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ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 
ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Η «Τελική Λύση» και η 
«ναζιστικοποίηση» της 
Κυπριακής Δημοκρατίας
ΣΕΛΙΔΑ /// 9

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ 
ΤΡΟΧΑΙΑ 
532 οι νεκροί 
την τελευταία 
δεκαετία 
ΣΕΛΙΔΑ /// 12

ΚΟΡΟΝΑΪΟΣ 
Αυξάνεται η ανησυχία, 
αλλά είναι νωρίς για κήρυξη 
παγκόσμιου συναγερμού
ΣΕΛΙΔΑ /// 13

ΤΟΥΡΚΙΑ
Συγκλονισμός 
από τον φονικό σεισμό 
ΣΕΛΙΔΑ /// 2

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ  
Κίνητρο η δημιουργία 
βρεφοκομικών και 
παιδοκομικών σταθμών 
ΣΕΛΙΔΑ /// 14

ΚΑΥΣΙΜΑ 
Συσκέψεις αρμοδίων με στόχο 
την απαγόρευση εφοδιασμού 
από τα κατεχόμενα
ΣΕΛΙΔΑ /// 20

Οι Τούρκοι  καλπάζουν 
ανενόχλητοι και εισβάλ-
λουν στο Οικόπεδο οκτώ 
της Κυπριακής ΑΟΖ. Και οι 
ημέτεροι κοιμούνται. Όλες 
οι κυβερνήσεις άφησαν την 
Κύπρο αθωράκιστη. Ο λαός 
από το υστέρημά του πρό-
σφερε αφειδώς πέραν των 8,5 
δις ευρώ, αλλά μόνο τα μισά 
διατέθηκαν για την άμυνα. Τα 
άλλα έκαναν φτερά. Δαπα-
νήθηκαν για να καλύψουν 
οι εκάστοτε κυβερνώντες τα 
δικά τους λάθη. Τη δική τους 
κακοδιαχείριση, αλλά και τις 
ζημιές των πάσης φύσεως 
αεριτζήδων, οπαδών τους και 
οικονομικών τους πατρώνων. 
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛ 2 /// 
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ΕΓΓΡΑΦΑ 
ΦΟΡΕΪΝ ΟΦΙΣ
Η προετοιμασία των συνομόσπονδων 
«Ιδεών Γκάλι» και του «Σχεδίου Ανάν» 
ΣΕΛΙΔΑ /// 11

Στη διαδικασία έναρξης πα-
ραγωγής και εκμετάλλευσης 
του φυσικού αερίου από το 

κοίτασμα «Αφροδίτη», προχωρεί 
άμεσα η Λευκωσία. 

Σύμφωνα με πληροφορίες της 

«Σημερινής», σύντομα αναμένεται να 
ρυθμιστεί και το ζήτημα με το ισραη-
λινό κοίτασμα «Ισάι», που γειτνιάζει 
με την «Αφροδίτη». Εξέλιξη, η οποία 
τροχοδρομήθηκε στην πρόσφατη 
συνάντηση Αναστασιάδη - Νετανιά-

χου στην Αθήνα, στο περιθώριο της 
υπογραφής της συμφωνίας για τον 
Est-Med.

Η Λευκωσία, πάρα την κλι-
μάκωση των τουρκικών προ-
κλήσεων, προχωρεί τάχιστα στη 

διευθέτηση των εκκρεμοτήτων 
του γεωτρητικού προγράμματος, 
ενώ αναμένει και τη γαλλική αντί-
δραση όσον αφορά την τουρκική 
πειρατεία στο τεμάχιο «8».
ΣΕΛΙΔΑ /// 3

Εξόρυξη 
στο «Αφροδίτη» 
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Βέβηλοι 
της «Αγίας 
Τράπεζας»…  

ΣΜΟΥΕΛ 
ΡΕΒΕΛ
75 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΠΕΛΕΎΘΕΡΩΣΗ ΤΟΎ 
ΑΟΎΣΒΙΤΣ-ΜΠΙΡΚΕΝΑΟΎ 
ΣΕΛΙΔΑ /// 29
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ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ 
ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ 
ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΤΗ
ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΣΕΛΙΔΑ /// 31 
…
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 
ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ 
ΔΙΦΎΗΣ, ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΟΎ 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΎ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΑΣΗ
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ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ: Ας βοηθήσουμε τον 
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ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΤΟΡΠΙΛΗ  
Σχεδιάζει νέα αλλαγή βάσης 

των συνομιλιών 
ΣΕΛΙΔΑ /// 4

ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΛΙΒΥΗ
Το ναυάγιο της Μόσχας 

και το φιάσκο του Βερολίνου
ΣΕΛΙΔΑ /// 5

ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Επικίνδυνη θέση, που 

επιβάλλεται να αναθεωρηθεί  
ΣΕΛΙΔΑ /// 8

O ΠΑΡΑΓOΝΤΑΣ ΡΩΣΙΑ 
ΕΚΤΙΜΑΤΑΙ ΩΣ ΚΡΙΣΙΜΟΣ 

ΣΤΗΝ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕIΟΥ

Η «Σημερινή» της 
Κυριακής παρουσιάζει 
σήμερα το χρονικό των 
τουρκικών παραβιάσε-
ων στην κυπριακή ΑΟΖ, 
με την πρώτη εισβολή 
του ερευνητικού σκά-

φους «Μπαρμπαρός», 
το 2013. Έκτοτε, η Τουρ-
κία έχει κλιμακώσει 
επικίνδυνα τη στρατη-
γική αμφισβήτησης της 
κυπριακής κυριαρχίας 
και σφετερισμού των 

κυπριακών υδρογοναν-
θράκων, με αποκορύ-
φωμα την πρόσφατη 
εισβολή στο τεμάχιο 8 
για εντοπισμό κοιτά-
σματος. 
ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7

ΦΑΚΕΛΟΣ: Το χρονικό της τουρκικής 
πειρατείας στην κυπριακή ΑΟΖ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΑΝΕΙΑ 
• Τα Μη Εξυπηρετούμενα, οι 
στρατηγικοί κακοπληρωτές, 
οι ευάλωτες ομάδες και οι 
προκλήσεις

• Τι δηλώνει στη «Σ» ο 
Υπουργός Οικονομικών, 
Κωνσταντίνος Πετρίδης 

• Στο τραπέζι το μπόνους 
στους καλοπληρωτές

• Εισηγήσεις και λύσεις από 
τρεις οικονομολόγους 
ΣΕΛΙΔΕΣ /// 16-17
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Σ
τους 21 έφτασαν οι νεκροί 
και στους 1.015 οι τραυ-
ματίες (μέχρι χθες όταν 
οδηγείτο η εφημερίδα 
στο τυπογραφείο) από 
τον φονικό σεισμό των 
6,8 Ρίχτερ, που σημειώ-

θηκε το βράδυ της Παρασκευή στο Ελαζίγ 
της ανατολικής Τουρκίας.

Η σεισμική δόνηση των 6,9 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ είχε ως επίκεντρο το 
Σιβρίτζε της επαρχίας Ελαζίγ, πλησίον των 
συνόρων με τη Συρία, με εστιακό βάθος 
περίπου δέκα χιλιομέτρων. Οι εκτεταμένες 
ζημίες αλλά και ο μεγάλος αριθμός των 
νεκρών αποδίδεται, κυρίως, στο γεγονός 
ότι ο σεισμός ήταν επιφανειακός. Κατα-
στροφές καταγράφηκαν και στη Συρία, 
ενώ αισθητός έγινε στο Ισραήλ και το Ιράκ. 

«Έτοιμος ο τουρκικός
στρατός να συμβάλει»

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χου-
λουσί Ακάρ, δήλωσε ότι ο στρατός βρί-
σκεται σε ετοιμότητα, ώστε να συνδράμει 
στις επιχειρήσεις διάσωσης, εφόσον αυτό 
χρειαστεί, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, 
λίγο μετά τα μεσάνυχτα να ενημερώνει 
ότι όλοι οι αρμόδιοι φορείς έχουν λάβει 
όλα τα αναγκαία μέτρα. 

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εσω-
τερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, αξιολόγησε τη 
σεισμική δόνηση ως «επιπέδου 3», βάσει 
του σχεδίου αντιμετώπισης καταστροφών 
της χώρας. 

Τα τουρκικά Μέσα ενημέρωσης με-
ταδίδουν εικόνες μελών της Αστυνομίας 

και μονάδων   διάσωσης να ερευνούν στα 
συντρίμμια κατεδαφισμένων πολυκατοι-
κιών, ανάμεσα σε σπασμένα τζάμια και 
κατεστραμμένα αυτοκίνητα.

Δεν έχει σχέση με
το ρήγμα της Ανατολίας

Σε δηλώσεις του ο καθηγητής Ευθύμιος 
Λέκκας διευκρίνισε ότι δεν έχει σχέση 
με το γνωστό ρήγμα της Ανατολία, ούτε 
με πρόσφατους σεισμούς στην περιοχή. 

Τόσο ο ίδιος όσο και ο σεισμολόγος 
Γεράσιμος Παπαδόπουλος εκτίμησαν 
ότι θα ακολουθήσει ισχυρή σεισμική 
μετακολουθία που θα «αγγίξει» ακόμα 
και τα 6,5 Ρίχτερ. Η AFAD ανέφερε ότι 

σημειώθηκαν 118 μετασεισμοί μεγέθους 
από 2,7 έως 5,4 βαθμών. Εκατοντάδες 
σκηνές, κρεβάτια και χιλιάδες κουβέρτες 
έχουν σταλεί στις πληγείσες πόλεις.

Συλλυπητήρια από
τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα συλλυπητήριά του προς τον τουρκικό 
λαό και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για 
τον καταστροφικό σεισμό και τα θύματα 
που προκάλεσε, εξέφρασε ο Έλληνας 
Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. 

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με ανάρτη-
σή του στο Τwiiter, εκφράζει τη συμπάθειά 
του στον Πρόεδρο της Τουρκίας και τον 
τουρκικό λαό, για τον σεισμό στην Τουρκία 

και σημειώνει ότι οι ελληνικές ομάδες 
έρευνας και διάσωσης είναι έτοιμες να 
συνδράμουν, αν τους ζητηθεί:

«Η ολόψυχη συμπάθειά μου προς τον 
Πρόεδρο Ερντογάν και τον τουρκικό λαό 
μετά τον καταστροφικό σεισμό που έπλη-
ξε την Τουρκία. Οι ομάδες έρευνας και 
διάσωσης είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

Τα συλλυπητήρια
του κυπριακού ΥΠΕΞ 

Λύπη για τον φονικό σεισμό στην Τουρ-
κία εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας με ανάρτησή 
στον λογαριασμό του στο Twitter.

Στην ανάρτηση που έγινε στην τουρκική 

γλώσσα αναφέρεται:
«Είμαστε λυπημένοι από την είδηση 

για τον φονικό σεισμό που κτύπησε την 
περιοχή κοντά στην Σιβρίτσε στην Τουρκία. 
Ειλικρινά συλλυπητήρια στις οικογένειες 
και τους αγαπημένους όλων όσοι έχουν 
χαθεί. Οι σκέψεις μας είναι με τους τραυ-
ματίες και όλους όσοι έχουν επηρεαστεί. 
Ευχόμαστε τα καλύτερα στις ομάδες διά-
σωσης για τις προσπάθειές τους».

Ο φονικός σεισμός που σημειώθη-
κε το βράδυ της Παρασκευής (24/01), 
στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους, ενώ 
αναμένεται η λίστα των θυμάτων να με-
γαλώσει, καθώς σε εξέλιξη βρίσκονται 
οι επιχειρήσεις διάσωσης των Αρχών. 
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Το κομματικό κατεστημένο έχει 
φτιάξει παραθυράκια στον νόμο 
για τις εισφορές στην άμυνα. Και 
έτσι παίρνει από τη μια τσέπη και 
τα βάζει στην άλλη. Κλέβει νομότυ-
πα τον πολίτη. Πατά χωρίς ηθικές 
αναστολές πάνω στην Αγία Τράπεζα 
της αμυντικής μας θωράκισης. Της 
ασφάλειας των πολιτών και του 
ίδιου του κράτους. Χωρίς κανείς να 
ντρέπεται! Πώς τα μέλη της Επιτρο-
πής Άμυνας της Βουλής ανέχονται 
την όλη κατάσταση; Κοιμούνται 
ήσυχοι τη νύχτα; Ο πολίτης πλέ-
ον όχι. Η Τουρκία κλιμακώνει την 
ένταση. Αυτή έχει την πρωτοβουλία 
των κινήσεων. Εάν θελήσει να προ-
χωρήσει σε επεισόδιο,  ποιος και 
πώς θα τη σταματήσει; Δεν αρκούν, 
ούτε η υπομονή μας ούτε η ανοχή 
μας. Δεν μπορούν να αποτρέψουν 
την τουρκική απειλή. 

Ο εξευμενισμός κυριάρχησε 
στην πολιτική μας κουλτούρα. Και 
μαζί του επιβλήθηκε η τουρκική 
πολιτική. Ο κατευνασμός τροφοδό-
τησε τις εξωφρενικές αξιώσεις της 
Άγκυρας και κλιμάκωσε τις προκλή-
σεις της. Ενώ οι ημέτεροι ζούσαν το 
φλερτ τους με την Τουρκία, έχοντας 
την ψευδαίσθηση ότι η λύση ήταν 
κοντά, ο Ερντογάν τούς πατούσε, 
προτού περάσουν τις βέρες της ομο-
σπονδίας, με τη μεγάλη ιδέα της Γα-
λάζιας Πατρίδας και της νέας Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Οι Τούρκοι  
δεν αντιλήφθηκαν πότε τον δικό μας 
κατευνασμό ως καλή θέληση, αλλά 
ως αδυναμία. Γνωρίζουν καλά ότι, 
ούτε συμμαχίες έχουμε, ούτε όπλα 
για να φτιάξουμε αποτροπή. Δεν μας 
παίρνουν στα σοβαρά. Μας θεωρούν 
δεδομένους. Γι’ αυτό και δεν υποχω-
ρούν. Κερδίζουν στις συνομιλίες και 
κάθε προηγούμενη δική τους μαξι-
μαλιστική θέση  μετατρέπεται από 
τους «ευφυείς ημετέρους» σε δικό 
μας έντιμο, δήθεν,  συμβιβασμό. Και 
οι Αττίλες προελαύνουν. Αλωνίζουν. 
Όπως έλεγε και ο Ντενκτάς: «Αφού 
μόλις καθίσουμε στο τραπέζι των 
συνομιλιών μού δίνουν, πώς θα γίνει 
διαπραγμάτευση; Με αναγκάζουν 
να ζητώ κι άλλα! Και μετά με κατη-
γορείτε ως αδιάλλακτο…»! Τα ίδια 
συμβαίνουν και σήμερα. 

Η Τουρκία με τη σαρκαστική 
ειρωνεία του Ντενκτάς τι μας λέει 
σήμερα για την επιδρομή της στο 
Οικόπεδο οκτώ; Εάν οι γεωτρήσεις 
είναι επιτυχείς, μπορούμε να γίνου-
με συνεταίροι! Οποία γενναιοδω-
ρία!  Δούλεμα. Και μάλιστα χοντρό! 
Δυστυχώς, όμως, βρίσκει συμμά-
χους στο εσωτερικό. Διότι, τι σημαί-
νει η πολιτική θέση, «να βάλουμε 
την Άγκυρα στη διαδικασία της 
εκμετάλλευσης του φυσικού μας 
αερίου»; Τραβούμε ή όχι το χαλί 
κάτω από τα πόδια μας; Τα ακούει 
αυτά ο Ερντογάν και σπεύδει να 
μπει στο παιχνίδι. Με τους δικούς 
του όρους. Γράφοντας κανονικά 
το διεθνές δίκαιο της θάλασσας 
και την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Επιβάλλει τους δικούς του νόμους. 
Αυτούς της ισχύος. 

Εγείρεται και πολιτικό και ηθικό 
και νομικό ζήτημα για τα χρήματα, 
που ο πολίτης έχει προσφέρει για 
την ασφάλειά του και έχουν κα-
ταλήξει στις μαύρες τρύπες των 
ελλειμμάτων. Οφείλουν να του δώ-
σουν σαφείς εξηγήσεις. Δεν μπορεί 
ο Υπουργός Άμυνας να ζητιανεύει 
από το Υπουργείο Οικονομικών με 
το σταγονόμετρο. Η ισχυρή άμυνα 
δεν οδηγεί σε κρίσεις. Ούτε σε πο-
λέμους. Τους αποτρέπει. Η κρίση 
που βιώνουμε  και η κλιμάκωση 
των τουρκικών προκλήσεων είναι 
προϊόντα της πολιτικής του εξευμε-
νισμού. Και της απουσίας αμυντι-
κής θωράκισης. Η διαχρονική στά-
ση της Πολιτείας είναι εγκληματική. 
Ασυγχώρητη. Έχει επιτρέψει στην 
Τουρκία να εμπεδώσει μέσα από 
τις ομοσπονδιακές ψευδαισθήσεις 
τη διχοτόμηση. Και τώρα παγιδευ-
μένη στα λάθη της, χωρίς σχέδιο Β, 
παρακολουθεί τις εξελίξεις. Βεβή-
λωσε την Αγία Τράπεζα της Άμυνας. 
Και η Τουρκία, μετά την κατάληψη 
της μισής  Κύπρου, βάζει χέρι στα 
οικόπεδα του φυσικού αερίου στον  
νότο. Ως προηγούμενο βήμα της 
πλήρους κατάληψης…

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

Βρετανοί εναντίον κατοχικών «αρχών»
για σπίτια στα κατεχόμενα

Συγκλονισμένη η Τουρκία 
από τον φονικό σεισμό 

Σ υνεχίζεται ο απόηχος γύρω από 
την υπόθεση των Βρετανών που 
θα τους γίνει έξωση από τα σπίτια 

που αγόρασαν σε συγκεκριμένη περιοχή 
στην κατεχόμενη Λάπηθο, αφού τα σπί-
τια πωλήθηκαν για να αποπληρωθούν 
δάνεια του επιχειρηματία ανάπτυξης γης 
με «δικαστικό διάταγμα».

