωσία έμεινε 
για ώρες στο σκοτάδι.   

Εντάχθηκε από τους πρώτους 
αντάρτες στις τάξεις της Ε.Ο.Κ.Α. Πολ-
λοί τον χαρακτήρισαν ως τη Σημαία 
της Οργάνωσης. Πριν και μετά από 
κάθε μάχη έκανε την προσευχή του, 
διάβαζε και ανέλυε στους συναγωνι-
στές του την Αγία Γραφή. Το 1955 θα 
γίνει ένα από τα πρωτοπαλλήκαρα του 
Διγενή, ο οποίος τον επιλέγει ως τον 
πρώτο που θα δώσει το σύνθημα για 
την έναρξη του αγώνα. Στις 12.30 τα 
ξημερώματα της 1ης Απριλίου 1955 
ακούστηκαν οι πρώτες ισχυρές εκρήξεις. 
Ήταν εκείνες του Μάρκου Δράκου. 
Ο Δράκος, επικεφαλής της ομάδας 
«Αστραπή», ανατινάζει με απόλυτη 
επιτυχία την Κυπριακή Ραδιοφωνική 
Υπηρεσία, το μετέπειτα ΡΙΚ, που ήταν 
το μοναδικό ραδιόφωνο στην Κύπρο. 
Ο Μάρκος Δράκος έκοψε με ψαλίδι το 
αγκαθωτό σύρμα της περίφραξης και 
μπήκε πρώτος στον ραδιοσταθμό, με 
το περίστροφο προτεταμένο. 

Πήρε μέρος και σε άλλες επιχει-
ρήσεις, όπως την τοποθέτηση βόμβας 
στο σινεμά «Παλλάς», στις 24 Μάιου 

1955. Σκοπός αυτής της επιχείρησης 
ήταν ο θάνατος του Κυβερνήτη Άρ-
μιτεϊτζ. Μαζί του ήταν ο αγωνιστής 
Χαρίλαος Ξενοφώντος. Ωστόσο, ο 
ωρολογιακός μηχανισμός εξερράγη 
μετά τη λήξη της παράστασης και την 
αποχώρηση του Κυβερνήτη. 

Τον Ιούνιο του 1955, ύστερα από 
προδοσία, συνελήφθη και κατηγορή-
θηκε για κατοχή σφαιρών. Κρατήθηκε 
στις Κεντρικές Φυλακές Λευκωσίας 
έως τις 15 Ιουλίου, που μεταφέρθηκε 
στο Κάστρο της Κερύνειας. Όμως, δεν 
έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα. Μαζί 
με άλλους 15 συναγωνιστές του σχεδία-
σαν την απόδρασή τους. Με τραγούδια 
και χορούς κατάφεραν να ξεγελάσουν 
τους Άγγλους φύλακες. Μέσα σε λίγα 
λεπτά θα βρεθούν ξανά ελεύθεροι στη 
θάλασσα της Κερύνειας, για να κατα-
λήξουν στα βουνά του Κύκκου. 

Εκεί ο Μάρκος σχημάτισε την πρώ-
τη αντάρτικη ομάδα, με την ονομασία 
«Ουρανός», καταφέρνοντας συντριπτικά 
κτυπήματα κατά των Άγγλων. Μαζί 
του ήταν οι Χαράλαμπος Μούσκος, 
Ευτύχιος Σαλάτας, Χριστάκης Ελευ-
θερίου, Λεύκιος Ροδοσθένους, Νίκος 
Σπανός, Ανδρέας Πολυβίου, Παύλος 
Νικήτας, Μίκης Φυρίλλας και ο πατήρ 
Σάββας που εκτελούσε κυρίως χρέη 
νοσοκόμου, συνδέσμου και συνοδού. 
Αργότερα, μέλη της ομάδας έγιναν και 
οι Ανδρέας Ζάκος, Νίκος Παστελλό-
πουλος, Γεώργιος Γεωργιάδης και 
Νίκος Ιωάννου. 

Από τις 18 Ιανουαρίου 1956 η 
Ε.Ο.Κ.Α. κήρυξε την εξόρμηση, την 
οποία ονόμασε «Προς τη Νίκη», που 
περιελάμβανε ενέδρες και ένοπλες επι-
θέσεις εναντίον των αποικιοκρατών. 
Ακολούθησαν πολλές μάχες, όπως 
στο Μερσινάκι, τον Καλοπαναγιώτη, 
τον Κοκκινόγκρεμο και αλλού. Στην 
επιχείρηση στο Μερσινάκι έπεσε ο 
πρώτος νεκρός αντάρτης της Ε.Ο.Κ.Α., 
ο Χαραλάμπος Μούσκος (εξάδελφος 
του Μακαρίου). Ο Μάρκος Δράκος 
συνέχισε να πολεμά εναντίον του αξι-
ωματικού Κουμπ. Μάλιστα, ενώ είχε 
τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, κα-
τάφερε να ξεφύγει και να συνεχίσει 
τον αγώνα του. 

Η αντάρτικη δράση της ομάδας 
Δράκου ήταν από τις πιο πετυχημέ-
νες. Η σύλληψη όμως ενός μέλους της 
ομάδας Πολύκαρπου Γιωρκάτζη και η 
προδοσία την έφερε προ του τέλους της. 
Οι αποικιοκράτες τώρα γνωρίζουν την 
τοποθεσία όπου βρίσκεται το κρησφύ-
γετο της ομάδας του Μάρκου Δράκου 
και εξαπολύουν ανθρωποκυνηγητό, 
προκειμένου να την εντοπίσουν. Πάνω 
από 10.000 στρατιώτες σκορπίστηκαν 
στα βουνά του Τροόδους, με σκοπό 
να διαλύσουν τις αντάρτικες ομάδες. 

Ο Μάρκος  Δράκος εγκαταλείπει 
μαζί με τους συντρόφους του το κρη-

σφύγετό του και μετακινείται προς την 
περιοχή της Ευρύχου, με σκοπό τη 
δημιουργία νέων λημεριών. Δεν πρό-
λαβαν, όμως, αφού η περιοχή γέμισε 
με πάνοπλους Άγγλους στρατιώτες. Ο 
Μάρκος Δράκος μαζί με την ομάδα του, 
σύμφωνα με μαρτυρία του συναγωνιστή 
του Τεύκρου Λοΐζου, αποφάσισαν, εν 
μέσω κεραυνών, αστραπών, χαλαζό-
πτωσης και βροντών, να μετακινηθούν. 
Γύρω στις 11 μ.μ. της 18ης Ιανουαρίου 
1957 και μετά από πολύωρη πεζοπορία, 
οι Άγγλοι στρατιώτες βάλλουν εναντίον 
των ανταρτών και ο Μάρκος Δράκος 
ανταποδίδει τα πυρά. Ξαφνικά στο φως 
μιας αστραπής ο «Λυκούργος» έγινε 
ορατός από τους στρατιώτες. 

Ο Τεύκρος Λοΐζος θυμάται πως 
ξαφνικά ο Μάρκος σταμάτησε να 
πυροβολεί. Ο Άγγλος που πυροβό-
λησε τον Μάρκο Δράκο κατέθεσε στη 
μεταθανάτια ανάκριση: «Στο φως της 
αστραπής ξαφνικά είδα έναν άνδρα 
να στέκεται μπροστά μου. Κοιταχτή-
καμε στα μάτια, πυροβόλησα και μετά 
πυροβόλησε κι εκείνος». Ο Μάρκος 
Δράκος είχε αφήσει την τελευταία του 
πνοή, ηρωικώς μαχόμενος σ’ ένα λα-
γκάδι που οι παλιοί το ονόμαζαν «το 
αρκάτζιν του Δράκου». Σήμερα, βρί-
σκεται θαμμένος στα «Φυλακισμένα 
Μνήματα», μαζί με άλλους δώδεκα 
αγωνιστές της Ε.Ο.Κ.Α. 

*Αναπλ. Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
από το Μονάγρι Λεμεσού

a.avgoustis@hotmail.com

Οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώ-
ραν στην Ανατολική Μεσόγειο, 
στην ευρύτερη Μέση Ανατο-

λή καθώς και στο διεθνές περιβάλλον 
υπενθυμίζουν για άλλη μια φορά πως 
τα κράτη κινούνται στο άναρχο διεθνές 
σύστημα με γνώμονα την εκπλήρωση 
των δικών τους συμφερόντων. Ως εκ 
τούτου, Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να 
κατανοήσουν κάποιες πραγματικότητες 
και να αναπροσαρμόσουν αντιλήψεις 
και πρακτικές σε σχέση με τα εθνικά 
μας ζητήματα. 

Για χρόνια τώρα η Ελλάδα ακολου-
θούσε μια κατευναστική πολιτική έναντι 
της Τουρκίας,  θεωρώντας ότι με αυτήν 
την πρακτική θα εξασφαλιζόταν η ειρήνη 
και τα εθνικά συμφέροντα. Αλλά και στο 
Κυπριακό δυστυχώς ακολουθήθηκε μια 
πολιτική συνεχών παραχωρήσεων, με 
την ψευδαίσθηση ότι αυτό θα απέτρε-
πε τα χειρότερα. Οι πραγματικότητες, 
όμως, είναι διαφορετικές. Δυστυχώς, στη 
σημερινή συγκυρία τυχόν εφαρμογή 
του διαπραγματευτικού κεκτημένου 
θα οδηγήσει σε σαφή επιδείνωση των 
δεδομένων για την ελληνοκυπριακή 
πλευρά. Ταυτόχρονα αρνητικές θα 
είναι οι συνέπειες όχι μόνο για τους 
Ελληνοκύπριους και την Κυπριακή 
Δημοκρατία αλλά για ολόκληρο τον 
Ελληνισμό. 

Η Ελλάδα απέφυγε όλα αυτά τα χρό-
νια να οριοθετήσει την ΑΟΖ της με τις 
γειτνιάζουσες χώρες Ιταλία, Αίγυπτο, 
Λιβύη και Κύπρο επειδή υπήρχε ο 

φόβος αντίδρασης από την Τουρκία,  
με την οποία επίσης υπάρχει ανάγκη 
οριοθέτησης. Και τούτο παρά τις αξιώσεις 
της Άγκυρας, η οποία προ πολλού είχε 
εκφράσει τις προθέσεις της για αναθε-
ώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης. Η 
πιο πρόσφατή της κίνηση, η συμφωνία 
για οριοθέτηση της ΑΟΖ της με τη Λι-
βύη, είναι ενδεικτική των τουρκικών 
προθέσεων.

Στην περίπτωση της Κύπρου, πέραν 
της κατοχής του 37% του εδάφους της 
χώρας, η Τουρκία αμφισβητεί την ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία 
θεωρεί ως εκλιπούσα. Επιπρόσθετα, στα 
όρια που αναγνωρίζει απαιτεί τη συνεκ-
μετάλλευση των ενεργειακών πόρων με 
τους Τουρκοκύπριους. Αναμφίβολα η 
Άγκυρα χρησιμοποιεί την τουρκοκυπρι-
ακή κοινότητα ως στρατηγική μειονότητα 
για να προωθήσει τους γεωπολιτικούς 
της στόχους στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ελλάδα και Κύπρος καλούνται να αξι-
ολογήσουν τα δεδομένα με πραγματισμό, 
μακριά από ψευδαισθήσεις. Θα πρέπει 
να κατανοηθεί και να εμπεδωθεί ότι η 
Τουρκία είναι αναθεωρητική δύναμη. Η 
ιστορία της χώρας αυτής είναι γνωστή. 
Και η Άγκυρα δεν διστάζει να προχωρή-
σει στην υλοποίηση των στόχων της με 
όλα τα μέσα, ιδίως όταν διαπιστώσει ότι 
η διάθεση για αντίσταση στην αντίπα-
λή της πλευρά είναι σχετικά μειωμένη. 
Σημειώνεται συναφώς ότι διαχρονικά η 
Ελλάδα και πολύ περισσότερο η Κύπρος 
είχαν υπερβολικές προσδοκίες από τον 
ΟΗΕ αλλά και από την ΕΕ.

Προφανώς δεν μπορούμε να αλ-
λάξουμε τη γεωγραφία. Ταυτόχρονα 
επιθυμούμε ένα ειρηνικό μέλλον με 
αξιοπρέπεια. Αναφορικά με τις δια-
φορές που υπάρχουν με την Τουρκία 
στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο 
και στην Κύπρο θα είναι θετική εξέλιξη 

η κατάληξη σε έναν έντιμο συμβιβα-
σμό, ο οποίος όχι μόνο θα επιλύσει τα 
προβλήματα, αλλά θα δημιουργήσει τις 
προϋποθέσεις για συνεργασία. Αυτή η 
κατάληξη, όμως, δεν είναι εφικτή χω-
ρίς τον αμοιβαίο σεβασμό και ενόσω 
η Τουρκία αισθάνεται ότι μπορεί να 
επιβάλει τη θέλησή της διά της ισχύος.  

Είναι θλιβερό το γεγονός ότι για μια 
ακόμη φορά συγκεκριμένοι κύκλοι στην 
Αθήνα θεωρούν ότι ένα μεγάλο μέρος 
των προβλημάτων στις σχέσεις Ελλάδας 
και Τουρκίας πηγάζουν από τη στάση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία προ-
σπαθεί να διεκδικήσει τα αυτονόητα. Στην 
πραγματικότητα το πρόβλημα έγκειται 
στο υφιστάμενο ανισοζύγιο δυνάμεων 
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και στην 
ψευδαίσθηση ότι με τον κατευνασμό θα 
εξασφαλισθεί η ειρήνη.

Ελλάδα και Κύπρος θα είναι σε 
καλύτερη θέση να εξασφαλίσουν ένα 
ειρηνικό μέλλον με αξιοπρέπεια εάν 
αναβαθμίζουν συνεχώς τους συντελεστές 
ισχύος (ένοπλες δυνάμεις, οικονομικά, 
δημογραφικά δεδομένα κ.λπ).  Παράλλη-
λα είναι σημαντικό να διαφοροποιηθούν 
κάποιες νοοτροπίες. Για παράδειγμα, 
για χρόνια τώρα καλλιεργούνται ιδεο-
λογήματα, τα οποία υποσκάπτουν την 
έννοια του έθνους, του κράτους και των 
εθνικών συμφερόντων. Πρέπει, επιτέ-
λους, να γίνει αντιληπτό ότι η προάσπιση 
των αναφαίρετων εθνικών δικαιωμά-
των δεν συγκρούεται κατ’ ανάγκην με 
την προώθηση οικουμενικών αξιών.  
Ούτε παραβλέπει την ανάγκη για μια 
δικαιότερη κοινωνία στις χώρες μας.

* Ο Καθηγητής Ανδρέας Θεοφάνους είναι 
Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρω-

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

Λευκωσίας.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού 
Δικαστηρίου ακύρωσε την 
απόφαση της ΕΔΥ με την 

οποία διόρισε το 2015 τον Διευθυντή 
Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινω-
νιών με προσφυγή που καταχώρισε 
ο κ. Ευαγόρας Κωνσταντινίδης μέσω 
του Δικηγορικού γραφείου Ανδρέα Σ. 
Αγγελίδη. Είναι χαρακτηριστικόν ότι η 
απόφαση αυτή εξέτασε την κρίση της 
ΕΔΥ μετά την ενώπιόν της συνέντευξη 
για το επίπεδο γνώσης των υποψηφί-

ων περί το γνωστικό αντικείμενο των 
καθηκόντων της θέσης.

Το Δικαστήριο έκρινε, μεταξύ άλλων, 
ότι η ΕΔΥ προέβη η ίδια ως μη ειδικό 
όργανο σε αξιολόγηση που υπό τις περι-
στάσεις κρίνεται αναιτιολόγητη. Συγκεκρι-
μένα, η κρίση της ότι το ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο στο γνωστικό αντικείμενο και 
στην απαιτούμενη εξειδικευμένη γνώ-
ση ήταν εξαίρετο έναντι του Αιτητή που 
κρίθηκε αντίστοιχα πολύ καλός, βασίστη-
κε στις εντυπώσεις των προσώπων που 
απαρτίζουν την ΕΔΥ και οι οποίοι δεν 
είχαν γνώσεις και επιστημονικότητα επί 
του γνωστικού αντικειμένου. Πρόσθετα 
δεν τέθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου 
πώς διασφαλίστηκε, ώστε οι εξεταστές 
μέλη της ΕΔΥ μπορούσαν να κρίνουν. 
Η αιτιολογία της ΕΔΥ δεν περιορίστηκε 
σε κρίση περί την προσωπικότητα των 

υποψηφίων ή την αρτιότητα των απα-
ντήσεών τους σε ερωτήσεις κρίσεως ή 
που αφορούν τα διοικητικά καθήκοντα 
κ.λπ., για τα οποία πάντοτε η ΕΔΥ είναι 
κατάλληλη και εκ του νόμου αρμόδια να 
κρίνει. Η αιτιολογία από τις εντυπώσεις 
στη συνέντευξη αφορούσε απαντήσεις 
των υποψηφίων επί εξειδικευμένων 
θεμάτων για τα οποία απαιτείτο εξει-
δικευμένη κρίση, που δεν είχε η ΕΔΥ.

Γι’ αυτό κρίθηκε ως ελλιπής και/ή 
πεπλανημένα αιτιολογημένη η αξιολό-
γηση των υποψηφίων από την ΕΔΥ στην 
προφορική συνέντευξη επί ζητημάτων 
για τα οποία απαιτείτο εξειδικευμένη 
βοήθεια επί του γνωστικού αντικειμέ-
νου που δεν υπήρχε και δεν συνέδραμε 
το καθήκον της ΕΔΥ να επιλέξει τον 
πραγματικά και αξιοκρατικά καλύτερο.

*Δικηγόρος

Είναι πράγματι πολύ λυπηρό κάθε 
τόσο να μαθαίνουμε ότι η Κύπρος 
εμπλέκεται σε διεθνείς παρατυπίες 

ή σκάνδαλα. Πρόσφατα άρχισε η διερεύ-
νηση υπόθεσης αποστολής ναρκωτικών 
από την Κύπρο στην Αυστραλία. Πριν 
από λίγο καιρό βρέθηκε στο στόχαστρο 
για παραχώρηση κυπριακής υπηκοό-
τητας σε διεθνείς απατεώνες. Κι όμως 
δεν ήταν αυτό που προγραμματίσαμε για 
τη μικρή μας πατρίδα εδώ και πολλές 
δεκαετίες: Να μετατρέψουμε την Κύπρο 
σε ένα αξιόπιστο οικονομικό, εμπορικό 
κι επιστημονικό Κέντρο της ευρύτερης 
περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. 

Αναφέρθηκα κι άλλοτε στις άοκνες 
προσπάθειες για ίδρυση πανεπιστημίων 
κι ερευνητικών κέντρων, την τεχνολογική 
αναβάθμιση, για να καταστεί η Κύπρος 

μια σύγχρονη αναπτυγμένη ευρωπαϊκή 
χώρα. Για αναβάθμιση του διεθνούς ρόλου 
της καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθει-
ες για ανάπτυξη των σχετικών τομέων 
(ναυτιλίας, τηλεπικοινωνιών, αεροπορι-
κών υπηρεσιών) και τη δημιουργία της 
αναγκαίας υποδομής (λιμάνια, μαρίνες, 
δορυφορική διασύνδεση, αεροδρόμια). 

Στον τομέα της δημόσιας υγείας και 
ιατρικής ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν 
τα αποτελέσματα καταπολέμησης των 
ζωονόσων (εχινόκοκκος, βρουκέλλα), 
μεσογειακής αναιμίας. Πολλές φορές 
Κύπριοι ειδικοί κλήθηκαν να μεταφέ-
ρουν τις εμπειρίες και σε ανεπτυγμένες 
χώρες. Με την ανέγερση σύγχρονων νο-
σοκομείων και ιδιωτικών πολυκλινικών, 
προωθήσαμε έναν από τους στόχους 
των Έκτακτων Σχεδίων του 1980, «της 
σταδιακής μετατροπής της Κύπρου σε 
κέντρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών 
στην περιοχή». 

Μετά την εισβολή, μαζί με την προσπά-
θεια για ΤΕ Κύπρου-ΕΟΚ, προχωρήσαμε 
σε Συμφωνίες Οικονομικής/Εμπορικής 
Συνεργασίας (ΣΟΕΣ) με πολλές χώρες. 
Λόγω της εισβολής η μικρή Κύπρος συρ-
ρικνώθηκε περισσότερο, που οδήγησε 

αρχικά στον αποκλεισμό της από διάφο-
ρες δραστηριότητες. Τότε εισηγηθήκαμε 
στην Κυβέρνηση τη σύναψη ΣΟΕΣ με 
διάφορα κράτη. Τον Οκτώβρη του 1975 
συνόδευσα τον Υπουργό Οικονομικών 
στη Μόσχα για υπογραφή συμφωνίας 
με την ΕΣΣΔ κι αργότερα με όλες τις 
χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού. 
Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξαν άμεσα 
θεαματικά αποτελέσματα, παρά το γεγονός 
ότι αναμείξαμε από την αρχή το ΚΕΒΕ/
ιδιωτικό τομέα. Το μεγάλο όφελος ήταν 
η μετά το 1990 κάθοδος στην Κύπρο 
μεγάλων κεφαλαίων από τη Ρωσία. Όταν 
πολλοί διερωτήθηκαν «πώς οι Ρώσοι 
ανακάλυψαν την Κύπρο», η απάντησή 
μου ήταν ότι «εμείς τους ανακαλύψαμε».