Ο τ/κ Τύπος μετέδωσε χθες ότι, με εντο-
λή του «πρωθυπουργού», Ερσίν Τατάρ,  
συστάθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα 
έχει συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη και θα ετοιμάσει έκθεση προς τον 

κ. Τατάρ, ώστε να εξευρεθεί ένας φιλικός 
διακανονισμός.

Να σημειωθεί ότι πρόκειται σχεδόν 
εξολοκλήρου για Βρετανούς που διαμένουν 
εκεί εδώ και αρκετά χρόνια.

Η «Ντιαλόγκ» γράφει ότι, πέραν των 
3.000 ατόμων έπεσαν θύματα απάτης 
κατά την αγορά κατοικίας στα κατεχόμενα. 
Ο πρόεδρος της ένωσης κτηματομεσι-
τών, Χασάν Σουνγκιούρ, ανέφερε στην 
τηλεόραση «Ντιαλόγκ» ότι μόνο στην 
υπόθεση Gary Robb, υπήρξαν περίπου 
1000 άτομα που εξαπατήθηκαν, 500 

άτομα με την υπόθεση της εταιρείας 
Bulut, ενώ ημιτελείς φέρονται 4.000 
κατοικίες, οι 3.000 από τις οποίες πω-
λήθηκαν. «Άρα υπάρχουν γύρω στις 
3.000 θύματα».

Ο Σουνγκιούρ ανέφερε ότι, εκτός από 
Άγγλους και άλλους αλλοδαπούς υπάρ-
χουν και πολίτες του ψευδοκράτους που 
εξαπατήθηκαν και υποστήριξε ότι για να 
πάψουν να υπάρχουν παρόμοια προβλή-
ματα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 
ασφάλεια περιουσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Η ΙΣΧΎΡΗ ΣΈΙΣΜΙΚΗ ΔΌΝΗΣΗ 
ΤΑΡΑΚΌΎΝΗΣΈ ΌΧΙ ΜΌΝΌ ΤΗ 
ΧΩΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΓΈΙΤΌΝΙ-
ΚΈΣ ΤΗΣ, ΑΦΗΝΌΝΤΑΣ ΠΙΣΩ 
ΝΈΚΡΌΎΣ, ΤΡΑΎΜΑΤΙΈΣ ΚΑΙ 
ΎΛΙΚΈΣ ΖΗΜΙΈΣ



Α
ποτελεσματική υπερ-
πήδηση προβλημάτων, 
ταχύτατη προώθηση 
εκκρεμούς γεωτρη-
τικού προγράμματος 
και πέρασμα στην 
εποχή της παραγωγής 

και εκμετάλλευσης του πιστοποιημένου 
φυσικού πλούτου γράφει το καρνέ τών επί 
του εδάφους απαντήσεων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στην πρωτοφανή κλιμάκωση 
των προκλήσεων από την Τουρκία. 

Πέραν της σχεδόν επιβεβλημένης - για 
λόγους διπλωματικού τακτ - επανάληψης 
όπου δει της βούλησής της για επιστροφή 
στις συνομιλίες για επίλυση του Κυπρια-
κού, η Λευκωσία δεν δείχνει τάσεις, επί 
του παρόντος, τουλάχιστον, να συρθεί σε 
μια διαδικασία διαπραγμάτευσης των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων που επιχειρεί 
διά της πολιτικής των κανονιοφόρων να 
επιβάλει η Άγκυρα. 

Δύσκολη εξίσωση με Ρωσία… 
Οι αναβαθμισμένες σχέσεις με τις ΗΠΑ, 

εν μέσω ενός ιδιάζοντος ψυχροπολεμικού 
κλίματος, σε μια μάλιστα συγκυρία που 
όλος ο πλανήτης κοιτά προς την Ανατο-
λική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, 
δυσκολεύουν όσο ποτέ προηγουμένως τις 
σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας - Μό-
σχας. Η προσπάθεια του νεοσουλτάνου 
Ερντογάν να “δέσει” τις σχέσεις του με 
τη Ρωσική Ομοσπονδία, τα fake news 
περί δήθεν ετοιμότητας της Μόσχας να 
αναγνωρίσει το “ψευδοκράτος”, αλλά και 
οι “ειδήσεις” που μεταφέρουν Τούρκοι 
δημοσιογράφοι ότι η Τουρκία είναι έτοιμη 
να συνεργαστεί με την εξ ανατολάς συ-
νεργάτιδά της για τα αποθέματα φυσικού 
αερίου στη Μεσόγειο αποκαλύπτουν το 
τουρκικό σχέδιο. 

Η Λευκωσία έχει ενώπιόν της μια 

μεγάλη πρόκληση να διαχειριστεί, που 
δυσκολεύει, γιατί εδώ και πάρα πολύ  καιρό 
δεν υπήρχε ανοικτός δίαυλος επικοινω-
νίας με τη Ρωσία. Η “ευτυχής” συγκυρία 
της καθόδου στην Κύπρο του Υπουργού 
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ το επόμενο 
διάστημα, όπως και η προγραμματισμένη 
για τον Μάιο επίσκεψη Αναστασιάδη στη 
Μόσχα, πρέπει να αποτελέσουν καταλύτη 
για εξισορρόπηση της ζυγαριάς, όσο δύ-
σκολο και αν ακούγεται. Μπορεί η Μόσχα 
να διατηρεί θέσεις αρχών στο Κυπριακό, 
αλλά τα συμφέροντά της στην περιοχή δεν 
είναι εύκολα διαπραγματεύσιμα. Πολλώ 
δε μάλλον όταν βλέπει το μικρό νησί της 

Μεσογείου, φανερά πλέον, να προσδένεται 
στο άρμα των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του 
ΝΑΤΟ. Και κάπου εδώ κάποιοι, καθόλου 
τυχαία, επαναφέρουν στη σκέψη τους, τους 
τρεις γύρους αδειοδοτήσεων θαλάσσιων 
τεμαχίων στην Κυπριακή ΑΟΖ, κατά τη 
διάρκεια των οποίων “φώναζαν” ότι πρέπει 
να εμπλακούν και ρωσικοί κολοσσοί. Το 
ότι δεν έγινε - και οι δικαιολογίες που 
από τότε ακούστηκαν - είναι δεδομένο. 
Ωστόσο, τώρα βλέπουμε τα απόνερα εκεί-
νης της εξέλιξης, που βάζει τη Ρωσία σε 
θέση αμυνομένου, αφού είναι σαφές πως 
η τακτική της Λευκωσίας και των συν αυτή 
είναι να “αποδεσμεύσουν” όσο μπορούν 
την Ε.Ε. από τη ρωσική εξάρτηση. 

Λύνουν το θέμα «Ισάι» 
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η Ση-

μερινή, εντός των ημερών αναμένεται να 
σφραγιστεί από τη Νομική Υπηρεσία η 
πρόταση της Λευκωσίας προς το Ισραήλ 
για την επίλυση του (μη υπάρχοντος) θέ-
ματος με το κοίτασμα Ισάι που γειτνιάζει 
με το πιστοποιημένο κυπριακό κοίτασμα 
“Αφροδίτη”. Αυτό που πληροφορείται η 
εφημερίδα μας είναι ότι στην πρόσφατη 
επαφή Αναστασιάδη - Νετανιάχου στην 
Αθήνα, στο περιθώριο των υπογραφών 
για τον EastMed, οι ηγέτες των δύο χωρών 
- αναγνωρίζοντας, προφανώς, επείγου-
σες γεωπολιτικές αναγκαιότητες - έδειξαν 
αποφασιστικότητα να μην επιτρέψουν δη-

μιουργία σκιών στις σχέσεις των δύο, με 
εκατέρωθεν, μάλιστα, εξηγήσεις. 

Η εισήγηση της Λευκωσίας αφορά σε 
θέσπιση μηχανισμού επιβεβαίωσης σε 
πραγματικό χρόνο τού αν το κοίτασμα 
εκτείνεται και στην ισραηλινή πλευρά και 
αναλόγως ανακτήσεων να καταβάλει τη 
σχετική αποζημίωση στους κατόχους του 
κοιτάσματος Ισάι. 

Σημειώνεται, και αυτό ίσως έχει τη 
μεγαλύτερη σημασία, σε περίπτωση 
οριστικής λύσης, ότι αυτήν τη στιγμή η 
διαφορά των δύο πλευρών είναι χαώδης. 

Επιβεβαιωμένες πληροφορίες της 
εφημερίδας μας λένε πως η Λευκωσία 
θεωρεί ότι 0-2% του “Αφροδίτη” εκτείνεται 
στην ισραηλινή πλευρά, με τους κατόχους 
του Ισάι να εκτοξεύουν το ποσοστό στο 
5-7%. Ανώδυνη λοιπόν υπερπήδηση του 
προβλήματος θα αποδείξει και τη βούληση 
των δύο χωρών να μην επιτρέψουν σε 
προβλήματα να σκιάσουν την αναγκαία 
γεωπολιτική συνεργασία. 

Αναμένουν γαλλική
αντίδραση 

Στο μεταξύ και σε ό,τι αφορά τις δρα-
ματικές εξελίξεις στο οικόπεδο 8 της 
Κυπριακής ΑΟΖ, η Λευκωσία, μετά το 
“σοκ” των αποκαλύψεων ότι έδωσε στο 
πιάτο τα στοιχεία στην Τουρκία με τη δη-
μοσιοποίηση της μελέτης της ΕΝΙ από 
το Τμήμα Περιβάλλοντος, προσπαθεί να 

διαχειριστεί τις εξελίξεις. 
Τα εργαλεία που έχει στη φαρέτρα 

της προφανώς και δεν είναι πολλά και 
εξαρτάται απόλυτα από το πώς η Ε.Ε. θα 
υλοποιήσει την απόφαση του Συμβουλίου 
Εξωτερικών Υποθέσεων για επιτάχυνση 
της διαδικασίας θέσπισης της λίστας κυ-
ρώσεων κατά φυσικών προσώπων και 
νομικών οντοτήτων που εμπλέκονται στις 
παράνομες τουρκικές γεωτρήσεις. 

Από την άλλη, συγκεκριμένες πηγές 
επέμεναν ότι δεν πρέπει να θεωρούν κά-
ποιοι ότι “το πράγμα πήρε την πορεία του”, 
υπογραμμίζοντας ότι έρχεται αντίδραση από 
τη Γαλλία. Μάλιστα, σε σχετικό ερώτημά 
μας, αν εννοούν την κάθοδο του γαλλι-
κού αεροπλανοφόρου «Σαρλ Ντε Γκωλ», 
υπογράμμισαν ότι αυτό δεν είναι το τέλος 
του δρόμου, αλλά η αρχή, υποδεικνύοντάς 
μας πως αναμένονται ανακοινώσεις από 
το Παρίσι, τις οποίες γνωρίζει, αλλά δεν 
μπορεί να δημοσιοποιήσει η Λευκωσία. 
Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 
ευθέως να λεχθεί πως είναι τουλάχιστον 
παράξενο ότι η Γαλλία - ως προασπιστής 
των συμφερόντων της ΤΟΤΑΛ που κατέ-
χει την άδεια με την ΕΝΙ για το οικόπεδο 
8 - δεν έχει, μέχρι στιγμής, αντιδράσει 
επίσημα. “Οι κατ’ ιδίαν συζητήσεις του 
Προέδρου Αναστασιάδη με τον Γάλλο 
ομόλογό του, Εμμανουέλ Μακρόν, στο 
Ισραήλ την περασμένη Τετάρτη, καθάρισαν 
το τοπίο”, επέμεινε η ίδια πηγή. 

Της Κυριακής
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Σε εκμετάλλευση της “Αφροδίτης” 
προχωρεί η Λευκωσία
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
charalambousc@ 
sigmatv.com



Ο
ι Τούρκοι προχω-
ρούν σε νέα αλλα-
γή της βάσης των 
συνομιλιών μετά τις 
εκλογές στα κατεχό-
μενα, κλιμακώνοντας 
στο μεσοδιάστημα τις 

προκλήσεις. Η εισβολή στο οικόπεδο 8 
της κυπριακής ΑΟΖ θα έχει και συνέχεια. 
Αυτό εκτιμούν διπλωματικές πηγές, ενώ 
από πλευράς Κυβέρνησης θεωρείται ότι η 
Άγκυρα θα προωθήσει σφόδρα τον Ερσίν 
Τατάρ για την ηγεσία των κατεχομένων 
στις επικείμενες λεγόμενες «εκλογές», 
ώστε να προχωρήσει εν συνεχεία μέσω 
των Τουρκοκυπρίων στην επίσημη πρόταση 
προς τον ΟΗΕ για αλλαγή της βάσης των 
συνομιλιών.  Η Άγκυρα, αφού χρησιμοποί-
ησε τον Ακιντζί για να φτάσει ώς το Κραν 
Μοντανά και να κατοχυρώσει όσα πήρε 
στη βάση μιας ομοσπονδίας συνομοσπον-
διακού χαρακτήρα, τώρα θα προχωρήσει 
στη μελέτη και άλλων μορφών λύσης με 
ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. 

Αδιάλλακτη, σκληρή γραμμή…
Η τουρκική πλευρά δεν θα υπαναχω-

ρήσει από τη θέση της: 1) Για παραμονή 
τουρκικών στρατευμάτων στο πλαίσιο μιας 
Βάσης ανάλογης με εκείνη των Βρετανών, 
δηλαδή με κυριαρχικά δικαιώματα. 2. Για 
την εκ περιτροπής Προεδρία και 3. Για τον 
επανακαθορισμό της κυπριακής ΑΟΖ και 
τον  διαμελισμό της μεταξύ της ίδιας και 
γειτονικών χωρών. 

Ακόμη και αν δεν εκλεγεί ο Τατάρ, δύ-
σκολα η Τουρκία θα δεχθεί λύση άλλην 
από αυτήν που θα εντάσσει τη θαλάσσια 
περιοχή της Κύπρου στη Γαλάζια Πατρίδα 
και στην πολιτική της νέας Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Ακόμη και αν φύγει ο παρά-
γοντας Ερντογάν από τη μέση, οι Κεμαλιστές, 
στα Ελληνοτουρκικά, και δη στο Κυπριακό 
υιοθετούν πιο σκληρή πολιτική γραμμή. 

Οι αντιφάσεις της Λευκωσίας
Η Άγκυρα ό,τι δεν μπορεί να πάρει στις 

συνομιλίες, θα επιδιώξει να το επιβάλει με 
τετελεσμένα στη θάλασσα, γνωρίζοντας ότι 
Αθήνα και Λευκωσία δεν έχουν σχέδιο 
Β, καθώς και ότι: 

Πρώτο, υπάρχει αντίφαση μεταξύ της 
στρατηγικής του EastMed, που δημιουργεί 
συνθήκες αποτροπής, και της πολιτικής που 
συνεχίζουν να ακολουθούν Αθήνα και Λευ-
κωσία στη βάση του εξευμενισμού. Από τη 
μια η κυπριακή Κυβέρνηση αναφέρεται σε 
συμμαχίες και από την άλλη δεν δίνει όσα θα 
έπρεπε να δώσει για την άμυνα, που αποτελεί 
βασικό πυλώνα της κυριαρχίας ενός κράτους. 
Κλασικό παράδειγμα είναι ό,τι συμβαίνει 
σήμερα στην κυπριακή ΑΟΖ. Αποτροπή 
σημαίνει ότι θα έπρεπε να είχαμε τέτοια 
οπλικά συστήματα και συμμαχίες, ώστε 
η Άγκυρα να αισθάνεται το βεληνεκές 
των πυραύλων μας για να αντιλαμβά-
νεται ότι το κόστος από τη δράση της 
θα ήταν μεγαλύτερο από το όφελος. 
Σήμερα δεν έχει κανένα κόστος. 
Διότι η Τουρκία γνωρίζει 
ότι: Α) Δεν έχουμε οπλικά 
συστήματα, αλλά και αυτά 
που έχουμε δεν μπορούμε 
να τα χρησιμοποιήσουμε, 
διότι την επόμενη μέρα 

ο Αττίλας θα μας λιώσει. Και αυτό διότι η 
Ελλάδα, ω μητέρα πατρίδα είναι απούσα 
και διότι η Κύπρος δεν επένδυσε ούτε στο 
ναυτικό (στη θάλασσα έχουμε έντεκα φορές 
μεγαλύτερη έκταση απ’ ό,τι στη στεριά), ούτε 
στην αεροπορία, ούτε καν επί του εδάφους 
με τον τρόπο που θα έπρεπε. Από τα 8,5 δις 
ευρώ που πρόσφερε ο πολίτης για την άμυνα,  
ούτε τα μισά δεν δόθηκαν. Αν δίνονταν, θα 
ήταν ή όχι η Κύπρος αστακός; Β) Εφόσον 
εμείς δεν έχουμε αξιόπιστες ένοπλες δυνά-
μεις, κανείς δεν θα τρέξει να μας σώσει, ενώ 
εμείς θα καθόμαστε στον καναπέ. Εκτός και 
αν υπάρχει διακύβευμα συμφερόντων, το 
οποίο δεν δημιουργείται από τη μια μέρα 
στην άλλη. Γ) Ούτε η ENI, ούτε η TOTAL 
θα βυθίσουν τον τουρκικό στόλο. Δεν έχουν 
πολεμικά πλοία. Όσο, δε, για τη Γαλλία και 
την Ιταλία, δεν θα κηρύξουν πόλεμο στην 
Άγκυρα για το χατίρι μας ή επειδή οι εταιρεί-
ες τους διεξάγουν έρευνες στην ΑΟΖ, όταν, 
μάλιστα, ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ φλερτάρουν με 
τον Ερντογάν.