Η προσπάθεια δεν σταμάτησε εδώ. 
Προωθήσαμε την υπογραφή ΣΟΕΣ με την 
Ελλάδα, Συρία, Κίνα, Ινδία κι ενδυναμώσα-
με τις εμπορικές σχέσεις με την Αίγυπτο, 
Ιορδανία, Λίβανο, Ισραήλ. Η φιλοσοφία 
ήταν: η Κύπρος να καταστεί περιφερειακό 
οικονομικό κέντρο και να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον μακρινών χωρών στη δική τους 
προσπάθεια διεθνοποίησης. 

Παρόλο που δεν είχαμε οικονομικές 
συμφωνίες με το Ισραήλ, πέραν εμπο-

ρικών συναλλαγών, συνεργαστήκαμε 
ανταλλάσσοντας διοικητικές, επιστημονι-
κές και τεχνολογικές εμπειρίες. Γενικά η 
συνεργασία αυτή βοήθησε στη συντήρηση 
κι ανάπτυξη των οικονομικών/φιλικών 
δεσμών μεταξύ Κύπρου-Ισραήλ τα χρόνια 
εκείνα της διπλωματικής απραγίας και 
οδήγησε στη σημερινή κατάσταση.

Πίστευα ότι η φυσική οικονομική προέ-
κταση της Κύπρου ήταν η Συρία (γεωγρα-
φική γειτνίαση, δυνητική τεράστια αγορά). 
Με τη σύναψη ΣΟΕΣ (1975), κυπριακές 
βιομηχανίες μετέφεραν τις εγκαταστάσεις 
τους εκεί, τουριστικές/ναυτιλιακές επιχει-
ρήσεις προσπάθησαν να επεκτείνουν τις 
δραστηριότητές τους για προσέλκυση μα-
κρινών επισκεπτών, ενώ συριακές επιχει-
ρήσεις ενδιαφέρθηκαν να περιλάβουν την 
Κύπρο στις  δραστηριότητές τους μέχρι 
τον Κόλπο. Δυστυχώς, οι προοπτικές δεν 
καρποφόρησαν λόγω της δημιουργηθείσας 
κατάστασης. Ανάλογες ενέργειες έγιναν 
και στην περίπτωση άλλων γειτονικών 
χωρών (Ιορδανία, Αίγυπτο, Λίβανο). 

Όμως δεν μείναμε μόνο εδώ. Προχω-
ρήσαμε στη συνομολόγηση ΣΟΕΣ με την 
Κίνα (1984), την Ινδία (1988) κι επιδιώ-
ξαμε συνεργασία με την Ιαπωνία. Η Κίνα 

αποζητούσε επαφές με χώρες ελεύθερης 
οικονομίας. Πέραν της ανάπτυξης των δι-
μερών εμπορικών ανταλλαγών, η Κύπρος 
προσφερόταν για συνεργασία προς τρίτες 
χώρες. Δυστυχώς, μεταξύ 1992 και 2001, 
οπότε  σημειώθηκαν τεράστιες αλλαγές εκεί, 
δεν έγιναν επίσημες επαφές της Μεικτής 
Επιτροπής. Η Κίνα μετά την απελευθέρωση 
των οικονομιών έκαμε τις διευθετήσεις της 
στην Ευρώπη και τη Μ. Ανατολή. Πιστεύω 
ότι χάσαμε μια καλή ευκαιρία να συγκα-
ταλεγόταν κι η Κύπρος σ’ αυτές.

Μια αναπτυσσόμενη χώρα με τερά-
στιο εκτόπισμα, η Ινδία, θα μπορούσε να 
είναι πολύ χρήσιμος οικονομικός εταίρος 
της Κύπρου. Στη συνάντηση που είχε με 
τον Πρωθυπουργό Ρ. Γκάντι ο Πρόεδρος 
Βασιλείου στο Ν. Δελχί (1989), συμφω-
νήθηκε η υπογραφή ΣΟΕΣ μεταξύ των 
δυο χωρών. Ό,τι δεν καταφέραμε μέσω 
της διπλωματικής οδού για αρκετά χρό-
νια έγινε σε δυο μέρες. Έτσι η μεγάλη 
ινδική εταιρεία Τάτα ήρθε στην Κύπρο 
για επέκταση των δραστηριοτήτων στην 
περιοχή. Όταν τους συνάντησα σαν ιδιώ-
της λίγα χρόνια αργότερα, διατηρούσαν 
απλώς ένα μικρό γραφείο. «Δυστυχώς, 
όπου αποταθήκαμε δεν βρήκαμε καμιάν 

ανταπόκριση», ήταν το παράπονό τους. 
Μετά την Ανεξαρτησία, οι εξαγωγές 

της Ιαπωνίας στην Κύπρο κατέλαβαν τη 
δεύτερη θέση μετά τις βρετανικές, ενώ οι 
εισαγωγές της από την Κύπρο ήταν μηδα-
μινές. Ο Μακάριος μίλησε στους Ιάπωνες 
γι’ αυτό. Μετά την εισβολή, επανέφερα το 
θέμα. Οι Ιάπωνες τότε με προσκάλεσαν 
στο Τόκιο για να συζητήσουμε το θέμα. 
Εκεί είχαμε πολύ χρήσιμες συνομιλίες 
(εισαγωγές εσπεριδοειδών, πτήσεις Ιαπωνι-
κών Αερογραμμών, στάθμευση ιαπωνικών 
πλοίων στα κυπριακά λιμάνια, περιηγητικά 
δρομολόγια Ιαπώνων τουριστών, συνερ-
γασία μεταξύ κυπριακών και ιαπωνικών 
εταιρειών για την κατασκευή/παραγωγή 
ιαπωνικών βιομηχανικών προϊόντων κ.ά.). 

Δυστυχώς, ούτε και στην περίπτωση 
αυτή είχαμε την απαραίτητη παρακο-
λούθηση των εξελίξεων. Μια ιαπωνική 
εταιρεία που εγκαταστάθηκε στην Ελεύ-
θερη Βιομηχανική Ζώνη Λάρνακας δεν 
άργησε να πάρει τον δρόμο της φυγής, 
όπως έγινε και με τη Hellenic-Hitachi, η 
οποία εξαγοράστηκε από την Ελληνική 
Μεταλλευτική Εταιρεία.  

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού
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H Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, και η Κύπρος, 
κατά δεύτερον, όπως είχε προβλεφθεί 
από αρκετούς, τρέχουν εκ των υστέ-

ρων να αποκρούσουν, από τη μια, τις εχθρικές 
ενέργειες της Τουρκίας και, από την άλλη, να 
αποκτήσουν λόγο και ρόλο, στα διαδραματιζό-
μενα στην Κεντρική Μεσόγειο αναφορικά με 
την κρίση στη Λιβύη.  Πριν από λίγες μέρες ο 
Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, 
ανακοίνωσε ότι, αν τυχόν και δεν καταργηθεί το 
τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, η Ελλάδα θα ασκήσει 
βέτο.  Διερωτήθηκα, αμέσως, πού θα ασκήσει βέτο, 
για να ακούσω την απάντηση: στην  Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Δηλαδή, αν ορθά καταλαβαίνω, η όποια 
ενδεχόμενη συμφωνία στο Βερολίνο θα επικυ-

ρωθεί από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης; Διότι, μόνο σε μια τέτοια περίπτωση 
μπορεί να ασκηθεί βέτο επί του αποτελέσματος 
της ενδεχόμενης συμφωνίας στο Βερολίνο. Εκτός 
και αν αυτό το οποίο υπονοείται είναι ότι, αν δεν 
καταργηθεί το παράνομο τουρκο-λιβυκό σύμφωνο, 
ως αποτέλεσμα μιας ενδεχόμενης συμφωνίας των 
μερών στο Βερολίνο, τότε η Ελλάδα θα ασκήσει 
βέτο σε άλλα ζητήματα τα οποία αφορούν τις 
σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Η 
οποία, τώρα, υποτίθεται ότι είναι τιμωρημένη με 
«κίτρινη» κάρτα, λόγω των έκνομων ενεργειών 
της στην κυπριακή ΑΟΖ. Και ενώ, ανάμεσα στα 
τιμωρητικά μέτρα είναι, ή, μάλλον, ήταν και ο 
τερματισμός των επαφών Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και ‘Άγκυρας σε υψηλό επίπεδο, άλλο τίποτα δεν 
γίνεται παρά μόνον τέτοιες επαφές.  Μάλιστα, ο 
μόνιμος πρωταθλητής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η Γερμανία, απέστειλε πρόσκληση συμμετοχής 
στη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη στην 
Τουρκία, με προνομιούχα θέση συμμετοχής.

Ακόμα ένα ερώτημα, το οποίο μου προέκυψε 
ως αποτέλεσμα της εκδηλωθείσας πρόθεσης 

άσκησης βέτο από τον Πρωθυπουργό. Αν η 
διάσκεψη του Βερολίνου αποτύχει, τι γίνεται;  
Πώς και πού θα ασκηθεί το βέτο; Εκτός, αν, 
επαναλαμβάνω, αφορά τις ευρύτερες σχέσεις 
Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την 
άλλη, μόλις πρόσφατα, πολύ πρόσφατα, θυμάμαι 
τους ΥΠΕΞ Κύπρου και Ελλάδας να δηλώνουν 
ότι επιθυμία μας είναι όπως η Τουρκία ακο-
λουθήσει ευρωπαϊκό δρόμο και ότι στηρίζου-
με την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Υπό 
προϋποθέσεις, φυσικά.

Βέβαια, τα ερωτήματα παραμένουν:  Τι κάνουν 
Ελλάδα και Κύπρος, αν αποτύχει η βερολινέ-
ζικη διάσκεψη ή τι κάνουν, αν επέλθει κάποια 
συμφωνία χωρίς να περιέχει κατάργηση του 
τουρκο-λιβυκού συμφώνου;  Γι’ αυτό, πρέπει 
να προετοιμάζονται οι δύο χώρες και μακάρι 
να είναι αχρείαστη προετοιμασία. Μακάρι, ως 
αποτέλεσμα της επιμονής του Στρατάρχη Χα-
φτάρ, να καταργηθεί το παράνομο μνημόνιο.  
Γιατί, εκτός από τον  Χαφτάρ, δεν βλέπω άλλον 
να είναι έτοιμος να οδηγήσει σε ναυάγιο τη δι-
άσκεψη, μόνο και μόνο για το εν λόγω σύμφω-

νο. Ούτε Ουάσιγκτον, ούτε Μόσχα, αλλά, κατά 
πάσαν πιθανότητα, ούτε τους εταίρους μας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι 
είναι ξεκάθαρη θέση όλων των Ευρωπαίων επί 
του θέματος, όπως και η θέση των διαφόρων 
ισχυρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους 
κ. Σαράτζ και Χαφτάρ.  Στα θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και άμυνας η Ευρωπαϊκή Ένωση, δυ-
στυχώς, είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από ένωση. 
Είναι γι’ αυτό που Ελλάδα και Κύπρος άμεσα 
οφείλουν να επεξεργαστούν – αν δεν το έχουν 
ήδη κάνει – εναλλακτικές κινήσεις και ενέργειες 
αν δεν καταργηθεί το τουρκο-λιβυκό σύμφωνο 
ως αποτέλεσμα της διάσκεψης του Βερολίνου.