Χέρι-χέρι με την Άγκυρα        
Δεύτερο, η κυπριακή Κυβέρνηση 

πιέζεται εκ των έσω επί του θέματος του 
EastMed. Υπάρχει μια φαινομενικά περίεργη 
συμμαχία μεταξύ της τουρκικής πλευράς 
και της ηγεσίας του ΑΚΕΛ. Προβάλλουν 
και οι δυο τον ισχυρισμό ότι δεν είναι συμ-
φέρουσα η επιλογή του EastMed και ότι ο 
αγωγός θα πρέπει να περάσει μετά τη λύση 
προς Τουρκία, γιατί είναι πιο φτηνό για την 
Άγκυρα το φυσικό αέριο. Και καλύτερη 
οικονομικά επιλογή για την Κύπρο εφόσον 
είναι απαγορευτική, όπως το ΑΚΕΛ ισχυρί-
ζεται, είτε άμεσα είτε μέσω τρίτων, η επιλογή 
του EastMed. Ερώτημα: Είναι κατανοητό 
να ενδιαφέρεται το ΑΚΕΛ για την επικερδή 
πώληση του φυσικού αερίου. Όμως, γιατί 
τόσο ενδιαφέρον από τον Ερντογάν εάν θα 
χρεοκοπήσουμε ή όχι; Η αλήθεια είναι η 
εξής: Α. Ο EastMed έχει δυο σκέλη. Το 
ενεργειακό και το γεωστρατηγικό, δηλαδή 
τον άξονα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, που 
είναι αντίθετος με την πολιτική της Γαλάζιας 
Πατρίδας, αφού απαγορεύει στην Άγκυρα 
να κυριαρχήσει στη θάλασσα όπως επιδι-
ώκει. Συνεπώς, εάν εμπεδωθεί ο άξονας 
Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ με ή χωρίς τον 
East Med μειώνεται η γεωπολιτική και γε-
ωστρατηγική σημασία της Τουρκίας, την 
οποία η Άγκυρα θέλει να ενισχύσει για να 
κυριαρχήσει. Εάν το πετύχει, μειώνονται 
οι πιθανότητες λύσης, αλλά ακόμη και αν 

εξευρεθεί λύση, αυτή θα είναι όμηρος της 
τουρκικής παντοκρατορίας. Η βιωσιμότητά 
της θα στηρίζεται στην υποταγή μας και στον 
αφελληνισμό μας. Ταυτοχρόνως, εάν γίνει 
πράξει ο EastMed, αλλάζουν τα σημερινά 
ανισοζύγια δυνάμεων υπέρ της Κύπρου και 
της Ελλάδας. Ως εκ τούτου δημιουργούνται 
συνθήκες αποτροπής και περιορίζεται η 
τουρκική επιθετικότητα. Γεννιούνται καλύ-
τερες συνθήκες λύσης και ασφάλειας. Β. 
Πόσο ρεαλιστικό είναι να πιστεύει κανείς 
ότι θα αλλάξει η τουρκική πολιτική, εάν 
συνεχίσουμε την υποτακτική πολιτική, 
όταν η αντιπολίτευση στην Άγκυρα είναι 
πιο ακραία από την κυβέρνηση; 

Η σημασία του άξονα και ο 
προβληματισμός του ΑΚΕΛ

Ποιος θα πιέσει την Τουρκία και πώς; 
Οι ΗΠΑ  που έχουν πιο μειωμένη επιρ-
ροή απ’ ό,τι είχαν στο παρελθόν ή η Ρω-
σία, που έχει σήμερα μεγαλύτερη επιρροή 
απ’ ό,τι στο παρελθόν, αλλά δεν θέλει τον 
EastMed διότι: α) τον θεωρεί ανταγωνιστικό 
ως προς τους δικούς της αγωγούς και δη 
τον Turkish Stream, β) αποτελεί ασπίδα 
στο πλαίσιο της στρατηγικής ανάσχεσης 
της Δύσης στην περιφέρεια της Ευρασίας 
και της Τουρκίας και αποτροπή έναντι του 
τόξου που σχηματίζει η Ρωσία, με το Ιράν 
και την Τουρκία, με αιχμή την τελευταία. 
Όσο πιο ισχυρός είναι ο αμυντικός άξονας 
Ελλάδας, Τουρκίας, Ισραήλ,  τόσο πιο πολύ 
μειώνονται οι εκβιασμοί της Τουρκίας, αλλά 
και του Ιράν έναντι των ΗΠΑ. Γι’ αυτό οι 
Αμερικανοί στηρίζουν τη στρατηγική λογι-
κή του EastMed. Είναι πρόδηλον, λοιπόν, 
γιατί οι εκ των έσω τορπίλες σε βάρος του 
EastMed τυγχάνουν ενθουσιώδους υπο-
δοχής από την Τουρκία και βοηθούν τη 
Μόσχα. Το ΑΚΕΛ, μάλιστα,  τάσσεται εναντίον 
της φιλοδυτικής πολιτικής του Προέδρου, 
προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι η Κύπρος 
δεν θα πρέπει να γίνει φυλάκιο των ΗΠΑ 
και του ΝΑΤΟ. Είναι κατανοητή η θέση 
του ΑΚΕΛ. Όμως εγείρονται τα εξής ερω-
τήματα: 1) Η Κύπρος δεν είναι ΝΑΤΟ όταν 
οι τρεις εγγυήτριες δυνάμεις ανήκουν στη 
Συμμαχία; Το ΑΚΕΛ δεν είναι αυτό που 
ισχυρίζεται ότι δεν πρέπει να ενοχλήσουμε 
τις Βάσεις των Βρετανών, δηλαδή το ΝΑΤΟ; 
Είναι ή δεν είναι ήδη η Κύπρος φυλάκιο του 
ΝΑΤΟ; 2) Εάν επιλυθεί το Κυπριακό στη 
βάση της αποστρατιωτικοποίησης και της 
ομοσπονδίας με εκ περιτροπής Προεδρία, 
ποιος θα έχει την ασφάλεια της περιοχής 

μας; Ή  Τουρκία ή το ΝΑΤΟ; Ή  και οι δυο; 
Το ΝΑΤΟ θα μας ελέγχει μέσω Άγκυρας 
και Βρετανικών Βάσεων!  Πού οδηγεί η 
πολιτική του ΑΚΕΛ; Μήπως οδηγεί στην 
εξής πρακτική; Να λέμε όχι στη δική μας 
ενίσχυση μέσω ΝΑΤΟ αλλά να αποδεχθούμε 
τον έλεγχό μας από το ΝΑΤΟ μέσω Τουρ-
κίας! Ερώτημα: Είναι τελικά το ΝΑΤΟ και 
οι ΗΠΑ πιο πολύ εχθροί μας απ’ ό,τι είναι 
η Άγκυρα; Πρέπει ή όχι να προβληματιστεί 
η ηγεσία της Αριστεράς;

Η λογική της
Τρίτης Κοινότητας…   

Το ΑΚΕΛ δεν θέλει τον EastMed και 
τον άξονα Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, διότι 
έχει αποτύχει η δική του εξευμενιστική 
πολιτική και δεν θέλει το σχέδιο Β. Πι-
στεύει ότι πρέπει να δεθούμε στο άρμα 
της Τουρκίας μέσω μιας ομοσπονδιακής 
σχέσης. Όχι μόνο στο θέμα της ασφάλειας, 
αλλά και σε αυτό της ενέργειας. Πρέπει να 
είμαστε δίκαιοι. Δεν είναι μόνο το ΑΚΕΛ 
που κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση. 
Σε ό,τι αφορά τον αγωγό προς Τουρκία, ο 
Άντρος Κυπριανού πήρε τη σκυτάλη από 
τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Εφόσον ο Πρόε-
δρος υιοθετεί την πολιτική του EastMed 
και εφόσον ο EastMed είναι μια επιλογή 
και δη στρατηγική, που έχει διαφορετικούς 
στόχους και συμφέροντα από την πολιτική 
του αγωγού προς Τουρκία, τότε είναι, εκ 
των πραγμάτων, πρόδηλη η συμμαχία 
μεταξύ των ηγεσιών του ΔΗΣΥ και του 
ΑΚΕΛ εναντίον του Προέδρου. Διότι, η 
λογική της λεγόμενης ομοσπονδιακής 
λύσης στηρίζεται στο εξής: Εκτός της εκ 
περιτροπής Προεδρίας, του κατάλοιπου 
της εξουσίας στα κρατίδια και των χωρι-
στών πηγών εξουσίας και κυριαρχίας, θα 
πρέπει να δώσουμε και το φυσικό αέριο 
στην Άγκυρα. Και τι λέει σήμερα η Τουρ-
κία, αφού οι ηγεσίες του ΑΚΕΛ και του 
ΔΗΣΥ τα έκανα θάλασσα επί σειρά ετών 
στο Κυπριακό; Λέει λοιπόν η Άγκυρα ότι, 
όχι μόνο θα μου δώσετε τον αγωγό, αλλά θα 
σας αφήσω το ποσοστό του φυσικού αερίου 
που εγώ κρίνω ότι έχετε! Ποια λύση μάς 
προτείνουν για να δώσουμε ως αντάλλαγμα 
το φυσικό αέριο; Μια λύση, που όχι μόνο 
θα αναγνωρίζει το ψευδοκράτος ως ισότιμο 
συνιστών κράτος, αλλά, ταυτοχρόνως, θα 
μας παραδίδει ενεργειακά και αμυντικά στη 
ζώνη ευθύνης της Τουρκίας! Τώρα ποιος 
είναι ο σχεδιασμός του κατεστημένου; Να 
τορπιλίσει  το ενεργειακό και στρατηγικό 
σκέλος του EastMed και τον άξονα Ελλάδας, 
Κύπρου, Ισραήλ, όπως έπραξε παλιότερα 
με το Δόγμα, όπως συνέβη και με την ΕΕ, 
για να μας πει δεν υπάρχει άλλη επιλογή. 
Χέρια ψηλά και πόδια πάνω! Δικαιωθήκα-
με... Εάν θέλετε φυσικό αέριο, θα πρέπει να 
τεθεί η Κύπρος κάτω από τις φτερούγες της 
Τουρκίας. Προωθείται, μάλιστα, αυτό που 
είχαμε προ καιρού εντοπίσει. Ότι, δηλαδή, 
η βιωσιμότητα της λύσης θα περάσει μέσα 
από τον τερματισμό του Ελληνισμού στην 
Κύπρο. Τι συνέβη, λοιπόν, την περασμένη 
βδομάδα στα κατεχόμενα; Στην παρουσία 
του ευρωβουλευτή Νιαζί Κιζίλγιουρεκ 
σχηματίστηκε η φεντεραλιστική, δηλαδή 
η ομοσπονδιακή πλατφόρμα της Τρίτης 
Κοινότητας. Που δεν θα στηρίζεται στην 
εθνική καταγωγή. Αυτήν των Κυπριλλίδων, 
των Νεοκυπρίων, όπως την είχε σχεδιάσει 
η Βρετανία από το ’60. Τονίζουμε εδώ ότι 
ένας από τους εκφραστές αυτής της τάσης 
είναι και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών 
της Ελλάδας, Νίκος Κοτζιάς, τον οποίον 
εκθείαζαν οι εν Κύπρω απορριπτικοί εθνι-
κόφρονες και δη του ενδιάμεσου χώρου! 
Το ΑΚΕΛ είναι ενορχηστρωτής αυτής της 
ανθελληνικής πολιτικής και μερίδα της 
νεοφιλελεύθερης ηγεσίας του ΔΗΣΥ δι-
αδραματίζει τον ρόλο του σιωπηρού συ-
νένοχου και του εθελούσιου κομπάρσου. 
Βολεύεται έτσι. Τα φορτώνει στο ΑΚΕΛ, 
αφού η ίδια θα πρέπει να περάσει για 
την αλίευση ψήφων από τα εθνικόφρονα 
σωματεία και τα μνημόσυνα των ηρώων. 
Όσο, δε, για τον ενδιάμεσο χώρο, ενθυμεί-
στε την πολυδιαφημισμένη εναλλακτική 
στρατηγική του, η οποία ήταν και αυτή ένα 
πυροτέχνημα. Όλα για την εξουσία. Με 
την ήττα στις Προεδρικές εξαφανίστηκε 
και η κοινή στρατηγική του ενδιάμεσου. 
Ως εκεί είχαν βενζίνη… 

Της Κυριακής
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O EΡΝΤΟΓΆΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ 
ΜΆΤΙ ΣΤΟΝ ΤΆΤΆΡ, ΆΝΆΜΕΝΕΙ 
ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΆ ΚΆΤΕΧΟ-
ΜΕΝΆ ΚΆΙ ΚΛΙΜΆΚΩΝΕΙ ΤΙΣ 
ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ

Γιατί Τουρκία, ΑΚΕΛ 
και ΔΗΣΥ είναι 

εναντίον του East-
Med 

Ποιες οι γεωπολιτικές 
επιπτώσεις από την 
εδραίωση του άξονα 

Ελλάδας, Κύπρου, 
Ισραήλ  

Πώς η βιωσιμότητα 
της ομοσπονδίας 
περνά μέσω του 

αφελληνισμού της 
Κύπρου
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Σήμερα βρισκόμαστε 
μπροστά σε αδιέξοδα, 
τα οποία δημιούργησε ο 
εξευμενισμός και η ομο-
σπονδιακή πολιτική, για 
την οποία οι Τούρκοι μάς 
εξηγούν από το 1956 ότι 
δεν είναι απλώς διχοτό-
μηση, αλλά το προηγού-
μενο στάδιο της τουρκο-
ποίησης. Τώρα οι σοφοί 
«ρεαλιστές» αποδέχονται 
το πεπρωμένο. Όπως το 
καθόρισε η Άγκυρα.  Ότι 
δηλαδή για να γίνει η ομο-
σπονδία από  ουτοπική, 
ρεαλιστική, θα πρέπει να 
χάσουμε την εθνική μας 
ταυτότητα, δηλαδή να υπο-
κύψουμε στον τουρκικό 
φασισμό. Διότι ακόμη κι 
εμείς αν την χάσουμε, η 
Τουρκία δεν θα επιτρέψει 
να συμβεί κάτι τέτοιο στον 
βορρά. Για να γίνει η ομο-
σπονδία από ουτοπία, ρε-
αλισμός, θα πρέπει να δώ-
σουμε την εκ περιτροπής 
Προεδρία, το φυσικό αέριο 
και να τεθούμε κάτω από 
την τουρκική κηδεμονία. 
Αυτό δεν μας εισηγείται το 
κατεστημένο ως μοναδική 
οδό; Αυτή η πολιτική, δη-
λαδή του κατεστημένου,  
κινδυνεύει να χαλάσει από 
την εναλλακτική πρότα-
ση του EastMed, όχι μόνο 
ενεργειακά αλλά και γεω-
στρατηγικά και αμυντικά. 
Είναι τυχαίο που τον πο-
λεμούν τον East-Med με 
κάθε τρόπο οι Τούρκοι, 
αλλά και ημέτεροι, σε μια 
εμφανή πλέον συμμαχία; 

Η συμμαχία 
με την 

Άγκυρα…   



να ασκήσει αυτήν την πολιτική είναι η 
αναθεωρημένη πολιτική της, που είναι 
σε συνάρτηση της επέκτασής της στην 
πάλαι ποτέ οθωμανική αυτοκρατορία, και 
η παράνομη συμφωνία που έκανε με τη 
Λιβύη, αφού διαλαλεί ότι ακόμα στη Λι-
βύη υπάρχουν απόγονοι των Οθωμανών. 
Η Άγκυρα προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
διασπάσει τις συμμαχίες οι οποίες έχουν 
γίνει σε όλη την Αν. Μεσόγειο για την 
ενέργεια, απ’ όλες τις χώρες που έχουν 
υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασ-
σας, που είναι και η Διεθνής Νομιμότητα, 
ενώ αυτή δεν έχει υπογράψει το Διεθνές 
Δίκαιο της Θάλασσας, με αποτέλεσμα αυτή 
να είναι παράνομη. Ισχυρίζεται, δε, ότι, 
εάν δεν είναι στην εξίσωση του φυσικού 
αερίου και αν δεν ληφθεί υπ’ όψιν η ίδια, 
τότε τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Ωστόσο, 
θεωρώ πως αυτά είναι σχεδιασμοί της 
τουρκικής πολιτικής και θα εξηγήσω 
παρακάτω, γιατί η Τουρκία δεν μπορεί 
να επέμβει στο φυσικό αέριο της Νοτιο-
ανατολικής Μεσογείου.  

Κατ’ αρχήν, ο αγωγός East Med έχει 
γεωπολιτική και στρατηγική σημασία 
για το Ισραήλ. H γεωπολιτική του αξία 
έγκειται στο γεγονός ότι παρέχει στο Ισ-
ραήλ στρατηγικό βάθος όχι προς ανατο-
λάς, αφού δεν έχει την ανάλογη έκταση, 
αλλά προς δυσμάς. Θα έλεγε κανείς ότι ο 
όρος στρατηγικό βάθος λειτουργεί αντι-
στρόφως ανάλογα για το Ισραήλ, αφού 
δεν έχει χερσαία έκταση, αλλά θάλασσα 
προς δυσμάς. Το Ισραήλ περιβάλλεται 
από 300 εκατομμύρια Άραβες, το στρα-
τηγικό του βάθος είναι προς δυσμάς στη 
θάλασσα, το οποίο στοιχίζεται προς την 
Κύπρο, την Ελλάδα και την Αίγυπτο, καθώς 
και προς τις χώρες της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου. Ήδη, πρόσφατα, άρχισε να 
διοχετεύει φυσικό αέριο από το κοίτασμα 
Λεβιάθαν προς την Αίγυπτο. Ακόμα, δε, 
από το 2008, οι σχέσεις των δύο χωρών 
έχουν αναπτυχθεί σε τεράστιο βαθμό. Είναι 
βέβαιο, για κάποιον που παρακολουθεί 
τη γεωπολιτική και τη στρατηγική των 
χωρών που περιβάλλουν τη Μεσόγειο, 
ότι κανένας δεν θέλει να αποκλείσει 
κανέναν. Και είναι επίσης βέβαιον ότι η 
Αίγυπτος, η οποία αντιπροσωπεύει το 1/3 
του αραβικού κόσμου με πληθυσμό 100 
εκατομμύρια, θα αναδειχθεί σε ενεργειακό 
κόμβο της Ανατολικής Μεσογείου. Την 
ίδια ώρα, με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
υγροποίησης που διαθέτει το Κάιρο σε 
συνδυασμό με τον αγωγό Εast Med, η 
Αμερική θα αναλάβει όλη τη διαχείριση 
του ΦΑ, καθώς πάνω στον συγκεκριμένο 
αγωγό θα συνδεθούν όλα τα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου που ανήκουν στη λεκάνη 
της Ν.Α. Μεσογείου και τα οποία θα διο-
χετεύονται προς την Ευρώπη, γιατί είναι 
λογικό οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με το 
ΝΑΤΟ να προστατεύσουν τους αγωγούς.

Ρωσική απαγκίστρωση 
Από την άλλην, η Ρωσία, σε έναν ευρύ 

ορίζοντα 15ετίας θα έχει απαγκιστρωθεί 
πλέον από την Ευρώπη για τους παρακάτω 
δύο λόγους: α) Από τις 3 Δεκ. 2019 η Ρωσία 
άρχισε να διοχετεύει φυσικό αέριο προς 
την Κίνα με αγωγό 5811 χιλιόμετρων εντός 
της επικράτειάς της και θα τροφοδοτεί την 
Κίνα μέχρι το 2050. Μια τεράστια χώρα, 
η οποία έχει τον μεγαλύτερο πληθυσμό 
του κόσμου (ενάμισι δισεκ. πληθυσμός). 
Πρόκειται για μια στρατηγική κίνηση που 
φανερώνει ότι, σε αυτό το στάδιο που εκτι-
μώ, το βάθος, δηλαδή, δεκαπενταετίας, η 
Μόσχα θα απαγκιστρωθεί από το φυσικό 
αέριο τής Ευρώπης, γιατί θα τροφοδοτεί 
φυσικό αέριο όλη την Ευρώπη η Αμερική. 
Η προστασία του EAST MED και η δια-
χείρισή του από την Αμερική έχει μεγάλη 
σημασία για την παγκόσμια οικονομία, διότι 
αυτά θα ρυθμίζουν την ισοτιμία μεταξύ 
δολαρίου και ευρώ. Είναι αδιανόητο οι 
ΗΠΑ να μην μπορούν να ελέγξουν όλο 
αυτόν τον αμύθητο πλούτο.

Συμπερασματικά, θα έλεγε κανείς ότι 
όλοι, της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης, άρχι-
σαν να ενδιαφέρονται για τη Λιβύη όταν ο 
Στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ έφθασε λίγο 
πριν από την κατάληψη της Τρίπολης. 
Ο λόγος είναι ότι όλοι γνωρίζουν, όπως 
έχει ανακοινωθεί από επίσημους κύκλους 
μετά από σεισμικές έρευνες, πως μεταξύ 

Κρήτης και Λιβύης υπάρχουν δύο τεράστια 
κοιτάσματα φυσικού αερίου, από τα οποία 
πιστεύεται ότι το ένα είναι το μεγαλύτερο του 
κόσμου. Γι’ αυτό, όλοι αυτοί δεν αγάπησαν 
ξαφνικά τον λιβυκό λαό και την ειρήνη. Η 
Γερμανία, που έκανε δύο παγκόσμιους 
πολέμους, είναι μία οικονομική υπερδύ-
ναμη. Και βλέποντας ότι, αν επικρατήσει 
ο Στρατάρχης Χαφτάρ, θα επηρεαστούν 
τα συμφέροντά της, έσπευσε να ρυθμίσει 
το πρόβλημα, με βάση αυτά τα τελευταία. 
Όπως και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, 
υποκινούμενη, μάλιστα, από την Τουρκία. 
Ειρήσθω εν παρόδω, να επισημάνω ότι, σε 
πρόσφατη συμμετοχή μου σε σεμινάριο 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για τους 
πυλώνες ανάπτυξης της ΕΕ για τον 21ον  
αιώνα και μετά την παρουσίαση από τον 
εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τού 
υπέβαλα σχετική ερώτηση αναφορικά με 
την άμυνα της Ευρώπης, η οποία θα πρέ-
πει να αυτονομηθεί. Δεν αναφέρω το τι 
διημείφθη, αλλά, όσον αφορά την άμυνα, 
ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην Κύπρο, στο τέλος μάς υπενθύμισε ότι 
η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση έγινε 
για την οικονομία και ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση έχει μαζί με την Τουρκία μια σχέ-
ση ανταλλαγών 180 δισεκατομμυρίων 
ευρώ. Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ΕΕ, 
η Γερμανία και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά 
κράτη το πρώτο πράγμα που σκέφτονται 
και θα σκέφτονται είναι τα οικονομικά τους 
συμφέροντα. Γι’ αυτό και δεν μπορούν να 
επέμβουν άμεσα στην Τουρκία, αρκού-
μενα να βγάζουν επιλεκτικές τοποθετή-
σεις/παρατηρήσεις, αφού και η Άγκυρα 
γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει 
μεγάλα οικονομικά συμφέροντα μαζί της. 

Επικράτηση Χαφτάρ
Όσον αφορά την πολεμική έκβαση 

της κρίσης στη Λιβύη, εκτιμώ
ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα θα έχει 

λήξει το θέμα εναντίον των τουρκικών 
συμφερόντων, διότι, στρατηγικά, είναι προς 
όφελος της Αιγύπτου να επιβληθεί ο στρα-
τηγός Χαφτάρ. Η οποία είναι μία τεράστια 
αναδυόμενη δύναμη, κομβική, πλέον, για 
την ενεργειακή γεωπολιτική, και δεν θα 
επιτρέψει επικράτηση της Τουρκίας. Στο 
αντιτουρκικό μπλοκ, όσον αφορά τη λιβυκή 
κρίση, συμπαρατάσσονται, ακόμα, τόσο η 
Σαουδική Αραβία, όσο και το Ισραήλ, με 
ό,τι αυτό εξυπακούεται, χώρες που επίσης 
δεν θα επιτρέψουν την επικράτηση των 
ισλαμιστών τρομοκρατών. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και 
λόγω της γεωπολιτικής ισορροπίας της 
περιοχής και των τεράστιων οικονομικών 
συμφερόντων που διακυβεύονται εκτιμώ 
ότι, μέχρι το καλοκαίρι, νέος πρόεδρος 
της Λιβύης θα είναι ο στρατηγός Χαλίφα 
Χαφτάρ. Επιπρόσθετα, ούτε και οι υπό-
λοιποι μεγάλοι παίκτες  Ρωσία, Αμερι-
κή, Γαλλία, ΕΕ, ΟΗΕ - θα επιτρέψουν την 
επικράτηση των φανατικών ισλαμιστών, 
ανεξάρτητα από τις διασκέψεις που έγιναν, 
που, όπως προσημείωσα, κατά την γνώμη 
μου υποκινήθηκαν από την Τουρκία. Η 
οποία, ως άρπαγας που είναι, θέλει τα 
πάντα δικά της.

*Ταξίαρχος ε.α. Πολεμικής Αεροπορίας

Τ
ο ναυάγιο της Μόσχας 
και το φιάσκο του Βερολί-
νου… Ας αρχίσουμε από 
την αρχή: Ως γνωστόν, η 
Ρωσία είναι θετική προς 
τον στρατάρχη Χαλίφα 
Χαφτάρ στο θέμα της Λι-

βύης, ενώ οι Τούρκοι πρόσκεινται προς 
τον Σάρατς, ενισχύοντάς τον με ισλαμιστές 
τρομοκράτες. Η σύσκεψη στη Μόσχα έγι-
νε, διότι η Τουρκία, από το έδαφος της 
οποίας διέρχονται οι αγωγοί φυσικού 
αερίου της Ρωσίας προς την Ευρώπη, 
υποκίνησε τη Ρωσία, προκειμένου να 
γίνει αυτή η διάσκεψη στη Μόσχα, πα-
ρούσης και της Τουρκίας, μεταξύ των 
αντιμαχόμενων παρατάξεων. Εκείνο που 
προβλήθηκε, τελικά, στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης ήταν η υπερδύναμη Ρωσία 
και η αναθεωρητική δύναμη Τουρκία, 
χωρίς τις δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, 
να συζητούν για την επίλυση του Λιβυ-
κού. Κανένα παράδοξο: Το οικονομικό 
συμφέρον της Ρωσίας την ανάγκασε να 
γίνει αυτή η σύσκεψη, γιατί εξαρτάται 
οικονομικά από τους αγωγούς της που 
περνούν από την Τουρκία. Ο στρατάρχης 
Χαλίφα Χαφτάρ, όμως, σχεδόν έχει κερ-
δίσει τον πόλεμο και, ενώ του έχει μείνει 
η τελευταία μπουκιά, τον κάλεσαν για την 
ειρήνη. Καλώς, βέβαια, συμμετείχε, γιατί, 
για τη διεθνή κοινότητα, έπρεπε να ήταν 
παρών. Η Τουρκία γνωρίζει ότι έχασε τον 
πόλεμο, γι’ αυτό παίζει τα τελευταία της 
χαρτιά ως προς το θέμα της Λιβύης. Μετά 
την αποχώρηση του στρατάρχη Χαλίφα 
Χαφτάρ μπήκε στο παιγνίδι ο ευρωπα-
ϊκός οικονομικός γίγαντας που λέγεται 
Γερμανία. Καλά, διερωτάται κανείς, πώς 
ξεκίνησε η Γερμανία μετά τη διάσκεψη 
της Μόσχας να καλέσει τη διάσκεψη του 
Βερολίνου; Η Τουρκία, βλέποντας την απο-
τυχία και το ναυάγιο της Μόσχας, υπο-
κίνησε και τη  Γερμανία για τη σύσκεψη 
του Βερολίνου, διότι: α) Η Γερμανία είναι 
ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Τουρ-
κίας. Αντιλαμβάνεται κανείς πόσο είναι 
οικονομικά συνδεδεμένες οι δύο χώρες 
και πόσο μεγάλα οικονομικά συμφέρο-
ντα έχει η Γερμανία από την Τουρκία. 
Επομένως, η Άγκυρα, όπως υποκίνησε 
τη Ρωσία, υποκίνησε και τη Γερμανία, 
λόγω της αλληλοεξαρτώμενης οικονομι-
κής τους σχέσης. Τούτο επιβεβαιώνεται, 
αν δει κανείς το εμπορικό ισοζύγιο των 
δύο χωρών: Η Γερμανία εισάγει από την 
Τουρκία τρόφιμα και υφάσματα ύψους 
14 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ για τη  
Γερμανία η Τουρκία είναι ο πρώτος εμπο-
ρικός της εταίρος με μεγάλες βιομηχανίες 
κατασκευής οχημάτων -Mercedes, BMW, 
VW -, μηχανολογικών ειδών, ηλεκτρικών 
ειδών κ.λπ. 

Όσον αφορά την Τουρκία, οι δύο 
παράμετροι οι οποίες βοήθησαν στο 

Η Τουρκία γνωρίζει 
ότι έχασε τον πόλεμο, 

γι’ αυτό παίζει τα 
τελευταία της χαρτιά 
ως προς το θέμα της 

Λιβύης. Γι’ αυτό η 
Άγκυρα υποκίνησε τόσο 
τη διάσκεψη στη Μόσχα, 

όσο και τη διάσκεψη 
στο Βερολίνο
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ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ*

Το ναυάγιο της Μόσχας και
το φιάσκο του Βερολίνου

ΌΣΌΝ ΑΦΌΡΑ ΤΗΝ ΠΌ-
ΛΕΜΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗ ΛΙΒΎΗ, 
ΕΚΤΙΜΏ ΌΤΙ ΣΕ ΕΎΛΌ-
ΓΌ ΧΡΌΝΙΚΌ ΔΙΑΣΤΗ-
ΜΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΛΗΞΕΙ ΤΌ 
ΘΕΜΑ ΕΝΑΝΤΙΌΝ ΤΏΝ 
ΤΌΎΡΚΙΚΏΝ ΣΎΜΦΕ-
ΡΌΝΤΏΝ, ΔΙΌΤΙ, ΣΤΡΑ-
ΤΗΓΙΚΑ, ΕΙΝΑΙ ΠΡΌΣ 
ΌΦΕΛΌΣ ΤΗΣ ΑΙΓΎ-
ΠΤΌΎ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΕΙ Ό 
ΣΤΡΑΤΗΓΌΣ ΧΑΦΤΑΡ

www.simerini.com
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Εσχάτως, με 
την τελευταία, 
πρωτοφανή 

πρόκλησή της 
στο τεμάχιο 8 
της κυπριακής 

ΑΟΖ, η Τουρκία, 
εργαλειοποιώντας 
τα προηγούμενα, 

στρατηγικά, 
«κεκτημένα» της 

προχωρεί ένα 
βήμα παραπέρα, 
μετατοπιζόμενη 

από μια γεώτρηση 
με καθαρά 
«πολιτικά 

χαρακτηριστικά» 
(προβολή ισχύος), 
σε μια πραγματική, 

τεχνικού τύπου, 
γεώτρηση, 

επιδιώκοντας να 
βρει υποθαλάσσια 

κοιτάσματα

Η «ΣΗΜΕΡΙΝΗ» ΤΗΣ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ-
ΖΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΧΡΟ-

ΝΙΚΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΟΖ, ΜΕ 

ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΙΣΒΟΛΗ 
ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ 

ΣΚΑΦΟΥΣ «ΜΠΑΡΜΠΑ-
ΡΟΣ», ΤΟ 2013. ΕΚΤΟ-

ΤΕ, Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΧΕΙ 
ΚΛΙΜΑΚΩΣΕΙ ΕΠΙΚΙΝ-
ΔΥΝΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ 
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, 

ΜΕ ΑΠΟΚΟΡΥΦΩΜΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΙ-

ΣΒΟΛΗ ΣΤΟ ΤΕΜΑΧΙΟ 8 
ΓΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΚΟΙ-

ΤΑΣΜΑΤΟΣ 

26.01.2020

Η 
κλιμάκωση στην κυπρι-
ακή ΑΟΖ, αλλά και 
σε ολόκληρο το ελλη-
νοτουρκικό μέτωπο, 
στην οποία προβαίνει 
η Τουρκία το τελευ-
ταίο διάwστημα, δεν 

είναι καθόλου τυχαία. Αντίθετα, είναι 
αποτέλεσμα μιας άρτια μεθοδευμένης 
στρατηγικής, η οποία αναβαθμίζεται, 
προϊόντος του χρόνου, με σαφή, κάθε 
φορά, ποιοτικά χαρακτηριστικά. 

Έτσι, η Άγκυρα, ενώ στην αρχή έθεσε 
ως στόχο την παρεμπόδιση υλοποίησης 
του ενεργειακού προγράμματος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, στη συνέχεια προ-
χώρησε σε σειρά κινήσεων, οι οποίες 
είχαν ως στόχο: Α) Να δηλώσει, με όρους 
κυριαρχίας, την τουρκική παρουσία στην 
περιοχή, αμφισβητώντας το δικαίωμα της 
Κυπριακής Δημοκρατίας να διενεργεί 
έρευνες ή και να προχωρήσει σε εκμε-
τάλλευση των υποθαλάσσιων φυσικών 
πόρων της. Β) Να επιβάλει τη θέση της 
ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι πρακτικά 
ρεαλιστικό στο ενεργειακό περιβάλλον 
της Αν. Μεσογείου χωρίς τη δική της 
συγκατάθεση ή συμμετοχή, στέλνοντας, με 
αυτόν τον τρόπο, μήνυμα επικυριαρχίας 
σε ολόκληρη την περιοχή. Γ) Να ακυρώσει 
την υλοποίηση του αγωγού EastMed, η 
κατασκευή του οποίου θα την έθετε, ipso 
facto, εκτός του ενεργειακού παιγνιδιού 
τής Αν. Μεσογείου. Δ) Να μετατρέψει το 
ζήτημα της ενέργειας και της εκμετάλλευ-
σης του φυσικού αερίου στο κύριο ζήτημα 
της διαπραγμάτευσης του Κυπριακού, 
με όρους διαμοιρασμού, όπως η ίδια τον 
εννοεί, μεταξύ των δύο κοινοτήτων στην 
Κύπρο, αλλά και της ίδιας.