Πέραν τούτου, η Κύπρος και κύρια η Ελλάδα 
θα πρέπει να επεξεργαστούν πολιτική και δράσεις, 
βάσει σχεδίου, προς αντιμετώπιση του τουρκικού 
επεκτατισμού και ηγεμονισμού. Τα πράγματα 
άρχισαν ξεφεύγουν. Η Τουρκία κινείται εκτός 
ορίων και, προς το παρόν τουλάχιστον, οι δύο 
μεγάλοι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να τη φρε-
νάρουν. Εμείς, τι κάνουμε; Διεξάγουμε ατέλειωτο, 
ανένδοτο και εξοντωτικό αγώνα στο εσωτερικό 

και όποιος αντέξει. Η εσωτερική πολιτική ζωή, 
βέβαια, δεν θα καταργηθεί, επειδή υπάρχουν 
εθνικά προβλήματα. Τα τελευταία, όμως, πρέπει 
να είναι προτεραιότητα. Να απασχολούν μόνιμα 
και σταθερά και όχι μόνον όταν αρνητικές εξε-
λίξεις το καθιστούν αναγκαίο. Να ενεργήσουμε, 
επιτέλους, εκ των προτέρων.

Και μια φορά εκ των προτέρων

ΠΆΝΤΩΣ, ΟΙ ΆΛΛΕΣ ΚΆΜΕΡΕΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ...

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΆ ΙΣΟΝ... ΔΗΜΟΨΟΦΙΣΜΆ

ΠΟΔΟΣΦΆΙΡΟ ‘Η... ΤΖΟΓΟΣΦΆΙΡΟ;

Εκεί που περιμέναμε αμάν-αμάν να εγκατα-
σταθούν, επιτέλους, μέσα στον φετινό χρόνο οι 
περιβόητες κάμερες τροχαίας, με την ελπίδα 
να ανακοπεί ο βαρύς φόρος αίματος στην 
άσφαλτο, πληροφορηθήκαμε ότι θα υπάρξει 
και άλλη καθυστέρηση (ω, τι έκπληξη)! Εκεί 
στο Υπουργείο Μεταφορών φαίνεται ότι 
έχουν παρεξηγήσει την έννοια «Μεταφορών». 
Νομίζουν ότι ρόλος τους είναι να... μεταφέ-
ρουν από αναβολή σε αναβολή την υλοποί-
ηση αυτού του έργου. Από τότε που προκη-
ρύχθηκε ο νέος διαγωνισμός, τον Ιούλιο του 
2019, είχαμε συνολικά τέσσερεις παρατάσεις 
υποβολής προσφορών (η τελευταία λήγει στις 
31 Ιανουαρίου 2020). Κι αν λάβει κανένας υπ’ 
όψιν ότι πέρασαν καμιά δεκαπενταριά χρόνια 
από τότε που αποφασίσαμε να φέρουμε το 
σύστημα φωτοεπισήμανσης και ακόμα το 
παιδεύουμε το πράμα, μπορεί να ειπωθεί ότι 

πρόκειται για εγκληματικές καθυστερήσεις 
και ολιγωρίες, δεδομένου ότι ο αριθμός των 
νεκρών σε οδικά δυστυχήματα όλα αυτά τα 
χρόνια αυξήθηκε δραματικά. Σημειώνεται ότι 
από το 2000 μέχρι σήμερα μετράμε 1.442 
νεκρούς στους δρόμους. Δηλαδή, αν μιλήσου-
με με αναλογίες, έχει εξαλειφθεί ολόκληρος ο 
πληθυσμός ενός κυπριακού χωριού όπως οι 
Άγιοι Τριμιθιάς, η Αλάμπρα, τα Πέρα Ορει-
νής, η Κυπερούντα, η Παλώδια, η Κοφίνου, 
η Μοσφιλωτή (που έχουν περίπου τέτοιους 
πληθυσμούς). Είναι πράγματι ανατριχιαστικό.
Αλλά το Κράτος δεν βιάζεται να φέρει τις κάμε-
ρες τροχαίας. Στο μεταξύ, βεβαίως, θα εξακολου-
θήσουν να λειτουργούν αδιάκοπα οι άλλες κά-
μερες. Οι κάμερες των τηλεοπτικών συνεργείων, 
απαθανατίζοντας τις άμορφες μάζες σιδερικών, 
στα φοβερά θανατηφόρα δυστυχήματα...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Κάθε μεγάλη μεταρρύθμιση χρειάζεται 
και μεγάλες αποφάσεις. Και κάθε μεγάλη 
απόφαση δεν είναι δυνατό να ληφθεί όταν 
εμποδίζεται από μικροκομματικές 
σκοπιμότητες. Η μεταρρύθμιση 
της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης είναι μια μεγάλη 
μεταρρύθμιση. Και 
για να εφαρμοστεί 
χρειάζονται μεγάλες 
αποφάσεις. Δυστυ-
χώς,  και εδώ οι 
μεγάλες αποφάσεις 
προσκρούουν σε 
μικροκομματικές 
σκοπιμότητες. Για τις 
συνενώσεις Δήμων, που 
αποτελεί το σημαντικότερο 
στοιχείο της μεταρρύθμισης, 
είναι αναγκαίες οι μεγάλες και 
δύσκολες αποφάσεις. Αν οι μικροκομματικές 
σκοπιμότητες εμποδίσουν την υλοποίηση των 
συνενώσεων, τότε καταρρέει ολόκληρη η με-
ταρρύθμιση. Τυχόν εφαρμογή της εισήγησης 
του ΑΚΕΛ για τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων 
σε κάθε Δήμο θα έχει ως βέβαιο αποτέλεσμα 

την απόρριψη των συνενώσεων σε κάποιους 
Δήμους και τη συνεπακόλουθη κατάρρευση 
της μεταρρύθμισης.

Θα περιμένουμε να δούμε την επίσημη 
στάση και των άλλων κομμάτων, 

όταν τα νομοσχέδια θα τεθούν 
ενώπιον της Βουλής. Αν, 

δηλαδή, θα πάρουν τις 
αναγκαίες μεγάλες απο-
φάσεις για τη μεγάλη 
μεταρρύθμιση, ή αν θα 
υποκύψουν στις μικρο-
κομματικές σκοπιμό-

τητες, από φόβο μήπως 
χάσουν ψηφοφόρους στις 

βουλευτικές του επόμενου 
χρόνου.

Αν ο «γέρο Δήμος» είναι βαριά 
ασθενής και χρειάζεται οπωσδή-

ποτε να υποβληθεί σε εγχείρηση, αλλά ο 
ίδιος βαρυγκομά, όσοι τον αγαπούν οφείλουν 
να τον βάλουν με το ζόρι στο χειρουργείο, για 
να τον σώσουν. Αλλιώς, στο τέλος θα μείνουνε 
να τραγουδάνε απελπισμένοι... «Ο γέρο Δήμος 
πέθανε, ο γέρο Δήμος πάει»...

ΜΠΟΞΕΡ

Στο μάτι του κυκλώνα και πάλι ο κυπριακός 
φούρπος, με έξι νέους «κόκκινους φακέλους» 
από την ΟΥΕΦΑ, ενώ κάποιες ομάδες της Α’ 
κατηγορίας δημοσίως κάνουν λόγο για δια-
φθορά, διαπλοκή και υπόκοσμο στον χώρο του 
ποδοσφαίρου. Μέχρι και ο Πρόεδρος Αναστα-
σιάδης οργίστηκε με αυτήν την κατάσταση και 
δήλωσε ότι «δεν πρόκειται να ανεχθούμε να 
συνεχίσουν κάποιοι, οι οποίοι δεν έχουν καμιά 
σχέση με τον αθλητισμό, αλλά με εγκληματικά 
στοιχεία, να αμαυρώνουν το όνομα, είτε του κυ-
πριακού ποδοσφαίρου είτε ευρύτερα της χώ-
ρας». Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει η Πολιτεία 
με αυτούς τους μαφιόζους του ποδοσφαίρου, 
αλλά μέχρι τώρα έχουμε πάρει καμιά ογδο-
νταριά φακέλους για ύποπτους αγώνες και το 
αποτέλεσμα των αστυνομικών ερευνών ήταν 
μηδέν-μηδέν. Έτσι η τάτσα μένει στην μπανανία 
μας, μαζί με τόσες άλλες διεθνείς τάτσες. 
Οι περισσότεροι φάκελοι έρχονται όταν διαπι-
στώνεται αυξημένη στοιχηματική δραστηρι-
ότητα στο εξωτερικό για κυπριακούς αγώνες. 