Εσχάτως, με την τελευταία, πρωτοφανή 
πρόκλησή της στο τεμάχιο 8 της κυπρι-

ακής ΑΟΖ (το οποίο, όπως το τεμάχιο 7, 
είναι αδειοδοτημένο στις εταιρείες Total 
και ΕΝΙ), η Τουρκία, εργαλειοποιώντας 
τα προηγούμενα, στρατηγικά, «κεκτημέ-
να» της προχωρεί ένα βήμα παραπέρα, 
μετατοπιζόμενη από μια γεώτρηση με 
καθαρά «πολιτικά χαρακτηριστικά» (προ-
βολή ισχύος), σε μια πραγματική, τεχνικού 
τύπου, γεώτρηση, επιδιώκοντας να βρει 
υποθαλάσσια κοιτάσματα, αφού πρόκειται 
για ένα τεμάχιο στο οποίο έχουν ήδη διε-
νεργηθεί αρκετές έρευνες και θεωρείται 
αρκετά πιθανή η ύπαρξη φυσικού αερίου.  

Ανύπαρκτη στρατηγική 
Στρατηγική, βεβαίως, που, πρέπει να 

λεχθεί, εκτυλίχθηκε σ’ ένα πλαίσιο «ήπιας» 
έως και ανύπαρκτης αποτροπής, αφού, 
πέρα από την αναποτελεσματικότητα των 
όποιων διπλωματικών ή νομικών μέτρων 
μετήλθε η Κυπριακή Δημοκρατία για να 
παρεμποδίσει την Άγκυρα, έφτασε στο 
σημείο να παρακάθεται σε συνομιλίες, 
με το «Μπαρμπαρός» να… αλωνίζει στα 
νερά της κυπριακής ΑΟΖ (2013).  

Οι τελευταίες εξελίξεις, οι οποίες, προ-
φανώς, δεν αποτελούν το απώτατο στάδιο 
της τουρκικής κλιμάκωσης, προκαλούν 
έντονη ανησυχία στη Λευκωσία, η οποία, 
πλέον, κατανοεί ότι η Άγκυρα «γίνεται 
ολοένα και πιο επιθετική και αμφισβητεί 
τα πάντα», ενώ ενδέχεται να δημιουργή-
σει κι ένα νέο, σχεδόν μη διαχειρίσιμο, 
τετελεσμένο, σε περίπτωση εξεύρεσης 
κοιτάσματος στο τεμάχιο 8.  

Όπως χαρακτηριστικά επισήμανε 
έγκυρη πηγή στην εφημερίδα μας, «η 
Τουρκία βάζει, όπως πάντα, περισσότερα 
σίδερα στη φωτιά για να κερδίσει μερικώς. 
Σε σχέση με την Κύπρο γίνεται ολοένα 
και πιο επιθετική και αμφισβητεί τα πά-
ντα. Το να τρυπήσει στο 8 σημαίνει ότι, 

αφενός, δεν αναγνωρίζει καν τη φυσική 
μας ύπαρξη, και, αφετέρου, ότι μπορεί να 
δημιουργήσει μεγάλο τετελεσμένο, αν στην 
περιοχή αυτή, όπως εκτιμάται, υπάρχει 
μεγάλο κοίτασμα και το ανακαλύψει.  Θα 
πηγαίνουμε από το κακό στο χειρότερο 
και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μεγάλη 
ένταση και για πόλεμο νεύρων». 

Ερμηνεύοντας τη δήλωση του Ρ. Τ. 
Ερντογάν ότι θα μοιράσει με την «ε/κ 
διοίκηση της νότιας Κύπρου» το ΦΑ, 
αν βρει κοίτασμα εκεί, η ίδια πηγή επι-
σήμανε ότι «δηλοί, ακριβώς, πως αυτό 
που θέλει η Τουρκία είναι να βάλει χέρι 
στους φυσικούς πόρους και να στείλει το 
μήνυμα ότι χωρίς αυτήν δεν μπορεί να 
γίνει τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Όσον αφορά τη στάση άλλων χωρών 
και ειδικά όσων συμμετέχουν στις τρι-
μερείς συνεργασίες, σημείωσε ότι όλοι 
προσπαθούν να αποφύγουν την επιδεί-
νωση και να διαφυλάξουν τα συμφέροντά 
τους, «στην ουσία, όμως, εθελοτυφλούν». 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ 
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΉΣΕΩΝ
Νοέμβριο του 2013 
βγαίνει το «Μπαρμπαρός»

Εισβολή εντός της κυπριακής ΑΟΖ για 
διεξαγωγή ερευνών (που θεωρούνται ως 
έχουσες «πολιτικό χρώμα») διενεργεί το 
τουρκικό ερευνητικό σκάφος Barbaros 
τον Νοέμβριο 2013, μετά από πολύμηνη 
παραμονή στο λιμάνι της Μερσίνας.

Το ερευνητικό σκάφος κατευθύνθηκε 
προς το ακρωτήρι του Αποστόλου Αν-
δρέα, ενώ, με βάση τις συντεταγμένες που 
δόθηκαν από την Τουρκία, κινήθηκε και 
νοτίως του νησιού. Η Τουρκία εξέδωσε 
NAVTEX (748/13) για τη διεξαγωγή σει-
σμογραφικών ερευνών από το σκάφος 
Barbaros Hayrettin Pasa και τα δύο συ-

νοδευτικά σκάφη M/V Bravo και M/V 
Deep Supporter από τις 22 Νοεμβρίου 
έως τις 18 Δεκεμβρίου.

Νέα παραβίαση το 2014
Οριακά εκτός των οικοπέδων της 

κυπριακής ΑΟΖ, αλλά εντός των κυ-
πριακών χωρικών υδάτων, κινείται, τον 
Νοέμβριο του 2014, το «Μπαρμπαρός», 
το οποίο διενεργεί παράνομες έρευνες 
για εντοπισμό υδρογονανθράκων. Το 
«Μπαρμπαρός», συνοδευόμενο από 
τη φρεγάτα του τουρκικού πολεμικού 
ναυτικού, «Καλλίπολη», πλέει ανοικτά 
της Αμμοχώστου, κάνοντας ελιγμούς σε 
απόσταση εννέα ναυτικών μιλίων από 
το Παραλίμνι. Ακολούθως, το «Μπαρ-
μπαρός» κλιμακώνει την πρόκληση, 
αφού εισέρχεται σε μέρος της ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας που η Τουρκία 
ποτέ δεν αμφισβήτησε ούτε για την ίδια, 
ούτε για λογαριασμό των Τ/κ.

Η Άγκυρα διενεργεί έρευνες εντός της 
κυπριακής ΑΟΖ στις νότιες ακτές της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας και δεσμεύει, με 
NAVTEX, το μεγαλύτερο μέρος της νότιας 
ακτογραμμής της Κύπρου, πολύ κοντά 
στα χωρικά της ύδατα και μπροστά από 
τη γεώτρηση των ΕΝΙ-KOGAS. 

Νέα NAVTEX 
τον Ιανουάριο 2015

Η Άγκυρα συνεχίζει την τακτική πρόκλη-
σης έντασης στην κυπριακή ΑΟΖ με έκδοση 
νέας NAVTEX στις 6 Ιανουαρίου 2015. 

Η Τουρκία εντείνει τις παραβιάσεις, 
δημιουργώντας νέα τετελεσμένα εις βάρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Μπλόκο στην ΕΝΙ
Αποκορύφωμα των τουρκικών προ-

κλήσεων καθ’ όλη αυτήν την περίοδο 

Νοέμβριος 
του 2013 

Εισβάλλει για πρώτη 
φορά το «Μπαρμπαρός» 
εντός της κυπριακής ΑΟΖ 
για διεξαγωγή ερευνών.

Ιούνιος 
του 2019 

Ο Τούρκος Υπουργός 
Ενέργειας δηλώνει 

ότι ο «Πορθητής» έχει 
ξεκινήσει γεώτρηση.

Νοέμβριος 
του 2014 

Το «Μπαρμπαρός», συνο-
δευόμενο από τη φρεγάτα 
του τουρκικού πολεμικού 
ναυτικού, «Καλλίπολη», 

πλέει ανοικτά της 
Αμμοχώστου.

Αύγουστος 
του 2019

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέρ-
γειας  ανακοινώνει από 

τα κατεχόμενα την έναρξη 
γεωτρήσεων από το Yavuz 

ανοιχτά της Καρπασίας.

Οκτώβριος 
του 2019

Η Τουρκία προβαίνει στην πα-
ράτυπη δέσμευση θαλάσσιας 
περιοχής από τις 19 Οκτωβρί-

ου μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, 
εντός του νόμιμα οριοθετημέ-
νου τεμαχίου 7 της κυπριακής 
ΑΟΖ, με σκοπό τις παράνομες 
γεωτρητικές δραστηριότητες 

από το Yavuz. 

Ιανουάριος 
του 2020

Το Yavuz εισβάλλει στο τεμά-
χιο 8 της κυπριακής ΑΟΖ, για 
πραγματοποίηση γεώτρησης. 
Πρόκειται για την κορύφωση, 
μέχρι στιγμής, των τουρκικών 
προκλήσεων, αφού η Άγκυρα 

εισβάλλει εντός αδειοδοτημένου 
(Total-ENI) τεμαχίου της κυπρια-
κής ΑΟΖ, με στόχο την εξεύρεση 

κοιτάσματος.  

Ιανουάριος 
του 2015

Η Άγκυρα συνεχίζει 
την τακτική πρόκλησης 
έντασης στην κυπριακή 

ΑΟΖ με έκδοση νέας 
NAVTEX στις 6 

Ιανουαρίου 2015. 

Σεπτέμβριος 
του 2019

Ο Τούρκος Υπουργός Άμυ-
νας και ο Τούρκος Αντιπρόε-

δρος της κυβέρνησης δη-
λώνουν πως το πνεύμα του 
’74 είναι παρόν και σήμερα, 
σε περίπτωση που θιγούν τα 

δικαιώματα των Τ/κ.

Φεβρουάριος 
του 2018

Μονάδα του τουρκικού 
πολεμικού ναυτικού μπλο-
κάρει τη διενέργεια  γεω-

τρητικών ερευνών από
την ΕΝΙ στον στόχο «Σου-
πιά», του τεμαχίου 3 της 

κυπριακής ΑΟΖ. 

Φεβρουάριος 
του 2019

Ο «Πορθητής» περνάει τα 
στενά του Γιβραλτάρ με κα-
τεύθυνση την Ανατολική Με-
σόγειο και ο Ερντογάν δη-

λώνει πως η Άγκυρα δεν θα 
σταματήσει τις έρευνες, όσο 
και αν ενοχλούνται οι Ε/κ. 

Μάιος 
του 2019 

Εισβάλλει βορειοδυτικά 
της Πάφου ο «Πορθητής», 
με σκοπό τη διεξαγωγή 

παράνομης 
γεώτρησης. 

Ιανουάριος 
του 2019

Ο Τούρκος Υπουργός Εξω-
τερικών προαναγγέλλει από 

τα κατεχόμενα  τουρκική 
γεώτρηση, με το «Μπαρ-

μπαρός»  να πραγματοποιεί 
παράνομες έρευνες εντός 

της Κυπριακής ΑΟΖ. 

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΩΝΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ – ΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ  

Η τουρκική πειρατεία στην κυπριακή ΑΟΖ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@simerini.com 



Ο Ερντογάν και οι συνεταίροι

Της Κυριακής

Πολιτική 7
www.simerini.com

ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΎ-
ΝΑΜΕΩΝ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ 
ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΗ ΦΑΝΗΚΕ 
ΝΑ ΕΊΝΑΊ Η ΤΟΎΡΚΊΑ ΚΑΊ 
ΑΎΤΟ ΟΦΕΊΛΕΤΑΊ ΚΎΡΊΩΣ 
ΣΤΗ ΣΤΗΡΊΞΗ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΊΑΣ 
ΚΑΊ ΤΗΣ ΡΩΣΊΑΣ. ΑΎΤΟ ΠΟΎ 
ΑΡΝΟΎΝΤΑΊ Ο ΔΎΤΊΚΟΣ ΚΟ-
ΣΜΟΣ ΚΑΊ Η ΚΟΊΝΗ ΓΝΩΜΗ 
ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΎΝ ΕΊΝΑΊ ΟΤΊ 
ΟΊ ΧΩΡΕΣ ΑΎΤΕΣ ΔΕΝ ΕΊΝΑΊ 
ΑΠΛΩΣ ΣΎΜΜΑΧΟΊ ΣΕ ΜΊΑ 
ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΊΚΗ ΣΚΑΚΊΕΡΑ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΊ «ΣΎΝΕΤΑΊΡΟΊ» ΣΕ 
ΜΕΓΑΛΟΠΝΟΑ ΚΑΊ ΠΟΛΎΔΑ-
ΠΑΝΑ ΕΡΓΑ ΔΕΚΑΔΩΝ ΔΊΣΕ-
ΚΑΤΟΜΜΎΡΊΩΝ ΔΟΛΑΡΊΩΝ, 
ΟΠΩΣ ΑΎΤΟ ΤΟΎ ΠΎΡΗΝΊΚΟΎ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΊΟΎ AKKUYU

ΑΘΗΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ*

Η 
διάσκεψη στο Βερο-
λίνο έγινε ξυπνώντας 
μνήμες αποικιοκρατί-
ας και ίσως όχι άδικα, 
αφού οι “μεγάλοι παί-
κτες ”, όπως έγραφαν 
έγκριτα ειδησεογρα-

φικά site, ήταν αυτοί που κλήθηκαν να 
αποφασίσουν για το μέλλον της Λιβύης 
και όχι ο ίδιος ο λιβυκός λαός. Την ίδια 
στιγμή, ο Χαφτάρ δεν φαίνεται διατεθει-
μένος να πάρει μέρος σε μια κυβέρνηση 
Κουίσλιγκ* και, παρά το ότι είναι μια δοκι-
μασμένη μέθοδος καθυπόταξης των λαών 
που εφαρμόστηκε από τους Ναζί, ο στρα-
τάρχης δείχνει να αντιστέκεται με σθένος. 
Επικοινωνιακά παιγνίδια και πολιτικές 
παρεμβάσεις έγιναν μέρος μιας επιστολής 
του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο φέρεται 
να ανακοίνωνε περικοπές στη χρηματο-
δότηση της Τουρκίας. Κάτι το οποίο λίγο 
πριν από την έναρξη της διάσκεψης και 
με εμφανή την έντονη δυσαρέσκεια της 
γερμανικής καγκελαρίας διαψεύστηκε 
από την πλευρά της Κομισιόν. 

Με το πέρας της διάσκεψης ανακοινώ-
θηκαν κοινές ιταλο-τουρκικές ασκήσεις 
στα ανοιχτά της Λιβύης στον Κόλπο της 
Σύρτης (σ.σ. ίσως πέραν των συμφερόντων 
στη Λιβύη να εξετάζουν το ενδεχόμενο από 
κοινού γεωτρήσεων στην ευρύτερη θα-
λάσσια περιοχή, ακόμη και αν το διαψεύ-
δουν). Αυτό, πάντως, που επιβεβαιώνουν 
έγκριτα δημοσιογραφικά πρακτορεία είναι 
οι διμερείς επαφές που πραγματοποιούν οι 
δύο χώρες και που σίγουρα δεν έχουν ως 
περιεχόμενο την κλιματική αλλαγή. Αξίζει 
πάντως να θυμίσουμε πως ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Ιταλίας (Ντι Μάιο) αρνήθηκε 
να υπογράψει τα τελικά συμπεράσματα της 
συνάντησης στην Αίγυπτο με τους ομολό-
γους του από τη Γαλλία, Αίγυπτο, Ελλάδα 
και Κύπρο. Ταυτόχρονα, η Τουρκία ανα-
κοίνωσε πως το Yavuz ξεκίνησε γεώτρηση 
στον στόχο «Ερατοσθένης Νότιο 1», για τον 
οποίο η ΕΝΙ έχει εξασφαλίσει τις άδειες από 
την Κυπριακή Δημοκρατία από τα τέλη 
του 2018. Μάλιστα είναι ένας από τους 
προγραμματισμένους στόχους γεωτρήσεων 
της κοινοπραξίας ΕΝΙ-TOTAL, στον οποίο 
το 2017 είχαν προηγηθεί όλες οι απαραί-
τητες έρευνες, ενώ με χρήση υποβρυχίων 
ρομπότ είχαν ληφθεί δείγματα του βυθού 
(σ.σ. έτοιμο πετρέλαιο δηλαδή). Η Τουρκία, 
λοιπόν, με ένα ηχηρό «It’s none of your 
business» στον δυτικό κόσμο, ο οποίος 
στηλιτεύει την προκλητική της αυτή στάση, 
προχωράει ακάθεκτη προσδοκώντας ένα 
win- win αποτέλεσμα.