Τελικά δεν είμαι σίγουρος αν πρέπει να 
μιλάμε για ποδόσφαιρο ή για... τζογόσφαιρο.
Σημειώνουμε ότι, προ καιρού, ο γενικός 
γραμματέας της «Federbet», η οποία 
λειτουργεί ως παρατηρητήριο 
στημένων αγώνων, είχε δηλώσει 
χαρακτηριστικά: «Θεωρούμε 
ότι το κυπριακό πρωτάθλημα 
είναι ένα από τα πιο βρόμικα 
στον κόσμο»! 
Αν αποδειχθεί ότι συγκεκριμέ-
να σωματεία ή συγκεκριμένοι 
ποδοσφαιρικοί παράγοντες 
ή ποδοσφαιριστές ή διαιτητές 
εμπλέκονται σε σικέ αγώνες, θα 
πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγμα-
τικά, για να μπορέσει να προχωρήσει 
το ποδόσφαιρο ως άθλημα και όχι ως... 
θεατρικό δρώμενο. 
Η... ΚΟΠρος του Αυγεία πρέπει να καθαρίσει 
οριστικά!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

ΠΡΩΤΟ ΤΡΆΠΕΖΙ 
ΠΙΣΤΆ, Ο 
ΤΡΟΜΟΚΡΆΤΗΣ

Για πρώτη φορά η Τουρκία 
περιλαμβάνεται στη λίστα των 
κινδύνων που καλείται να λάβει 
υπ’ όψιν του το Ισραήλ μέσα 
στο 2020, σύμφωνα με την 
ετήσια έκθεση των Ισραηλινών 
Ενόπλων Δυνάμεων. Και πώς 
να μη θεωρείται επικίνδυνη η 
Τουρκία του Ερντογάν, που είναι 
βασικός σύμμαχος του Ιράν, της 
χώρας την οποία το Ισραήλ και 
οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν 
θανάσιμο εχθρό τους;
Αλλά, βεβαίως, τα κατορθώματα 
του σουλτάνου δεν έχουν όρια.
Εναγκαλίζεται τη Ρωσία, αγορά-
ζοντας οπλικά συστήματα που θέ-
τουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του 
ΝΑΤΟ, ενώ με τον αγωγό Turkish 
Stream, που μεταφέρει ρωσικό 
αέριο, κοντράρει τις προσπάθειες 
των Αμερικανών να μειώσουν 
την εξάρτηση της Ευρώπης από 
τη Ρωσία. Βρίσκεται στα μαχαίρια 
με την Αίγυπτο. Έχει εισβάλει στη 
Συρία και το Ιράκ. Περιφρονώ-
ντας τις αποφάσεις των Ηνωμέ-
νων Εθνών, στέλνει στη Λιβύη 
τουρκικά στρατεύματα, αλλά και 
χιλιάδες Σύρους τζιχαντιστές, για 
να υπερασπίσουν την κυβέρνη-
ση του Σαράτζ, μαριονέτας της 
Άγκυρας. Συμπεριφέρεται σαν 
πειρατής στην Ανατολική Μεσό-
γειο, επιχειρώντας να σφετεριστεί 
υφαλοκρηπίδες που δεν του 
ανήκουν.
Απειλεί την Ευρώπη με κατακλυ-
σμό Σύρων προσφύγων. Μιλά 
προσβλητικά για τους ηγέτες 
άλλων χωρών, όπως ο Μακρόν, ο 
Νετανιάχου και ο Σίσι.
Και ένα σωρό άλλα «επιτεύγ-
ματα», χαρακτηριστικά ενός 
αλαζόνα δικτάτορα.
Αυτός, λοιπόν, ο τύπος, αντί να 
κλειστεί σε κάποιο ψυχιατρείο, 
ως «Χίτλερ» τουρκικής εκδοχής, 
ποζάρει ως ο μεγαλύτερος παί-
κτης της περιοχής, μπροστά στον 
οποίο όλοι πρέπει να γονατίζουν. 
Με την ενθάρρυνση του Πούτιν 
και του Τραμπ, και την ανοχή της 
Ευρώπης. Δυστυχώς.
Είναι ενδεικτικό ότι η Τουρκία 
έχει κληθεί στη διάσκεψη του 
Βερολίνου, ως βασικός πρω-
ταγωνιστής στη σκακιέρα της 
Λιβύης. 
Την Ελλάδα δεν την άφησαν να 
παίξει σκάκι. Της είπαν «εσύ 
πήγαινε να παίξεις... τάβλι». 

ΜΠΟΞΕΡ

«Μη φωνάζετε, 
κύριε συνήγορε»!
«Η υπόθεση έπεσε στο Δικαστήριο. Ευτυ-
χώς δεν έπεσε... και το ίδιο το Δικαστήριο»! 
Φαντάστηκα αυτόν τον τίτλο μιας μελλο-
ντικής είδησης, όταν διάβασα την έκθεση 
της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την ακα-
ταλληλότητα του Συνεδριακού Κέντρου 
«Φιλοξενία», στο οποίο σχεδιάζεται να 
φιλοξενηθούν τα Δικαστήρια Λευκωσίας. 
Φιλοξενηθούν τρόπος του λέγειν, διότι, 
όπως σημειώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία, 
βάζουν «τους δικαστές και τον κόσμο σε 
ένα παντελώς ανασφαλές κτήριο». Το 
οποίο «δεν μπορεί να φέρει καν τα συνήθη 
στατικά φορτία για τη λειτουργία του και το 
οποίο, με βάση τη μελέτη, δεν αντέχει κα-
θόλου σεισμικό φορτίο». Ούτε... ντεπόζιτο 
νερού δεν σηκώνει στην ταράτσα του!
Με τέτοιες συνθήκες, πώς να διεξάγονται 
οι δίκες; Προσπαθήστε να φανταστείτε μιαν 
ανάλογη σκηνή. Να λέει ο δικαστής στον 
δικηγόρο του κατηγορουμένου:
Παρακαλώ, μην υψώνετε τον τόνο της 
φωνής σας, κύριε συνήγορε. Υπάρχει 
κίνδυνος να καταρρεύσουν οι τοίχοι λόγω 
της δονήσεως!
Θα αλλάξουν πολλά στις δικαστικές δια-
δικασίες. Δεν θα μπορεί, για παράδειγμα, 
να διεξάγεται ούτε η γνωστή δίκη «κεκλει-
σμένων των θυρών». Θα έχουν τις πόρτες... 
ολάνοιχτες, ώστε μόλις αρχίσει να πέφτει η 
στέγη, να ορμήσουν όλοι έξω.
Θα είναι, δε, συχνό το φαινόμενο, να χάνει 
κάποιος μια δίκη, επειδή δεν θα προσέρ-
χεται ο παραπονούμενος ή ο βασικός μάρ-
τυρας. Θα... φοβούνται για την προσωπική 
τους ασφάλεια.
Η μόνη λύση που θα έχουν οι δικαστές και 
οι δικηγόροι είναι, προτού ξεκινήσουν οι 
εργασίες του Δικαστηρίου, να στέκονται 
μπροστά στο «Φιλοξενία» και να εκθειά-
ζουν τα προτερήματα και τα πλεονεκτή-
ματα του κτηρίου. Με τη σκέψη ότι... «αν 
δεν παινέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε 
πλακώσει»!
Πάντως υπάρχουν και εκείνοι που βλέ-
πουν και τη θετική πλευρά του πράγματος. 
Υπό τον μόνιμο φόβο να πέσει το ταβάνι, 
θα βιάζονται όλοι να τελειώσουν μια δίκη, 
οι κατηγορούμενοι θα παραδέχονται 
αμέσως ενοχή και έτσι θα επιτευχθεί και η 
επιδιωκόμενη... επιτάχυνση της απονομής 
δικαιοσύνης...

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Διορθώστε το, όχι 
σκοτώστε το!
Κατέβηκαν πάλι στους δρόμους οι 
μαθητές και συνέρρευσαν έξω από 
το Προεδρικό (και μάλιστα σε ώρες 
μαθημάτων), απαιτώντας να καταργη-
θούν οι εξετάσεις τετραμήνων. Ως εάν 
αυτό να είναι το βασικό πρόβλημα της 
εκπαίδευσης. Ως εάν οι εξετάσεις να 
είναι μέθοδος βασανιστηρίων και όχι 
ένας απλός έλεγχος της απόδοσης και 
των γνώσεων των μαθητών, με στόχο 
τη βελτίωσή τους.
Δεν περίμεναν, καν, να δουν τα 
αποτελέσματα των εξετάσεων του 
πρώτου τετραμήνου. Απαξίωσαν την 
ανάλυση και την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων από τους ειδικούς, δεν 
έδωσαν περιθώριο συζητήσεων για τα 
συμπεράσματα των αναλύσεων και για 
πιθανούς τρόπους αναβάθμισης του 
συστήματος. Η μαθητική οργάνωση 
ΠΣΕΜ (που θεωρείται ως καθοδηγού-
μενη από το ΑΚΕΛ), έχει εδώ και καιρό 
μιαν απόλυτη και άκαμπτη θέση: να 
καταργηθούν πλήρως οι εξετάσεις. Δεν 
δίνει δεκάρα αν οι εξετάσεις τετρα-
μήνων είναι νόμος του κράτους, ούτε 
ότι τις στηρίζουν οι καθηγητές και οι 
γονείς. Έχει «ποδοσφαιροποιήσει» το 
θέμα και με ανάλογα συνθήματα και 
ντουντούκες επιχειρεί να ανεβάσει 
τους μαθητές «στα κάγκελα» εναντίον 
των εξετάσεων. 
Η λύση, όμως, δεν είναι η κατάργηση 
των εξετάσεων, αλλά η ενίσχυσή τους 
με βελτιωτικές κινήσεις και με τη 
σύμπραξη όλων των εμπλεκομένων. Ο 
νέος υπουργός Παιδείας, Πρόδρομος 
Προδρόμου, εμφανίζεται ανοιχτός σε 
διορθωτικές κινήσεις και θα πρέπει 
να τις κάνει. Έστω και εάν η ΠΣΕΜ 
παραμένει... αδιόρθωτη.

ΜΠΟΞΕΡ

Επιδότηση οχημάτων 
- περιπαίξιμο
Βήμα προς την ορθή κατεύθυνση μεν, 
η πρόταση για χορηγία απόσυρσης πα-
λαιών οχημάτων, το κονδύλι, δε, είναι 
τόσο μικρό, που καταντά περιπαίξιμο...  
Δεν υπερβαίνει τα 3 εκ. και μόλις που 
αρκεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
1.250 πολιτών, όταν οι ετήσιες πωλή-
σεις σαλούν οχημάτων υπερβαίνουν 

τις 45 χιλιάδες.
Το παρασκήνιο, βεβαίως, 

οργιώδες... Μαθαίνουμε 
έρχεται και δεύτερο 

σχέδιο, που θα 
επιδοτεί αγορά 

μεταχειρισμένων 
οχημάτων.
 Μένει, λοιπόν, 
να αιωρείται 
ξανά το ερώτημα. 
Το κράτος, τελικά, 

θέλει να απαλλά-
ξει πράγματι τους 

κυπριακούς δρό-
μους από τους ρύπους 

και τις «νεκροφόρες» ή 
θέλει να γεμίσουν με οχήματα 

που «σκαρτάρουν» ως τελευταίας 
διαλογής οι άλλες χώρες;

«Ο Μικρός Κουρεμένος»

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ

Η Κύπρος και κύρια η Ελλάδα 
θα πρέπει να επεξεργαστούν 

πολιτική και δράσεις, βάσει 
σχεδίου, προς αντιμετώπιση 
του τουρκικού επεκτατισμού 

και ηγεμονισμού. Τα πράγμα-
τα άρχισαν να ξεφεύγουν. Η 

Τουρκία κινείται εκτός ορίων 
και, προς το παρόν τουλά-
χιστον, οι δύο μεγάλοι δεν 

φαίνονται διατεθειμένοι να τη 
φρενάρουν.  Εμείς, τι κάνουμε;  
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Για τον Μάρκο Δράκο της Ε.Ο.Κ.Α.