Καθόλου τυχαία πράξη
Ήταν τυχαία, όμως, η πράξη αυτή της 

Τουρκίας;
Όχι, είναι η απάντηση, καθώς μόνο 

τυχαίες δεν είναι οι κινήσεις της Τουρ-
κίας, αφού πρώτα έδειξε το ύψος της στο 
Βερολίνο, έχοντας πάντα υπ’ όψιν της τις 
προ 3 μηνών δηλώσεις του επικεφαλής 
της ΕΝΙ (Ιταλικός Όμιλος Πετρελαίου και 
Φυσικού Αερίου), Κλαούντιο Ντεσκάλτσι, 
ο οποίος μετά την αποστολή τουρκικού 
πλοίου σε οικόπεδο - στα κυπριακά ύδατα 
- το οποίο έχει παραχωρηθεί στην ENI και 
στη γαλλική Total,  ξεκαθάριζε πως δεν 
θέλει «έναν πόλεμο γύρω από γεωτρήσεις». 
«Δεν ανησυχώ», δήλωνε τότε ο Ντεσκάλ-
τσι στο πλαίσιο μιας βράβευσης από την 
EΝΙ, όμως «αν κάποιος εμφανίζεται με 
πολεμικά πλοία, δεν κάνω γεωτρήσεις». 

«Σίγουρα δεν θέλω να κάνω να ξεσπά-
σουν πόλεμοι για να κάνω γεωτρήσεις». 

Ο Ερντογάν, όσο δεν του επιβάλλουν 
κυρώσεις, θα βρυχάται με όλες του τις 
δυνάμεις. 

Προκλητική ενέργεια η γεώτρηση 
στον στόχο «Ερατοσθένης Νότιο 1» στην 
ΑΟΖ Κύπρου; Ναι! Οξύμωρη; (σ.σ. αν 
σκεφτούμε την σχεδόν κοινή στάση Ιτα-
λίας – Τουρκίας στο Βερολίνο, αλλά και 
τις κοινές ιταλο-τουρκικές περιπολίες στο 
Λιβυκό Πέλαγος).  

Καθόλου οξύμωρη δεν είναι η απά-
ντηση για κάποιον που γνωρίζει καλά 
από Business. Πέραν αυτού, όμως, με 
αυτόν τον τρόπο η Τουρκία κάνει ξε-
κάθαρο πως δεν δέχεται από κανέναν 
να τη θέτει εκτός. Βέβαια, κάτι που δεν 
πρέπει να ξεχνάμε είναι πως η Τουρκία 
γνωρίζει πως δεν έχει την τεχνογνωσία 
και τον ανάλογο εξοπλισμό των άλλων 
πετρελαϊκών εταιρειών.

Συνεργασίες δισεκατομμυρίων 
Μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων κάθε 

άλλο παρά απομονωμένη φάνηκε να είναι 
η Τουρκία - σε σχέση με τις πρόσφατες 
εξελίξεις - και αυτό οφείλεται κυρίως στη 
στήριξη της Γερμανίας και της Ρωσίας. 
Αυτό που αρνούνται ο δυτικός κόσμος και 
η κοινή γνώμη να κατανοήσουν είναι ότι 
οι χώρες αυτές δεν είναι απλώς σύμμαχοι 
σε μια γεωστρατηγική σκακιέρα, αλλά και 
«συνεταίροι» σε μεγαλόπνοα και πολυ-
δάπανα έργα δεκάδων δισεκατομμυρίων 
δολαρίων, όπως αυτό του πυρηνικού ερ-
γοστασίου Akkuyu στην επαρχία Mersin 
στο Μπουγιουκετσελί, στη νότια ακτή της 
Τουρκίας. Ένα πυρηνικό εργοστάσιο που 
ετοιμάζεται, παρά την εκκωφαντική σιωπή 
της διεθνούς κοινότητας για το γιγάντιο 
εγχείρημα που πραγματώνεται σε μια 
σεισμογενή χώρα, αλλά και τις έντονες 
αντιδράσεις οικολογικών οργανώσεων και 
των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι εξέ-
φρασαν την άρνησή τους για τη   δημιουργία 

μιας τέτοιας επικίνδυνης εγκατάστασης 
δίπλα στα σπίτια τους. 

«Μπορούμε να διοργανώσουμε επίσημη 
τελετή ρίχνοντας σκυρόδεμα τον Μάρτιο 
του 2020»,  δήλωσε προ ημερών ο γενικός 
διευθυντής ατομικής ενέργειας της Ρωσίας, 
Αλεξέι Likhachev, κατά τη διάρκεια συνέ-
ντευξης Τύπου στη Μόσχα και πρόσθεσε 
ότι έχουν αρχίσει ήδη οι προκαταρκτικές 
εργασίες στον χώρο. Ο Likhachev δήλωσε 
ότι η Titan-2 IC Ictas, σε κοινή επιχείρηση 
μεταξύ της Concern Titan-2 JSC και της 
τουρκικής κατασκευαστικής εταιρείας 
IC Ictas,  πραγματοποιεί την κατασκευή 
του εργοστασίου. «Δημιουργήσαμε μια 
συμμαχία με την τουρκική ICiçtas και την 
Concern Titan-2, η οποία αποτελεί μέρος 
της Rosatom, και αυτή η συμμαχία μάς 
δίνει ελπίδα για την επιτυχή υλοποίηση 
του έργου «, κατέληξε. 

Πρόκειται για μια διακυβερνητική 
συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Ρωσίας 
(για τον πυρηνικό σταθμό Akkuyu), που 
υπογράφηκε τον Μάιο του 2010, και πρό-
κειται για τον πρώτο πυρηνικό σταθμό της 
Τουρκίας, ο οποίος θα διαθέτει τέσσερεις 
υπερσύγχρονους αντιδραστήρες ισχύος 
VVER-1200 με συνολική εγκατεστημένη 
ισχύ 4.800 μεγαβάτ. Η τελετή έναρξης των 
κατασκευαστικών εργασιών του εργοστα-
σίου πραγματοποιήθηκε στις 3 Απριλίου 
2018, με την παρουσία του Προέδρου της 
Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του 
Ρώσου ομολόγου του Βλαντιμίρ Πούτιν. 
Με την ολοκλήρωση, το εργοστάσιο θα 
παράγει περίπου 35 δισεκατομμύρια κι-
λοβάτ-ώρες ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως, 
με διάρκεια ζωής 60 ετών, καλύπτοντας 
περίπου το 10% των αναγκών της Τουρ-
κίας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 
ενώ ο πρώτος αντιδραστήρας της μονάδας 
αναμένεται να λειτουργήσει το 2023. Ο 
πυρηνικός σταθμός Akkuyu είναι το με-
γαλύτερο κοινό έργο μεταξύ Ρωσίας και 
Τουρκίας. Το έργο, το οποίο ως αρχική 
πρόβλεψη ξεπερνά τα 20 δισεκατομμύρια 

δολάρια, χρηματοδοτείται εξολοκλήρου από 
τη Ρωσία, η οποία προβλέπεται να κατέχει 
ποσοστό 51%. Το υπόλοιπο θα αποκτηθεί 
από τρίτους επενδυτές, βάσει συμφωνίας 
που υπέγραψαν οι δύο πλευρές το 2010. Η 
ηλεκτρική ενέργεια θα αγοραστεί στην τιμή 
των 12.35 αμερικανικών σεντς ανά kWh 
και η υπόλοιπη ενέργεια θα πωλείται στην 
αγορά από τον παραγωγό. Επιπρόσθετα, 
το σύστημα που θα παρέχει ύδωρ ψύξης 
για πυκνωτές στροβίλων ψυκτικού μέσου 
θα προμηθεύεται από ρωσικές και γερ-
μανικές επιχειρήσεις. Τέλος, δεκάδες νέοι 
Τούρκοι ειδικοί, που έλαβαν διπλώματα 
από το Ινστιτούτο Μηχανικής Φυσικής της 
Μόσχας (MEPhI) του Εθνικού Ερευνητικού 
Πυρηνικού Πανεπιστημίου της Ρωσίας 
(NRNU), άρχισαν τις εργασίες τους στην 
Akkuyu Nuclear JSC, όπως ανακοίνωσε 
η ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας 
Rosatom.

Συμπερασματικά, επιβάλλεται να γίνει 
αντιληπτό πως τα γεωπολιτικά ζητήματα 
είναι πλήρως αλληλένδετα με την οικο-
νομική διπλωματία που εφαρμόζει μια 
χώρα. Η οικονομική διπλωματία καθί-
σταται στις μέρες μας το ισχυρότερο όπλο 
ασφάλειας και άμυνας. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση, όμως, για την επίτευξη ισχυρής 
οικονομικής διπλωματίας είναι η ύπαρξη 
συγκροτημένου και στοχευμένου σχεδίου 
δράσεως σε πνεύμα εθνικής ενότητας. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση, δυστυχώς, θα 
είμαστε όμηροι των εξελίξεων.

*Κυβέρνηση Κουίσλινγκ: Όρος που 
χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει τις 
κυβερνήσεις που σχηματίστηκαν από 
συνεργάτες των δυνάμεων του άξονα 
στην κατεχόμενη Ευρώπη κατά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο. Προήλθε από τον 
Νορβηγό φιλοναζιστή πολιτικό Βίντκουν 
Κουίσλιγκ, που πρώτος σχημάτισε τέτοια 
κυβέρνηση μετά την έλευση των Ναζί 
στη χώρα του.

*Κοινωνιολόγος / Blogger, Freelance writer

είναι η απαγόρευση, διά της παρουσί-
ας μονάδων του τουρκικού πολεμικού 
ναυτικού, τον Φεβρουάριο του 2018, 
διενέργειας γεωτρητικών ερευνών από 
την ΕΝΙ στον στόχο «Σουπιά», του τε-
μαχίου 3 της κυπριακής ΑΟΖ. 

Οι Τούρκοι εμποδίζουν το γεωτρύ-
πανο της ιταλικής εταιρείας, Saipem 
12.000, το οποίο, έπειτα από μερικές 
ημέρες ακινητοποίησης, αποχωρεί.  

Η ανανέωση της τουρκικής Navtex 
μέχρι τις 10 Μαρτίου 2018 καθιστά 
ανέφικτη τη γεώτρηση, αφού το γεωτρύ-
πανο έπρεπε να βρίσκεται στο Μαρόκο 
στις 8 Μαρτίου, για άλλη υποχρέωση 
της ΕΝΙ. 

Οι τουρκικές 
προκλήσεις μέσα στο 2019

Η χρονιά που μας πέρασε σημαδεύ-
τηκε από την κλιμάκωση των τουρκικών 
προκλήσεων στην κυπριακή ΑΟΖ, με την 
Άγκυρα να διενεργεί έναν τρίτο Αττίλα 
(ενεργειακό, αυτήν τη φορά) εις βάρος 
της ΚΔ, καταπατώντας τα κυριαρχικά 
της δικαιώματα. 

Τον Ιανουάριο του 2019 ο Τούρ-
κος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ 
Τσαβούσογλου φτάνει στα κατεχό-
μενα, όπου προαναγγέλλει τουρκική 
γεώτρηση στην Ανατολική Μεσόγειο 
τον Φεβρουάριο, με το Barbaros να 
πραγματοποιεί παράνομες έρευνες 
εντός της Κυπριακής ΑΟΖ. 

Αρχές Φεβρουαρίου, ο Υπουργός 
Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ 
δηλώνει ότι η Άγκυρα θα στείλει ένα 
δεύτερο γεωτρύπανο για γεώτρηση, χω-
ρίς να αποκλείεται αυτή να είναι εντός 
της AOZ της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Στις 15 Φεβρουαρίου ο Πορθητής 
περνάει τα στενά του Γιβραλτάρ με κα-
τεύθυνση την Ανατολική Μεσόγειο και 
ο Ερντογάν δηλώνει πως η Άγκυρα δεν 
θα σταματήσει τις έρευνες, όσο και αν 
ενοχλούνται οι Ε/κ. Η  Τουρκία μέσω 
της TPAO επιβεβαιώνει τα σχέδια για 
γεώτρηση στα βορειοδυτικά της Κύ-
πρου, τοποθετώντας την χρονικά μετά 
το καλοκαίρι.

Εφορμά ο «Πορθητής»
Τον Μάιο του 2019 εισβάλλει βο-

ρειοδυτικά της Πάφου ο Πορθητής, με 
σκοπό τη  διεξαγωγή παράνομης γεώ-
τρησης. Οι διερευνητικές δραστηριότητες 
διεξάγονται σε γεωγραφικό μήκος 31 
29 25 E και γεωγραφικό πλάτος 34 55 
32 Ν. στη μη οριοθετημένη ΑΟΖ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Εν μέσω διεθνούς κατακραυγής, 
το τουρκικό Υπουργείο Ενέργειας, με 
ανακοίνωσή του, απευθύνει κάλεσμα 
για μια συμφωνία win-win στην ανα-
τολική Μεσόγειο.

Η Τουρκία παρουσιάζει, επίσης, χάρ-
τες σε ξένους διπλωμάτες υποστηρίζοντας 
ότι οι γεωτρητικές της δραστηριότητες 
είναι εντός της δικής της υφαλοκρη-
πίδας και εντός της περιοχής που το 
ψευδοκράτος αδειοδότησε την κρατική 
εταιρεία πετρελαίου.  

Το Yavuz  φτάνει 
στη Μεσόγειο 

Στις 18 Ιουνίου ο Τούρκος Υπουργός 
Ενέργειας δηλώνει ότι ο  «Πορθητής» 
έχει ξεκινήσει γεώτρηση. Το Yavuz, με 
συνοδεία πολεμικών πλοίων, φτάνει στην 
Ανατολική Μεσόγειο, ενώ Άγκυρα και 
ψευδοκράτος υπογράφουν πρωτόκολλο 
για παρακολούθηση στην ΑΟΖ. 

Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Μου-
σταφά Ακιντζί, με επιστολή προς τον 
ΟΗΕ, ζητά τη σύσταση Δικοινοτικής 
Επιτροπής και Κοινού Ταμείου για την 
ενέργεια και συνδιαχείριση του Φ.Α.  

Γεώτρηση Yavuz
Στις 6 Αυγούστου πραγματοποιεί 

παράνομη επίσκεψη στα κατεχόμενα ο 
Τούρκος Υπουργός Ενέργειας, ο οποίος 
ανακοινώνει την έναρξη γεωτρήσεων 
από το Yavuz ανοιχτά της Καρπασίας. 
Την ίδια ώρα, διευρύνοντας την τακτική 
των προκλήσεων, Άγκυρα και ψευδο-
κράτους αποφασίζουν να περάσουν από 
τη διπλωματία των κανονιοφόρων στη 
χρήση παράλληλων πλατφορμών σε «αμ-
φισβητούμενα ύδατα». Τέλος Αυγούστου 
το τουρκικό ερευνητικό σκάφος Oruc 
Reis καταπλέει στο λιμάνι της Αττάλειας.

Eνόχληση στο τεμάχιο 7
Τον Σεπτέμβριο το Yavuz αποχωρεί 

από την Κυπριακή ΑΟΖ και πάει για 
ανεφοδιασμό σε τουρκικά λιμάνια. Ο 
Τούρκος Υπουργός Άμυνας, Χουλουσί 
Ακάρ, και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι, δηλώνουν πως 
το πνεύμα του ’74 είναι παρόν και σήμερα, 
σε περίπτωση που θιγούν τα δικαιώματα 
των Τ/κ. Τον ερχόμενο μήνα, η Τουρκία 
προβαίνει στην παράτυπη δέσμευση θα-
λάσσιας περιοχής από τις 19 Οκτωβρίου 
μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, εντός του νόμιμα 
οριοθετημένου τεμαχίου 7 της κυπριακής 
ΑΟΖ, με σκοπό τις παράνομες γεωτρητικές 
δραστηριότητες από το Yavuz. 

Νοτίως της Καρπασίας
Παράνομη γεώτρηση νοτίως της 

χερσονήσου της Καρπασίας ετοιμάζει ο 
«Πορθητής». Σύμφωνα με νέα παράνομη 
Navtex, που εξέδωσε η Τουρκία τον 
Νοέμβριο, οι εργασίες ξεκίνησαν στις 
13 του μηνός και θα ολοκληρωθούν 
στα μέσα Φεβρουαρίου 2020.

Από το βήμα της Τουρκικής Εθνοσυ-
νέλευσης ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας 
προαναγγέλλει 5 νέες γεωτρήσεις στην Ανα-
τολική Μεσόγειο. Παράλληλα, η τουρκική 
εφημερίδα «Μιλιέτ» στο πρωτοσέλιδό της, 
ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου, με τίτλο «Αγω-
γός φυσικού αερίου στην ‘τδβκ’»,  αναφέρει 
πως η Τουρκία και το ψευδοκράτος ετοι-
μάζονται για το επόμενο σημαντικό βήμα.

Την ίδια ώρα, η Άγκυρα καταθέτει 
στον ΟΗΕ τις νομικές της αξιώσεις στην 
Ανατολική Μεσόγειο, μέσω του Μονίμου 
Αντιπροσώπου της στον Οργανισμό. 
Κάνει, επίσης, λόγο για ipso facto και ab 
initio νομικά και κυριαρχικά δικαιώματα 
στις θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής 
Μεσογείου, που βρίσκονται δυτικά του 
μεσημβρινού 32 ° 16’18.

Την Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2020, το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούζ 
εισβάλλει στο τεμάχιο 8 της κυπριακής ΑΟΖ, για πραγματοποίηση 
γεώτρησης. Πρόκειται για την κορύφωση, μέχρι στιγμής, των τουρκικών 

προκλήσεων, αφού η Άγκυρα εισβάλλει εντός αδειοδοτημένου (Total-ENI) 
τεμαχίου της κυπριακής ΑΟΖ, με στόχο την εξεύρεση κοιτάσματος.  

Η Άγκυρα διαμηνύει, μάλιστα, πως, αν βρεθούν υδρογονάνθρακες, τα 
έσοδα θα μοιραστούν ανάμεσα στους Ελληνοκυπρίους και τους Τουρκο-
κυπρίους, ενώ καταγγέλλει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σιωπηλή 
στην παραβίαση των δικαιωμάτων της Τουρκίας και των Τουρκοκυπρίων.

Η εισβολή στο τεμάχιο 8



Η αντιπαράθεση Ουάσιγκτον και 
Άγκυρας για το θέμα της αγοράς 
των ρωσικών αντιαεροπορικών 

S-400 είναι ίσως η κρισιμότερη διαφο-
ρά που έχει προκύψει ποτέ  στις αμερι-
κανοτουρκικές σχέσεις και η οποία θα 
απασχολήσει τις δύο χώρες καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2020 και μετά. Οι εξελίξεις 
γύρω από το θέμα αυτό αναδεικνύουν 
τις μεταβαλλόμενες σχέσεις και ρόλους 
στην περιοχή και τις επιδράσεις τους στο 
γεωπολιτικό τοπίο στην Ανατολική Με-
σόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία 
προβάλλει ως ισχυρός παίκτης στον χώρο 
αυτό, ενώ διάφοροι δρώντες, μεταξύ των 
οποίων και η Κύπρος, είναι αντιμέτωποι 
με προκλήσεις στις οποίες καλούνται να 
απαντήσουν.  

Αυτά υπογραμμίζει σε τελευταία με-
λέτη του υπό τον τίτλο «Οι S-400 και οι 
Μεταβαλλόμενες Αμερικανοτουρκικές 
Σχέσεις: Γεωπολιτικές Προεκτάσεις και 
Επιπλοκές» ο επικεφαλής του Κυπρια-
κού Κέντρου Στρατηγικών Μελετών, Δρ 
Άριστος Αριστοτέλους. 

Ο κ. Αριστοτέλους επισημαίνει ότι η 
Τουρκία, υποβοηθούμενη από την αλ-
ματώδη ανάπτυξη της οικονομίας της και 
τη σημαντική ενίσχυση των ενόπλων δυ-
νάμεών της,  επιζητεί ρόλο και στάτους 
μεγάλης δύναμης στην περιοχή και πέρα 

από αυτή. Δηλώνει απεξάρτηση από ξένα 
κέντρα, αλλά δεν εγκαταλείπει το ΝΑΤΟ, 
ούτε διακόπτει συμμαχικούς δεσμούς με 
τις ΗΠΑ, υποδηλώνοντας βασικά ότι δεν 
αισθάνεται αρκετά ισχυρή εκτός Συμμα-
χίας έναντι πιθανών προκλήσεων από 
γεωπολιτικούς της αντιπάλους. Την ίδια 
ώρα ενεργεί αντίθετα με τις επιταγές και 
τα συμφέροντα ασφάλειας της Συμμαχίας, 
όπως με την αγορά των S-400. 

Οι Αμερικανοί αντιδρούν μεν έντονα 
για τη στάση αυτή της Τουρκίας και την 
προειδοποιούν με κυρώσεις βάσει του 
CAATSA -πέραν του αποκλεισμού από το 
πρόγραμμα των F-35-   αλλά οι χειρισμοί 
Τραμπ και Γ.Γ. του ΝΑΤΟ εκπέμπουν 
αντιφατικά μηνύματα. Θεωρώντας την 
«πολύτιμο» εταίρο, δείχνουν προδιατε-
θειμένοι να κάμουν εκπτώσεις σε βάρος 
αμερικανικών Νόμων και ΝΑΤΟϊκών θέ-
σεων, προσδοκώντας να συντηρήσουν 
μια υποφερτά λειτουργήσιμη σχέση μαζί 
της - να μην την εξωθήσουν προς τη Ρω-
σία, όπως τους απειλεί. Ως αποτέλεσμα, 
η Τουρκία παραμένει αμετακίνητη στις 
θέσεις της για την απόκτηση και αξιοποί-
ηση των  S-400, εκτιμώντας ότι το κόστος 
που θα της επιβληθεί δεν θα είναι αρκετά 
ψηλό για να την αποτρέψει.

Ο φόβος τουρκικής προσχώρησης 
στο αντίπαλο ρωσικό στρατόπεδο, υπο-

δεικνύει ο κ. Αριστοτέλους, είναι ανεδα-
φικός. Επιδίωξη της Τουρκίας είναι, ως 
μεγάλη δύναμη, να ασκεί ανεξάρτητη 
(«πολυδιάστατη») εθνική πολιτική και 
όχι να απεξαρτηθεί από τις ΗΠΑ και να 
καταστεί εξαρτώμενη της Μόσχας.

Η Ρωσία  -υποστηρίζει ο κ. Αριστοτέ-
λους- παρότι επιδιώκει καλές σχέσεις και 
στρατιωτικές συνεργασίες με την Άγκυρα, 
υπονομεύοντας ταυτόχρονα το  ΝΑΤΟ και 
τις ΗΠΑ, δεν μπορεί να μην έχει επιφυ-
λάξεις για την Τουρκία. Τις δύο χώρες 
χωρίζει αιματηρό ανταγωνιστικό παρελθόν 
και εθνικές διαφορές -  υποβαθμισμένες 
μεν επί του παρόντος, αλλά, αργά ή γρή-
γορα, οι τουρκικές ηγεμονικές βλέψεις, 
που εκτείνονται μέχρι την Καυκασία και 
πέρα από αυτή, θα επηρεάσουν και ζω-
τικά ρωσικά συμφέροντα προκαλώντας 
αντιδράσεις στη Ρωσία. 

Όσον αφορά το μέλλον των ήδη βεβα-
ρημένων αμερικανοτουρκικών σχέσεων, 
το ασφαλέστερο συμπέρασμα από την 
αντιπαράθεσή τους για τους S-400 είναι 
ότι: Ανεξαρτήτως τού αν οι δύο εταίροι 
στην πορεία συμβιβαστούν ή όχι στο θέμα 
αυτό, το πλήγμα στις μεταξύ τους σχέσεις 
είναι γεγονός. Οι αντιλήψεις, όπως και 
η συμπεριφορά τού ενός απέναντι στον 
άλλο θα είναι διαφορετικά από πριν, η δε 
ικανότητα των ΗΠΑ να ασκήσουν έλεγχο 

και επιρροή επί της Τουρκίας λιγότερο 
αποτελεσματική. 

Οι  ΗΠΑ, αναφέρει ο κ. Αριστοτέλους, 
θα συνεχίσουν, βέβαια, να εκτιμούν ως 
«πολύτιμο» εταίρο την Τουρκία και 
θα προσπαθούν να την κρατήσουν σε 
αμερικανο-ΝΑΤΟϊκή τροχιά. Θα είναι, 
όμως, λιγότερο διακριτικές απέναντί της 
από προηγουμένως, όταν οι ενέργειές της 
αντιστρατεύονται εθνικά συμφέροντα ασφά-
λειας των ΗΠΑ και των εναλλακτικών 
στρατηγικών ρυθμίσεων που προωθούν 
με άλλους εταίρους στην περιοχή για να 
πληρώσουν το κενό των προβληματικών 
τους σχέσεων με την Τουρκία.

Ενόσω, όμως, οι Αμερικανοί συνεχίζουν 
να  εξευμενίζουν την Άγκυρα, εμπλεκόμενοι 
δρώντες στον άξονα στρατηγικής συνερ-
γασίας με τις ΗΠΑ που αντιμετωπίζουν 
απειλές από τη «σύμμαχο» αυτή, όπως η 
Ελλάδα και η Κύπρος, θα αμφιβάλλουν 
για την έκταση και την αξιοπιστία της 
αμερικανικής υποστήριξης, την οποία 
αναμένουν να έχουν έναντι των σε βά-
ρος τους διεκδικήσεων από την Τουρκία.

Τέλος, καθόσον αφορά την Κύπρο, η 
οποία είναι ήδη εμπλεκόμενο μέρος σε 
αυτόν τον άξονα στρατηγικής συνεργασίας, 
η Κυβέρνηση της Λευκωσίας φαίνεται 
να οδηγείται σε περαιτέρω εμβάθυνση 
και θεσμοθέτηση της σύζευξής της με 

τις ΗΠΑ. Δεν παύει, όμως, ταυτόχρονα 
να διαβεβαιώνει τη Μόσχα ότι δεν εγκα-
ταλείπει την «πολυεπίπεδη» εξωτερική 
της πολιτική, παρόλο που στην πράξη η 
συστράτευση με τις ΗΠΑ στην προώθηση 
της αμερικανικής εθνικής  στρατηγικής 
ασφάλειας στην περιοχή καθίσταται ολο-
ένα και πιο εμφανής. Αυτή η προσέγγιση 
ίσως να εμπεριέχει ευκαιρίες, αλλά και 
αρκετούς κινδύνους. Η πρόκληση για 
την Κυπριακή Δημοκρατία είναι πώς, 
συστρατευόμενη με τη  μία πλευρά σε 
βάρος της άλλης, θα μπορεί να ικανοποιεί 
ταυτόχρονα και τις δύο, χωρίς απώλειες 
για την ασφάλεια της και για το Κυπριακό. 

ΑΝΕΞΑΡΤΉΤΩΣ ΤΟΎ ΑΝ 
ΟΙ ΔΎΟ ΕΤΑΙΡΟΙ ΣΤΉΝ 

ΠΟΡΕΙΑ ΣΎΜΒΙΒΑΣΤΟΎΝ 
ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ S-400 

‘Ή ΟΧΙ, ΤΟ ΠΛΉΓΜΑ ΣΤΙΣ 
ΜΕΤΑΞΎ ΤΟΎΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ. ΟΙ 
ΑΝΤΙΛΉΨΕΙΣ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ 

Ή ΣΎΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΎ 
ΕΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ 

ΑΛΛΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟ-
ΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΠΡΙΝ, Ή ΔΕ 

ΙΚΑΝΟΤΉΤΑ ΤΩΝ ΉΠΑ 
ΝΑ ΑΣΚΉΣΟΎΝ ΕΛΕΓΧΟ 

ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΉ ΕΠΙ ΤΉΣ 
ΤΟΎΡΚΙΑΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΉ

ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΚΑ-
ΤΑΝΟΉΤΟ Ή Ε/Κ ΠΛΕΎΡΑ 
ΝΑ ΎΠΟΣΤΉΡΙΖΕΙ ΛΎΣΉ ΤΟΎ 
ΚΎΠΡΙΑΚΟΎ ΜΕ ΒΑΣΉ ΤΙΣ 
ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΤΉΣ ΕΕ ΓΙΑ 
ΝΑ ΕΧΟΎΜΕ ΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟ-
ΔΕΧΘΕΙ ΣΤΙΣ ΔΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑ-
ΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΑΡΧΩΝ, ΠΟΎ ΔΕΝ 
ΕΠΙΤΡΕΠΟΎΝ ΤΉΝ ΚΑΝΟΝΙΚΉ 
ΛΕΙΤΟΎΡΓΙΑ ΤΟΎ

Της Κυριακής
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Ή πρόκληση για την Κυ-
πριακή Δημοκρατία είναι 
πώς, συστρατευόμενη με 
τη μία πλευρά σε βάρος 
της άλλης, θα μπορεί να 

ικανοποιεί ταυτόχρονα 
και τις δύο, χωρίς απώ-
λειες για την ασφάλειά 
της και για το Κυπριακό

Ή τουρκική στρατηγική 
για έλεγχο όλης της Κύ-

πρου πηγάζει από τον 
«Εθνικό Όρκο» που ψή-
φισε η τουρκική Εθνο-

συνέλευση το 1920, στο 
πλαίσιο της αναβίωσης 

του νεο-οθωμανικού 
οράματος της Τουρκίας, 

να ενσωματώσει στην 
επικράτειά της εδάφη από 

την Ελλάδα, τη Συρία, το 
Ιράκ και όλη την Κύπρο

Αφοπλισμός της Κύπρου 
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Οι S-400 και οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις:
Γεωπολιτικές προεκτάσεις και επιπλοκές

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Σ
το πλαίσιο των διακοινοτι-
κών συνομιλιών (ΔΣ) για 
τη λύση του Κυπριακού, 
η ελληνοκυπριακή (ΕΚ) 
πλευρά υποστηρίζει δια-
χρονικά τη θέση της απο-
στρατιωτικοποίησης της 

Κύπρου από τα ξένα στρατεύματα, αλλά 
και του κυπριακού κράτoυς, το οποίο να 
μην έχει δικαίωμα διατήρησης ενόπλων 
δυνάμεων (ΕΔ).

Η θέση αυτή για αφοπλισμό του κυ-
πριακού κράτους είναι λανθασμένη και 
επικίνδυνη. Επιβάλλεται να αναθεωρηθεί, 
γιατί υποτιμά την τουρκική στρατηγική (που 
στοχεύει στον έλεγχο όλη της Κύπρου), 
καθώς και την αξία του συντελεστή της 
στρατιωτικής ισχύος για την επιβίωση 
ενός κράτους. 

Η τουρκική στρατηγική για έλεγχο όλης 
της Κύπρου πηγάζει από τον «Εθνικό 
Όρκο» που ψήφισε η τουρκική Εθνοσυνέ-
λευση το 1920, στο πλαίσιο της αναβίωσης 
του νεο-οθωμανικού οράματος της Τουρ-
κίας, να ενσωματώσει στην επικράτειά της 
εδάφη από την Ελλάδα, τη Συρία, το Ιράκ 
και όλη την Κύπρο. Περιλαμβάνεται στις 
εκθέσεις Νιχάτ Ερίμ (1956), στο σχέδιο 
επανάκτησης Κύπρου (1957) και σε 
αποφάσεις του Συμβουλίου Εθνικής Ασφά-
λειας (ΣΕΑ) της Τουρκίας. Διατυπώνεται 
σε συγγράμματα Τούρκων αξιωματούχων, 
όπως το βιβλίο «Στρατηγικό Βάθος» του 

πρώην Πρωθυπουργού Αχμέτ Νταβού-
τογλου και σε δηλώσεις τους, όπως του 
Υπουργού Εξωτερικών Ρ. Ζορλού στην 
τριμερή διάσκεψη του Λονδίνου τον Αύ-
γουστο/ Σεπτέμβριο 1955, ότι η Κύπρος 
δεν πρέπει να ελέγχεται από την Ελλάδα 
για «στρατηγικούς λόγους ασφάλειας της 
Τουρκίας»… «να μην κλείσει η αλυσίδα των 
ελληνικών νησιών που περικυκλώνουν 
την Τουρκία από Δυσμάς και Νότο». Χαρα-
κτηριστική είναι και η δήλωση του Ραούφ 
Ντενκτάς την 23.7.1985 στην εφημερίδα 
«Μιλιέτ» ότι: «Η Τουρκία έχει στρατηγικά 
συμφέροντα στην Κύπρο»... «Ακόμα και αν 
η τουρκοκυπριακή κοινότητα δεν υπήρ-
χε, η Τουρκία δεν θα άφηνε την Κύπρο 
στην Ελλάδα»… Η στρατηγική της Τουρ-
κίας για την Κύπρο επιβεβαιώνεται από 
τα ιστορικά γεγονότα. Από τις επιθετικές 
και επεκτατικές δράσεις της, που ακρω-
τηρίασαν την επικράτεια της Κυπριακής 
Δημοκρατίας (ΚΔ), με την κατάληψη του 
37% του εδάφους της, του 57% της ακτο-
γραμμής της, του 44% της ΑΟΖ της, τον 
εποικισμό και την εκρίζωση του ελληνικού 
στοιχείου από τις κατεχόμενες περιοχές, την 
τουρκοποίηση των τοπωνυμίων, όχι μόνο 
στις κατεχόμενες αλλά και τις ελεύθερες 

περιοχές. Επιβεβαιώνεται ακόμα από τη 
στάση της Τουρκίας στις ΔΣ, στις οποίες 
υποστηρίζει τη διατήρηση εγγυητικών δι-
καιωμάτων και τουρκικών στρατευμάτων 
σε στρατιωτική βάση στην Κύπρο, καθώς 
και από τις εποικιστικές και επεκτατικές 
δράσεις της, που συνεχίζονται αδιάπτωτα 
πέραν του μισού αιώνα, σε βάρος της Κύ-
πρου, η οποία σήμερα βιώνει νέα εισβολή 
στην ΑΟΖ της.