Η αρνητική θεώρηση του δεδομένου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 18η Ιανουαρίου 
1957, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, 
θυσιάστηκε πολεμώντας τους 

Εγγλέζους Κατακτητές, στα βουνά της 
Ευρύχου, ο 24χρονος αντάρτης της 
Ε.Ο.Κ.Α. Μάρκος Δράκος. Έπεσε μα-
χόμενος αντάρτης, επικεφαλής ομά-
δας ανταρτών, σε νυκτερινή ενέδρα 
των Εγγλέζων στρατιωτών του Suffolk 
Regiment της 3ης βρετανικής Ταξιαρ-
χίας που περικύκλωσαν τα χωριά της 
Σολέας για να εξοντώσουν την ΕΟΚΑ 
της περιοχής. Μετά τη μάχη οι Εγγλέζοι 
διαπίστωσαν και κατέθεσαν ότι το αυ-
τόματο όπλο Στεν του Μάρκου Δράκου  
είχε υποστεί εμπλοκή, καθώς το 13ο 
φυσίγγιο έπαθε αφλογιστία κι έμεινε 
σφηνωμένο στη θαλάμη. 

Tην επόμενη μέρα, Σάββατο, 19η 
Ιανουαρίου 1957, στις 8 το βράδυ, οι 
Εγγλέζοι έθαψαν τον νεκρό ήρωα στις 
Κεντρικές Φυλακές της Λευκωσίας. 
Στο πρόχειρο κοιμητήριο που επίτηδες 
έφτιαξαν για την ΕΟΚΑ, τον προηγούμε-
νο χρόνο, δίπλα στο προαύλιο της Αγχό-
νης. Τα έκτοτε Φυλακισμένα Μνήματα.

Πριν από τον Μάρκο Δράκο οι 
Εγγλέζοι είχαν ήδη ενταφιάσει εκεί 
τους Οκτώ Ήρωες της ΕΟΚΑ, οι οποίοι 
υπέστησαν τη θανατική εκτέλεση των 
πρώτων απαγχονισμών που διέπραξαν 
οι δήμιοι της Χερ Μάτζεστι.

- Τον Μιχαλάκη Καραολή και τον 
Ανδρέα Δημητρίου στις 10 Μαΐου 1956,

- τον Ανδρέα Ζάκο, τον Ιάκωβο Πα-
τάτσο, και τον Χαρίλαο Μιχαήλ στις 9 
Αυγούστου 1956,

- τον Στέλιο Μαυρομμάτη, τον Ανδρέα 

Παναγίδη και τον Μιχάλη Κουτσόφτα 
στις 21 Σεπτεμβρίου 1956.

Μετά τον Μάρκο Δράκο, οι Εγγλέζοι 
έθαψαν στα Φυλακισμένα Μνήματα, 
άλλους Τέσσερεις Ήρωες:

- Τον Γρηγόρη Αυξεντίου, στις 4 
Μαρτίου 1957,

- Τον Ένατο και τελευταίο απαγχο-
νισθέντα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, στις 
14 Μαρτίου 1957,

- Τον Στυλιανό Λένα, στις 28 Μαρ-
τίου 1957, και:

- Δέκατο τρίτο και τελευταίο, τον Κυ-
ριάκο Μάτση, στις 20 Νοεμβρίου 1958.

ΕΝΤΕΛΩΣ μόνος και αυστηρά 
φρουρούμενος από ένοπλους Εγγλέ-
ζους στρατιώτες, ο ιερέας των Κεντρι-
κών Φυλακών εκείνα τα χρόνια και 
εφημέριος του καθεδρικού ναού του 
Αγίου Ιωάννη της Λευκωσίας, ο Πα-
πάντωνης Ερωτοκρίτου, τέλεσε εκεί 
στο προαύλιο της Αγχόνης, μία προς 
μία, τις φυλακισμένες νεκρώσιμες 
ακολουθίες των Δεκατριών Ηρώων.

Λίγα χρόνια μετά τον Αγώνα ο Πα-
πάντωνης έγραψε το 1962 ένα μικρό 
συγκλονιστικά κατατοπιστικό βιβλίο, 
με τον τίτλο «Πώς έζησα το δράμα των 
απαγχονισθέντων», που εκδόθηκε σε 
περιορισμένο αριθμό αντιτύπων. Εξα-
ντλημένο και δυσεύρετο, μόνο σε φωτο-
τυπίες διακινούμενο, το βιβλίο του μακα-
ριστού Παπάντωνη, φρόντισε η πρώην 
Yπουργός Παιδείας, ως πρόεδρος τότε 
του Σ.Ι.Μ.Α.Ε., Κλαίρη Αγγελίδου, να το 
επανεκδώσει το 2009. Για τους νεότε-
ρους, ώστε να το βρίσκουν τουλάχιστον 
στο μικρό εκείνο βιβλιοπωλείο που λει-
τουργεί μέχρι σήμερα απέναντι από την 
είσοδο των Φυλακισμένων Μνημάτων.

ΕΙΝΑΙ οι Δεκατρείς εκ των Αρχαγ-
γέλων της κυπριακής ελευθερίας, αγω-
νιστών της Ε.Ο.Κ.Α.

Στην έκτοτε Κιβωτό με τα αγιότερα 

των αγίων του κυπριακού Ελληνισμού, 
όπως έγραψε ένας ποιητής για τα Φυ-
λακισμένα Μνήματα.

Εννέα Μνήματα Δεκατριών πανευ-
φήμων και πανενδόξων Αθανάτων 
Ηρώων της Ε.Ο.Κ.Α.

Στον ίδιο τάφο, μπροστά στη στενή 
είσοδο, μαζί, ο Αυξεντίου και ο Παλ-
ληκαρίδης.

Στον πρώτο τάφο δεξιά, μαζί, ο Πα-
ναγίδης κι ο Κουτσόφτας.

Στον πρώτο τάφο αριστερά, ο Ζάκος 
με τον Μάτση.

Στη γωνιά μέσα αριστερά, ο Ανδρέ-
ας Δημητρίου με τον Λένα.

Σε μονούς τάφους, ο Μαυρομμάτης, 
ο Καραολής, ο Δράκος, ο Χαρίλαος 
Μιχαήλ και ο Πατάτσος.

Πού ακριβώς είχαν ενταφιάσει, τότε, 
τον κάθε Έναν από τους Δεκατρείς Αρ-
χαγγέλους της Λευτεριάς, οι Εγγλέζοι, 
ουδείς είδε. Ουδείς ήξερε.

Ακόμη και τον ιερέα Παπάντωνη, 
που οι ίδιοι μετέφερναν στις φυλακές 
για να ψάλλει τις νεκρώσιμες ακουλου-
θίες, επάνω από τα φέρετρα αφημένα 
στο έδαφος στο προαύλιο ανάμεσα στην 
Αγχόνη και στα Φυλακισμένα Μνήματα, 
δεν τον άφησαν ποτέ να εισέλθει για να 
δει πού ακριβώς και πώς τους έθαβαν.

Όταν το 1959 ο τελευταίος Εγγλέ-
ζος διευθυντής των φυλακών Άκερ, 
παρέδιδε τις φυλακές στον Έλληνα 
διευθυντή, έσπευσε εκεί ο Παπάντω-
νης, ζήτησε και πήρε το σχεδιάγραμμα 
ενταφιασμού των Δεκατριών Ηρώων, 
που είχαν φυλαγμένο στο αρχείο τους 
οι δήμιοι. Έτσι τοποθετήθηκαν και οι 
πρώτοι σταυροί, με τα ονόματα των 
ηρώων, στα Φυλακισμένα Μνήματα, 
μετά που έφυγαν οι Εγγλέζοι. Ο Παπά-
ντωνης έδωσε το δακτυλογραφημένο 
αγγλιστί σχεδιάγραμμα που τυπώθηκε 
στο μικρό εκείνο βιβλίο του.

ΟΤΑΝ ο εθνικός μας ποιητής, Διονύ-
σιος Σολωμός, έγραφε Μάιο μήνα του 
1823 στην Ζάκυνθο τον Ύμνον εις την 
Ελευθερίαν, δεν μπορούσε να φανταστεί 
ότι ύστερα από 133 ακριβώς χρόνια, από 
τον Μάιο του 1956, κάποιοι Έλληνες 
Κύπριοι της ΕΟΚΑ θα ανέβαιναν στην 
Αγχόνη των Εγγλέζων Αποικιοκρατών, 
ψάλλοντας τους δικούς του στίχους ώς 
την Ύστατη Πνοή τους.

Δεν μπορούσε ούτε να προβλέψει, ο 
Διονύσιος Σολωμός, πιο συγκλονιστική 
και θυσιαστική τελετή καθ-ΙΕΡΩΣΗΣ του

«Σε γνωρίζω από την κόψη
του σπαθιού την τρομερή,
σε γνωρίζω από την όψη
που με βία μετράει τη γη,
απ’ τα κόκκαλά βγαλμένη
των Ελλήνων τα ιερά
και σαν πρώτα ανδρειωμένη,
χαίρε ώ χαίρε ελευθεριά»,
ως του ιερότερου ΥΜΝΟΥ των αγωνι-

ζομένων για λευτεριά Ανθρώπων.
Ψάλλοντας στεντόρεια το «Σε Γνωρίζω 

Από την Κόψη», βάδιζαν από το Κελί των 
Μελλοθανάτων προς την Αγχόνη και οι 
Εννέα Απαγχονισθέντες. Και αντηχούσε, 
την ίδια στιγμή, απ’ όλα τα στόματα, απ’ 
όλα τα κελιά των φυλακισμένων γυναικών 
και ανδρών της ΕΟΚΑ στις φυλακές και 
στα κρατητήρια των Εγγλέζων Κατακτη-
τών. Σε όλα τα λημέρια και τα κρησφύγετα 
των ανταρτών της ΕΟΚΑ. Σε όλον τον 
υπόδουλο λαό που αγωνιζόταν για την 
αποτίναξη του αγγλικού ζυγού, την απε-
λευθέρωση της Κύπρου και την Ένωσή 
της με τη μητέρα Ελλάδα.

Σε εκείνον τον ιερότατο και ενδοξό-
τερο χώρο, αξιώθηκε να ενταφιαστεί 
και να ενθρονιστεί, επάξια πλέον, στο 
Πάνθεον  των Αθανάτων, μαζί με άλλους 
δώδεκα εκ των αξιότερων συναγωνι-
στών του, ο Μάρκος Δράκος, εκείνο το 
Σάββατο βράδυ 19 του Γενάρη 1957.

Νωρίτερα εκείνην την ημέρα οι Εγ-
γλέζοι φρόντισαν να ξεγελάσουν τους γο-
νιούς του Μάρκου, οι οποίοι είχαν πάει 
στο νεκροτομείο του νοσοκομείου της 
Πεντάγυιας για να ντύσουν, με τα καλά 
του, το άσπρο πουκάμισο και την γαλάζια 
γραβάτα και για να παραλάβουν το νεκρό 
παλληκάρι τους, για να το κηδεύσουν 
στη  Λεύκα. Στην πραγματικότητα οι 
Άγγλοι τους έκλεψαν δολίως τη σορό του 
Μάρκου Δράκου και την μετέφεραν στη 
Λευκωσία. Για να φυλακίσουν ακόμη και 
νεκρό τον επικηρυγμένο με 5.000 λίρες 
αντάρτη της ΕΟΚΑ.

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ υπήρξε από 
τους πρωταγωνιστές της 1ης ΑΠΡΙ-
ΛΙΟΥ 1955, επικεφαλής της Ομάδας 
Δολιοφθορέων «Αστραπή» της Ε.Ο.Κ.Α. 
που ανατίναξαν τον ελεγχόμενο από 
τους Άγγλους Αποικιοκράτες ραδιο-
φωνικό σταθμό της Κυπριακής Ραδι-
οφωνικής Υπηρεσίας στην Αθαλάσσα 
(εκεί που είναι σήμερα το ΡΙΚ).

ΥΠΗΡΞΕ επικεφαλής της απόδρα-
σης 16 φυλακισμένων αγωνιστών της 
Ε.Ο.Κ.Α, από το Φρούριο της Κερύνειας 
τον Σεπτέμβριο του 1955.

ΥΠΗΡΞΕ αρχηγός των ανταρτών 
της ομάδας «Ουρανός» στα βουνά του 
Κύκκου, επικεφαλής και της αποτυχη-
μένης ενέδρας στο Μερσινάκι των αρ-
χαίων Σόλων, όπου έπεσε μαχόμενος ο 
αντάρτης ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΟΥΣΚΟΣ 
και συνελήφθησαν οι συναγωνιστές 
του ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΚΟΣ και ΧΑΡΙΛΑΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, τους οποίους απαγχόνισαν 
οι Εγγλέζοι την 9η Αυγούστου 1956.

ΥΠΗΡΞΕ ένας εκ των στενότερων 
συνεργατών του Αρχηγού ΔΙΓΕΝΗ, 
παρόντος και του ιδίου από τον Ιανου-
άριο έως και τον Ιούνιο του 1956 στα 
κρησφύγετα των βουνών του Κύκκου.

Παρών ο Μάρκος Δράκος, επικεφα-
λής και της ένοπλης φρουράς η οποία 

περιφρούρησε στη Μονή του Κύκκου, 
τη  μυστική συνάντηση του Εθνάρχη 
ΜΑΚΑΡΙΟΥ με τον Αρχηγό ΔΙΓΕΝΗ 
στις 28 Φεβρουαρίου 1956.

ΣΧΕΔΙΑΣΕ και ήταν επικεφαλής 
των ανταρτών σε αριθμό διαδοχικών 
πετυχημένων ενεδρών εναντίον των αγ-
γλικών στρατευμάτων στις περιοχές της 
Λεύκας, Καλοπαναγιώτη, Πεδουλά κ.ά.

ΠΡΙΝ από την έναρξη της Κυπριακής 
Επανάστασης, ο Μάρκος Δράκος ήταν 
από το 1952 Γραμματέας της Επιτροπής 
Λευκωσίας της Παγκυπρίου Εθνικής 
Οργανώσεως Νεολαίας (Π.Ε.Ο.Ν.), που 
συγκρότησε ο Εθνάρχης ΜΑΚΑΡΙΟΣ 
για την κλιμάκωση του Ενωτικού Αγώ-
να, μετά το Ενωτικό Δημοψήφισμα της 
15ης Ιανουαρίου 1950. Υπήρξε επίσης 
δραστήριο στέλεχος της Ορθοδόξου 
Χριστιανικής Ενώσεως Νέων (Ο.Χ.Ε.Ν.) 
του Παπασταύρου Παπαγαθαγγέλου.

ΕΙΧΕ αποφοιτήσει το 1949 με άριστα 
από την Εμπορική Σχολή «Σαμουήλ» 
της Λευκωσίας, πέρασε πρώτος τις 
εξετάσεις 300 υποψηφίων και προ-
σλήφθηκε λογιστής στην Ελληνική Με-
ταλλευτική Εταιρεία του Μαγγλή, από 
την οποία εξαναγκάστηκε σε παραίτηση 
λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης 
ως εκλελεγμένο μέλος του Γενικού Συμ-
βουλίου της Συνομοσπονδίας Εργατών 
Κύπρου (Σ.Ε.Κ.).

Ο ΜΑΡΚΟΣ ΔΡΑΚΟΣ γεννήθηκε 
στις 24 Σεπτεμβρίου 1932 και είχε 
δύο μικρότερες αδελφές, τη Μεγαλύνη 
και τη Μαρία. Πατέρας του ο Κυριάκος 
Δράκος από τον Καλοπαναγιώτη και 
μητέρα του η  Δέσποινα από τη Βατυ-
λή, που είχαν εγκατασταθεί στη Λεύκα.

ΥΠΗΡΞΕ άνθρωπος - υπόδειγμα 
άψογο, ένας από τους σεμνότερους, 
αγιότερους, αποφασιστικότερους και 
γενναιότερους της ενδοξότερης γενιάς 
των Ελλήνων Κυπρίων.

Καλούμεθα λίαν προσεχώς να γιορτάσουμε τα 200 
χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, που οδήγησε 
στη  συγκρότηση του ελληνικού εθνικού κράτους. 

Παρά ταύτα, η πρώτη διαπίστωση σε σχέση με την παρα-
πάνω επέτειο παραπέμπει σε μια δυσοίωνη οπτική, που 
υπογραμμίζει το αρνητικό γεγονός πως ως Eλληνισμός 
δεν καταφέραμε να διαμορφώσουμε ένα σύγχρονο εθνι-
κό κράτος. Τούτο σημαίνει την κρατική εκείνη οντότητα, 
η οποία να διαθέτει το θεσμικό πλαίσιο που διαχρονικά 
να είναι σε θέση να παράγει κοινωνική πολιτική για το 
σύνολο του πληθυσμού, να συμβάλλει σε μία αδιάλειπτη 
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και ταυτόχρονα να 
προβάλλει μιαν αξιοπρεπή και ισχυρή διεθνή παρουσία. 

Ενώ η έννοια του έθνους ως ταυτότητας του συνόλου των 
Ελλήνων βρίσκεται αδιαλείπτως παρούσα και αντανακλάται 
στις εκφάνσεις της καθημερινότητας κατά τρόπο εμφανώς 
αβίαστο, εντούτοις το ιστορικώς διαπιστωμένο σε όλη την 
πορεία του Ελληνισμού προβληματικά διαδηλωμένο παρόν 
παραπέμπει στο κράτος. Κράτος σημαίνει τους μηχανισμούς 
πολιτικής και εξουσίας εντός και εκτός της χώρας, που είναι 
σε θέση να τροφοδοτεί και να ανατροφοδοτεί αντιλήψεις ζωής 
και να διαμορφώνει πολιτική κουλτούρα ως ιστορία και ως 
πολιτιστικό παρελθόν της χώρας και του λαού. 

Σήμερα, δυο αιώνες μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, 
είμεθα πολλαπλά διεθνώς εξαρτώμενοι από διάφορα επίπεδα 
του διεθνούς παράγοντα, πολιτικά και οικονομικά, ενώ η 
πελατειακή λογική ως συνιστώσα της ύπαρξης του ελληνικού 
κράτους εσχάτως μετατρέπεται από την πολιτική λογική της 
βουλευτικής πελατείας σε κομματική τοιούτη, δηλαδή σε 
μιαν αντίληψη υποταγής της πολιτικής στις εκάστοτε θέσεις 
και συμφέροντα των κομμάτων. Οι κομματικές προβολές δεν 
αντικατοπτρίζουν σταθερά και αποτελεσματικά την εθνική 
διάσταση της πολιτικής, η οποία πρωτίστως αντανακλά το 
καλώς νοούμενο εθνικό συμφέρον, που ορίζεται από την 
ιστορική πορεία της χώρας, τις αναζητήσεις του παρόντος 
και τις διεθνοπολιτικές προβολές του μέλλοντος. 

Πέραν όμως των διαπιστώσεων αναφορικά προς την 
κομματική διάρθρωση της πολιτικής, που συνιστά μια 
παραδοσιακά δεδηλωμένη και εκδηλούμενη σταθερά 
παθογένεια του ελληνικού κράτους, σημειώνουμε και την 
αρνητική θεώρηση του δεδομένου, η οποία παραπέμπει 
και στη δυναμική ή μη παρουσία των κρατών στο διεθνές 
σύστημα. Οι πολιτειακές οντότητες ως υποκείμενα διε-
θνούς δικαίου υπερασπιζόμενες το εθνικό τους συμφέρον 
προβάλλουν στο τακτικό επίπεδο της παρουσίας τους 
την αίσθηση της μη δεδομένης προσαρμοστικότητας στις 
διεκδικήσεις του διεθνούς παράγοντα. 

Συνεπώς, μέσα από την υπεράσπιση του εθνικού συμ-
φέροντος διατρανώνουν την παρουσία τους ως ανεξάρτητες 

οντότητες σε μια εν πορεία θετική στάση  συγκρουσιακού 
και αντιπαρατιθέμενου διεθνούς πολιτικού περιβάλλοντος. 
Αυτό σημαίνει πως ο δεδομένος δεν προσλαμβάνει τον προ-
σήκοντα σεβασμό ως αναγνώριση ισχύος και διεκδικητικής 
παρουσίας, αλλά ως μία διάσταση ημετέρου, του οποίου η 
διαδρομή αναγιγνώσκεται ως απροβλημάτιστα παρούσα. 
Τοιουτοτρόπως, εισπράττει κατά το διεθνοπολιτικώς λεγό-
μενο εκείνα, τα οποία αποφασίζει ο τρίτος παράγων να του 
παραχωρήσει, ενώ ο μη δεδομένος διεκδικών, προκειμένου 
να κερδηθεί η σύμπραξή του, εφόσον συνίσταται ως μια χρη-
σιμότητα του διεθνούς περιβάλλοντος, θα εισπράττει τα οφέλη 
που διεκδικεί, τα οποία είναι πολλαπλάσια του δεδομένου. 

Επανερχόμενοι στις εξελίξεις, που άπτονται του ελληνικού 
εθνικού χώρου και της συγκρουσιακής διαδρομής του με 
τον τουρκικό αντίστοιχο, διαπιστώνουμε πως η Αθήνα, 
ούσα δεδομένη, τουτέστιν προσαρμοσμένη στη βούληση 
του δυτικού παράγοντα, εισπράττει τη συμπάθεια της συμ-
μαχικής, πολιτικής διάταξης των σχέσεων, ενώ η Τουρκία 
ούσα μη δεδομένη δεν εισπράττει τη συμπάθεια, αλλά κατά 
κανόνα την πολιτική διάσταση προσδοκίας συνεργατικής 
πολιτικής με τον δυτικό παράγοντα, όπερ και το εξαργυρώνει 
διεκδικώντας μείζονα οφέλη. Στην ενδεχόμενη εκδήλωση 
κόστους από τις διάφορες συγκρουσιακές ή άλλες τριβές με 
τον δυτικό παράγοντα, το πολιτικό σύστημα της Τουρκίας 
και εν γένει η δομή της κοινωνίας είναι σε θέση να απορ-
ροφά τους κραδασμούς των εξελίξεων χωρίς οποιαδήποτε 
επιζήμια για το ίδιο πρόκληση βλάβης. 

Η διεθνής προβολή του μη δεδομένου ενισχύει τη 
θέση και παρουσία του κράτους στη διεθνή κοινότητα. 
Εξ αντιδιαστολής η δεδομένη διάσταση της παρουσίας 
μειώνει την ικανότητα των κρατών να πορεύονται αξι-
όπιστα, δηλαδή πειστικά ως προς τις διεκδικήσεις και 
θέσεις τους στο διεθνές σύστημα. Επιπλέον, υπογραμμί-
ζεται και η εγγενής διάσταση πως τα κράτη επιδιώκουν 
την αύξηση της επιρροής τους μέσα και από αντιλήψεις 
διεκδίκησης μη δεδομένων παραγόντων της διεθνούς 
πολιτικής, δηλαδή η αναζήτηση συμμαχικών ή εταιρικών 
σχημάτων παραπέμπει ενίοτε σε αντιθετικές σχέσεις, όπου 
και διεκδικείται χώρος διεθνούς πολιτικής, που μέχρι 
τούδε δεν προβαλλόταν ως φιλικός. Συμπερασματικά, η 
θεώρηση του δεδομένου ως μη αντιτιθέμενου διεθνοπο-
λιτικού παράγοντος οδηγεί σε συνθήκη περιορισμένης 
προβολής της παρουσίας και της αποδοχής  του στα διεθνή 
δρώμενα, ενώ παραλλήλως η αποτρεπτική του λειτουργία 
εμφανίζεται ως απλή κρατική διεργασία αποδυναμωμένων 
δυνατοτήτων και παρεμβατικής ισχύος.

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

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Γιατί η Ελλάδα δεν προσκλήθηκε από τη Γερμανία 
στη «Διάσκεψη του Βερολίνου» για τη λιβυκή κρίση;

Στην πολιτική δεν υπάρχουν μυστήρια. Υπάρχουν 
γεγονότα και αναζητούνται εξηγήσεις. Τις τελευταίες 
ημέρες έχουν δημιουργηθεί ερωτηματικά επειδή 

η Γερμανία δεν προσκάλεσε την Ελλάδα στη διάσκεψη 
για τη λιβυκή κρίση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα 
στη γερμανική πρωτεύουσα υπό τον τίτλο: «Διαδικασία 
του Βερολίνου». Τι είναι αυτή; Είναι μια πολύμηνη προ-
σπάθεια που ξεκίνησε από το 2019, ιδιαίτερα μετά την 
ένταση του λιβυκού εμφυλίου από τον περ. Απρίλιο και 
στοχεύει να οδηγήσει τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις 
στην υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας. 

Στις 7 Ιανουαρίου 2020, ο Γερμανός Υπουργός Εξω-
τερικών, Μάας, συναντήθηκε με τους ομολόγους του της 
Γαλλίας και της Ιταλίας. Σε κοινό ανακοινωθέν, οι τρεις 
Υπουργοί επισήμαναν ότι στη Λιβύη διεξάγεται ένας πό-
λεμος δι’ αντιπροσώπων και ότι δεν είναι διατεθειμένοι 
να τον ανεχτούν. Στις 11 Ιανουαρίου 2020, σε έκτακτη 
σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ, ο Γερμανός 
ΥπΕξ εξουσιοδοτήθηκε όπως μεσολαβήσει εκ μέρους της 
Ένωσης ώστε να τεθεί ένα ειρηνικό τέλος στην εμφύλια 
λιβυκή σύρραξη, που διαρκεί από το 2011. 

Από εδώ ξεκινούν τα ερωτηματικά. Ποιοι προσκλή-
θηκαν και συνέρχονται σήμερα στο Βερολίνο;  Οι ΗΠΑ, 
η Ρωσία, η Βρετανία, η Γαλλία, η Κίνα, τα Ηνωμένα Αρα-
βικά Εμιράτα, η Τουρκία, η Δημοκρατία του Κονγκό, η 
Ιταλία, η Αίγυπτος, η Αλγερία, καθώς επίσης τα Ηνωμένα 
Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αφρικανική Ένωση και ο 
Αραβικός Σύνδεσμος. Επίσης προσκλήθηκαν ο Πρωθυ-
πουργός της κυβέρνησης της Τρίπολης, Φαγιέζ Σαρράζ 
και ο στρατάρχης Καλίφα Χαφτάρ.

Με ποια κριτήρια προσκλήθηκαν οι πιο πάνω και γιατί 
δεν προσκλήθηκε η Ελλάδα, η οποία είναι η πιο κοντινή 
προς τη Λιβύη χώρα; Το εξωφρενικό: Η εισβολέας και 
ταραξίας Τουρκία καλείται στη διάσκεψη να λειτουργήσει 
ως… ειρηνοποιός! Η αν. Κυβ. Εκπρόσωπος της γερμανικής 
κυβέρνησης δήλωσε (15.1.2020): «Δεν μπορούμε να 
δώσουμε πληροφορίες για τις ακριβείς σταθμίσεις των 
αποφάσεων σε αυτό το θέμα (…). Είναι πάντα δύσκολο 
να διαμορφώσεις έναν κύκλο συμμετεχόντων και πέραν 
αυτού δεν μπορώ να πω πώς καταλήξαμε. Δεν θέλουμε 
αυτό να το συζητήσουμε δημοσίως». 

Υπάρχουν λόγοι και εξηγήσεις για τα πιο πάνω και όσα 
συντελούνται γύρω από τη λιβυκή κρίση. Πρώτα είναι η 
ελληνική πλευρά (Ελλάδα και Κύπρος). Η λιβυκή κρίση 
ξέσπασε από το 2011, όταν δυτικές δυνάμεις επενέβησαν 
στη Λιβύη και εκτέλεσαν τον δικτάτορα Καντάφι. Η Ελ-
λάδα, όπως και η Κύπρος αμέλησαν ή αδιαφόρησαν να 

ενδιαφερθούν για τη λιβυκή παράμετρο στην ενεργειακή 
εξίσωση, σε συνάρτηση προς τις τουρκικές αρπακτικές δια-
θέσεις για έλεγχο των ενεργειακών πόρων της Μεσογείου. 
Αυτές οι διαθέσεις είχαν εκδηλωθεί από τότε. Δεύτερον, η 
υπογραφή συμφωνίας (και όχι δήθεν μνημονίου) μεταξύ 
της Τουρκίας και της κυβέρνησης της Τρίπολης για την 
οριοθέτηση, τάχα, της μεταξύ τους ΑΟΖ, πέρα από νομικώς 
έκνομη, στοχεύει, όπως ήδη έχουμε εκτενώς αναλύσει: 

Να σπάσει τον ενεργειακό άξονα Ελλάδος, Κύπρου, 
Ισραήλ, Αιγύπτου. Να απομονώσει ενεργειακά, αμυντικά 
και οικονομικά την Κύπρο από την Ελλάδα. Να επιτρέψει 
στην Τουρκία να αρπάξει και να ελέγξει τους ενεργειακούς 
πόρους της Μεσογείου. Να αμφισβητήσει ευθέως την 
ΑΟΖ της Ελλάδος και το Αιγαίο με αιχμή το Καστελόριζο. 
Η Λιβύη και η έκρυθμη κατάσταση καθώς και η απραξία 
της ΕΕ  αποθράσυναν τον σουλτάνο Ερντογάν. Ήδη ανα-
κοίνωσε ότι θα στείλει στρατό στη  σπαρασσόμενη χώρα.

Εδώ υπεισέρχεται η γερμανική παράμετρος. Γιατί το 
Βερολίνο δεν προσκάλεσε την Ελλάδα στη διάσκεψη για 
τη Λιβύη; Πρώτον, διότι η Ελλάδα και η Κύπρος έκαναν 
σαφέστατη επιλογή και στροφή προς τις ΗΠΑ. Δεύτερον, 
επειδή η Γαλλία, όπως αναλύσαμε προ καιρού, διεκδικεί 
σημαντικό ρόλο και λόγο όχι μόνο στα ευρωπαϊκά δρώ-
μενα αλλά και στις υποθέσεις της Αν. Μεσογείου και της 
Μ. Ανατολής. Ο γνωστός γαλλογερμανικός άξονας τρίζει 
από καιρό. Και αυτό ενοχλεί τη Γερμανία.

Τρίτον, ο ενεργειακός άξονας Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, 
Αιγύπτου (με την Ιορδανία και την Παλαιστινιακή Αρχή) 
έχουν τις ευλογίες των ΗΠΑ και της Γαλλίας. Τέταρτον, 
το Βερολίνο ανέκαθεν διατηρεί στενές σχέσεις με την 
Τουρκία, οι οποίες έχουν μέγα ιστορικό βάθος. Εδώ και 
αρκετούς μήνες στη γερμανική πρωτεύουσα διεξάγονταν 
μυστικές διαπραγματεύσεις των εμπλεκομένων πλευρών 
με στόχο την ειρήνευση στη Λιβύη. Η σημερινή διάσκε-
ψη μάλλον θα οδηγηθεί σε αδιέξοδο επειδή ακριβώς τα 
εμπλεκόμενα συμφέροντα είναι τόσο αντικρουόμενα, που 
δεν προοιωνίζονται ευτυχή κατάληξη.

Είναι εμφανές ότι η Αθήνα και η Λευκωσία κατελή-
φθησαν εξ απήνης από τις εξελίξεις στη Λιβύη και από 
τους αλλεπάλληλους επιθετικούς αιφνιδιασμούς από την 
τουρκική διπλωματία. Η μη πρόσκληση και η μη συμμετοχή 
της Ελλάδας στη σημερινή «Διαδικασία του Βερολίνου» 
μπορεί να θεωρηθεί ως αποτυχία της Αθήνας. Η έκνομη, 
εισβολέας, κατακτητής και σφαγέας λαών, δήθεν «απομο-
νωμένη» Τουρκία είναι ομοτράπεζος μεγάλων δρώντων 
σε ειρηνευτική προσπάθεια για τη Λιβύη, ενώ η εν δικαίω 
ευρισκόμενη Ελλάδα κατήντησε δυστυχής παρατηρητής.

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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