Συμπερασματικά, η Τουρκία επιδιώ-
κει να θέσει υπό τον έλεγχόν της όλη την 
Κύπρο για λόγους οι οποίοι σχετίζονται 
με την ασφάλεια της Τουρκίας και την 
ενίσχυση του ρόλου της στην Ανατολική 
Μεσόγειο (ΑΜ) και πέραν αυτής. Η στρα-
τηγική της για την Κύπρο συντάχθηκε τη 
δεκαετία του 1950  με βάση τις εκθέσεις 
του Νιχάτ Ερίμ και έκτοτε αποτελούν τους 
βασικούς άξονες της τουρκικής εξωτε-
ρικής πολιτικής, που ακολουθείται απ’ 
όλες τις τουρκικές κυβερνήσεις, με βασική 
επιδίωξη  η Κύπρος να ελέγχεται από 
την Τουρκία και όχι την Ελλάδα, για 
να μην τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια 
της μικρασιατικής χερσονήσου. Κύριες 
πτυχές των εκθέσεων Νιχάτ Ερίμ (1956): 
μετατροπή της τουρκοκυπριακής (ΤΚ) 

μειονότητας σε κοινότητα, εγκατάσταση 
τουρκικών στρατευμάτων στην Κύπρο, 
μετακίνηση του ελληνικού πληθυσμού 
σε ξεχωριστή εδαφική περιοχή, μεταφορά 
Τούρκων στην Κύπρο προς ανατροπή της 
πληθυσμιακής υπεροχής των Ελλήνων, 
για να μην έχουν πλεονέκτημα σε περί-
πτωση δημοψηφίσματος για την τύχη της 
νήσου (Νιχάτ Ερίμ, βιβλίο στην τουρκική 
γλώσσα «Η Κύπρος απ’ όσα γνωρίζω και 
έχω δει» Άγκυρα, 1976).

Σε ό,τι αφορά το αποστρατιωτικοποιη-
μένο κυπριακό κράτος, που θα προκύψει 
από τη λύση η οποία συζητείται, πρέπει να 
επισημανθούν τα εξής αρνητικά στοιχεία: 

• Θα έχει ακρωτηριασμένη την κρατική 
του υπόσταση και δεν θα είναι ένα κανονικό 
κράτος όπως όλα τα άλλα κράτη μέλη της 
Ε.Ε. Θα είναι το μοναδικό κράτος μέλος του 
ΟΗΕ και της ΕΕ που θα στερηθεί το δικαί-
ωμα να έχει ένοπλες δυνάμεις. Θα στερηθεί 
ουσιαστικά το δικαίωμα της αυτοάμυνας, 
που κατοχυρώνεται από το άρθρο 51 του 
Καταστατικού Χάρτη των Η.Ε.

• Δεν θα έχει δυνατότητα να ασκεί τα 
κυριαρχικά του δικαιώματα και να αντι-
μετωπίζει εξωτερικές απειλές κατά των 
συμφερόντων του, που προέρχονται από 

την Τουρκία και την ασταθή περιοχή της 
ΑΜ. Η ένταξη της Κύπρου στις χώρες 
παραγωγής υδρογονανθράκων της ΑΜ 
επιτείνει την απαίτηση να έχει ΕΔ. 

Η θέση μας για αποστρατιωτικοποίηση 
του κυπριακού κράτους υποστηρίζεται 
και από την Τουρκία, προφανώς γιατί 
εξυπηρετεί τη στρατηγική της για έλεγχο 
όλης της Κύπρου. Το γεγονός αυτό από 
μόνο του θα έπρεπε να αποτελεί κριτήριο 
για την αναθεώρηση της θέσης μας, η 
οποία πρέπει να εστιάζεται: 

• Στην απομάκρυνση όλων των ξένων 
στρατευμάτων από την Κύπρο, αλλά το  
κυπριακό κράτος, όπως όλα τα ελεύθερα 
και δημοκρατικά κράτη, να έχει το δι-
καίωμα να έχει ΕΔ, δύναμης, σύνθεσης 
και οργάνωσης κατά τη δική του κρίση.

• Στην κατάργηση των Συνθηκών 
Εγγυήσεως και Συμμαχίας του 1960, 
που παραβιάζουν την αυτονομία και ανε-
ξαρτησία του κυπριακού κράτους.

• Στη μη ενσωμάτωση στο σχέδιο λύσης 
των παράνομων διμερών συμφωνιών για 
θέματα ασφάλειας, που έχει συνάψει η 
Τουρκία με το ψευδοκράτος. Οι συμφωνίες 
αυτές, που είχαν ενσωματωθεί και στο 
σχέδιο Ανάν, σήμερα έχουν επεκταθεί 

ΦΟΙΒΟΣ ΚΛΟΚΚΑΡΗΣ*

και καλύπτουν όλους τους τομείς στρα-
τιωτικής εξάρτησης του ψευδοκράτους 
από την Τουρκία.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η Τουρκία 
έχει αμετακίνητο στρατηγικό στόχο τον 
έλεγχο όλης της Κύπρου και ότι ο αφο-
πλισμός του κυπριακού κράτους μετά τη 
λύση, αφενός εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο, 
και, αφετέρου, τον καθιστά  ευάλωτο στην 
ασταθή περιοχή της ΑΜ, επιβάλλεται να  
αναθεωρήσουμε τις θέσεις μας στο κε-
φάλαιο της ασφάλειας.

Να μην υποστηρίζεται η αποστρατιω-
τικοποίηση του Κυπριακού Κράτους μετά 
τη λύση του Κυπριακού και να υπάρξει 
σχετική απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου 
της ΚΔ, η οποία να ακυρώνει προηγούμενες 
αποφάσεις του επί του συγκεκριμένου 
θέματος. Να το πράξουμε πριν από την 
επανέναρξη των ΔΣ. Συναφώς με το θέμα 
επισημαίνεται ότι είναι αντιφατικό και 
ακατανόητο η ε/κ πλευρά να υποστηρίζει 
λύση του Κυπριακού με βάση τις αρχές  
και αξίες της ΕΕ για να έχουμε ένα κα-
νονικό κράτος, αλλά να έχει αποδεχθεί 
στις ΔΣ σοβαρές παραβιάσεις αρχών, που 
δεν επιτρέπουν την κανονική λειτουργία 
του, όπως:

• Παραβίαση της αρχής της ασφάλειας 
περί αυτοάμυνας (κράτος αποστρατιω-
τικοποιημένο).

• Παραβίαση της δημοκρατικής αρχής 
της πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων 
(συγκεκαλυμένα ΒΕΤΟ  Τουρκοκυπρίων).

• Παραβίαση των ανθρωπίνων δι-
καιωμάτων και ελευθεριών (επιβολή 
εδαφικών ζωνών με εγγυημένες πλειο-
ψηφίες κατοίκων και περιουσιών).

 *Αντιστράτηγος ε.α.,
πρώην Υπουργός Άμυνας



Ο 
Οργανισμός των Ηνω-
μένων Εθνών (ΟΗΕ) 
έχει ανακηρύξει την 
27η Ιανουαρίου ως 
Διεθνή Ημέρα Μνή-
μης των Θυμάτων 
του Ολοκαυτώμα-

τος. Η εξήγηση; Στις 27 Ιανουαρίου 1945, 
οι σοβιετικές ένοπλες δυνάμεις απελευθέ-
ρωσαν τα τεράστια γερμανικά στρατόπεδα 
συγκέντρωσης στο Άουσβιτς-Μπίρκεναου 
στην Πολωνία, τα οποία έχω επισκεφθεί 
για να αποτίσω φόρο τιμής στα θύματα. 

Λίγους μήνες μετά την ελευθέρωση 
του Άουσβιτς-Μπίρκεναου, ο Β’ Παγκό-
σμιος Πόλεμος στην Ευρώπη έληξε με την 
παράδοση της Γερμανίας στις 7 Μαΐου 
1945. Από τότε, ο υποβλητικός ελληνικός 
όρος «Ολόκαυστον», η ρίζα της σχετικής 
λέξης «Ολοκαύτωμα», έχει αναδειχθεί ως 
συνώνυμο με τη γενοκτονία των Εβραίων. 
Μεταφράζεται ως «Holocaust» τόσο στα 
Γερμανικά, όσο και στα Αγγλικά. 

Ο όρος αρμόζει. Ενώ το Ολοκαύτωμα 
προηγήθηκε το 1933 στη Γερμανία με τη 
μαζική καύση των βιβλίων των Εβραίων 
συγγραφέων, ολοκληρώθηκε την περίοδο 
1941-1945 με τις μαζικές καύσεις των 
Εβραίων από τη Γερμανία και από χώρες 
υπό γερμανική κατοχή, όπως Πολωνία, 
Γαλλία και Ελλάδα. 

 
«Η Τελική Λύση
του εβραϊκού ζητήματος»

Όταν ο Αδόλφος Χίτλερ ανέλαβε την 
εξουσία στη Γερμανία στις 30 Ιανουαρίου 
1933, ξεκίνησε και η δίωξη των Εβραί-
ων. Ωστόσο, η δίωξη εξελίχθηκε σε γε-
νοκτονία μετά τη γερμανική εισβολή στη 
Σοβιετική Ένωση στις 22 Ιουνίου 1941. Η 
εισβολή διευκολύνθηκε τέσσερεις ημέρες 
νωρίτερα, όταν υπογράφτηκε η Συμφωνία 
Φιλίας Γερμανίας-Τουρκίας, μια παραλ-
λαγή της γερμανο-τουρκικής συμμαχίας 
κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν η 
Τουρκία διέπραξε γενοκτονία και άλλα 
εγκλήματα κατά χριστιανών.

Η αποκορύφωση του Ολοκαυτώματος 
ακολούθησε τη σύναψη του τότε απόρρητου 
«Πρωτοκόλλου της Βάνζεε» στις 20 Ιανου-
αρίου 1942. Αυτό κατέγραψε τα πρακτικά 
μιας μυστικής «Διάσκεψης» ανωτέρων ναζί 
«για την Τελική Λύση του εβραϊκού ζητή-
ματος». Στο «Πρωτόκολλο», o γερμανικός 
όρος «Endlοesung» (στα Ελληνικά «Τελική 
Λύση» και στα Αγγλικά «Final Solution», 
με κεφαλαία γράμματα) χρησιμοποιήθη-
κε επανειλημμένα. (Δείτε: www.ghwk.de/
de/konferenz/protokoll-und-dokumente)

Έτσι, οι ναζί επιχείρησαν να αποκρύ-
ψουν μια γενοκτονία υπό το κάλυμμα ενός 
ευφημισμού. 

«Εξόντωση»
 Με το πέρασμα του χρόνου, η εξαπά-

τηση αποκαλύφθηκε. Όπως παρατήρησε 

το Διεθνές Στρατοδικείο στη Νυρεμβέργη 
στην Απόφασή του το 1946, «η ‘Τελική 
Λύση’ σήμαινε την εξόντωση των Εβραί-
ων». Συνεπώς, αξιόπιστα αγγλικά λεξικά, 
όπως ένα του «Cambridge University 
Press», ερμηνεύει την ‘Τελική Λύση’ ως 
«‘το ναζιστικό σχέδιο’» που ‘προκάλεσε τη 
δολοφονία 6 εκατομμύριων Εβραίων’ …».   

Η τότε βρετανική Αποικία της Κύπρου 
αναμείχθηκε στον απόηχο της φρίκης. 
Όπως σημειώνει το Μουσείο Μνημείων 
του Ολοκαυτώματος των ΗΠΑ: «Μεταξύ 
Αυγούστου 1946 και Μαΐου 1948, η βρε-
τανική κυβέρνηση διέλαβε περισσότερους 
από 50.000 επιζώντες του Ολοκαυτώματος 
που επιδίωκαν να εγκατασταθούν στην 
Παλαιστίνη». Κρατήθηκαν σε πέντε κα-
λοκαιρινά προσφυγικά στρατόπεδα στον 
Καράολο, κοντά στην Αμμόχωστο, και σε 
επτά χειμερινά στρατόπεδα στη Δεκέλεια.

(Πηγές: www.loc.gov/rr/frd/Military_
Law/pdf/NT_Vol-I.pdf, σελίδα 250, https://
dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
final-solution)

και https://encyclopedia.ushmm.org/
content/en/article/cyprus-detention-camps)

            
«Ταμπού»

 Στις 30 Ιανουαρίου 2008, το γερμανικό 
«Spiegel Online» δημοσίευσε ένα αγγλικό 
άρθρο του David Gordon Smith, που ανέ-
λυσε ένα νέο γερμανικό λεξικό που επε-
ξεργάστηκαν οι Τhoersten Eitz και Geo
rg Stoetzel. Παρατήρησε ότι ’’δεκάδες 
όροι στη γερμανική γλώσσα, από «εκ-
φυλισμένο» έως «τελική λύση», έχουν 
γίνει «ταμπού», λόγω της χρήσης τους 
από τους ναζί’’.

 Αυτό το «ταμπού» ισχύει σε άλλες χώ-
ρες, αλλά όχι στην Κυπριακή Δημοκρατία 
(ΚΔ). Εκεί, η φράση «τελική λύση» βρίσκε-
ται στην πρώτη γραμμή του λεξιλογίου του 
λεγόμενου «κυπριακού προβλήματος». 
Φταίνε διάφοροι πολιτικοί και διπλωμάτες, 
ίσως εξαιτίας της απροσεξίας, έλλειψης 
εκπαίδευσης, άγνοιας για τα διδάγματα 
της γερμανικής ιστορίας ή για κάποιο 
ύπουλο λόγο.

 
«Μια τελική λύση
του κυπριακού προβλήματος»

 Το κακό φαίνεται πως άρχισε στα τέλη 
της «Βρετανοκρατίας». Στη βρετανική Βουλή 
στις 5 Μαρτίου 1956, ο Alan Lennox-Boyd, 

Βρετανός Υπουργός Αποικιών, επανέλαβε 
μια προϋπάρχουσα επίσημη βρετανική 
πρόταση: «Αν ο λαός της Κύπρου συμ-
μετέχει στη συνταγματική ανάπτυξη», 
υπό συνεχιζόμενη βρετανική κυριαρχία, 
«πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης 
είναι να εργαστεί για μια τελική λύση 
[’’a final solution’’, με μικρά γράμματα]...».

Εν τέλει, στις 12 Φεβρουαρίου 1959, 
μια μέρα μετά την ολοκλήρωση της ελ-
ληνοτουρκικής Συμφωνίας Ζυρίχης, 
ο Selwyn Lloyd, Βρετανός Υπουργός 
Εξωτερικών, επιβεβαίωσε ότι η βρετα-
νική κυβέρνηση «πάντοτε» υποστήριζε 
«μια τελική λύση του κυπριακού προ-
βλήματος» (Πηγές: Hansard, House 
of Commons Debates, 5 March 1956, 
Column 176 & 12 February 1959, Column 
1356).

Με αυτήν τη λογική, η εγκαθίδρυση 
της ΚΔ στις 16 Αυγούστου 1960 ήταν 
αποτέλεσμα μιας «τελικής λύσης».

Το 1961, κατά την πολύκρο-
τη δίκη στο Ισραήλ του πρώην ναζί 
φυγά, Adolf Eichmann, ο κόσμος έμα-
θε συγκλονιστικές νέες λεπτομέρειες για 
την «Τελική Λύση». O Eichmann κρίθη-
κε ένοχος, λόγω της συμμετοχής του σε 
σχετικά εγκλήματα. Το 1962, η έφεσή 
του απορρίφθηκε: Attorney-General of 
Israel v Eichmann (1962) 36 ILRS. 

Εντούτοις, μετά τις «ταραχές» του 
1963/64, ανώτατα στελέχη της ΚΔ ανέστη-
σαν την ιδέα ότι το «Κυπριακό» χρειαζόταν 
«τελική λύση». Στοιχεία βρίσκονται στα 
αγγλικά και ελληνικά ανακοινωθέντα στο 
Αρχείο του Γραφείου Τύπου και Πληρο-
φοριών της ΚΔ (στο

www.piopressreleases.com.cy). 
Για παράδειγμα, σύμφωνα με αυτά, 

στις 29 Ιανουαρίου 1966, ο Πρόεδρος 
Μακάριος μίλησε για «τελικήν λύσιν του 
κυπριακού προβλήματος» και, στις 27 
Ιανουαρίου 1968, ο Αντιπρόεδρος Κου-
τσούκ μίλησε για «final solution».

Ψήφισμα 247
Σε αυτό το περίεργο κλίμα, η προο-

πτική μιας «τελικής λύσης» τέθηκε σε 21 
ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ από το 1968 έως το 1977. Το 
Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) ψήφισε υπέρ όλων 
αυτών των 21 ψηφισμάτων. Όπως και στα 
επόμενα 20, το πρώτο, το Ψήφισμα 247, 

Της Κυριακής

Πολιτική 9
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Η «Τελική Λύση» και η «ναζιστικοποίηση» 
της Κυπριακής Δημοκρατίας

επέκτεινε την «τοποθέτηση» της UNFICYP, 
με την προσδοκία «μιας τελικής λύσης» 
που θα «επέτρεπε την απόσυρση ή ου-
σιαστική μείωση» της UNFICYP.

Στο Συμβούλιο Ασφάλειας στις 18 
Μαρτίου 1968, πριν από την υιοθέτη-
ση του Ψηφίσματος 247, ο Πρέσβης 
Orhan Eralp, Μόνιμος Αντιπρόσωπος 
της Τουρκίας στον ΟΗΕ, μίλησε και αυτός 
για «μια συνολική τελική λύση». Λεπτά 
αργότερα, το Ψήφισμα 247 εγκρίθηκε 
ρητώς από τον Βρετανό ομόλογό του, τον 
Λόρδο Caradon, παλαιότερα γνωστός ως 
Sir Hugh Foot, ο Βρετανός κυβερνήτης της 
Κύπρου, ο οποίος υπέγραψε την «τελική 
λύση» του 1960 (Πηγή: Έγγραφο του ΟΗΕ 
S./PV.1398, παραγράφους 6, 32 και 105).

Επειδή το 1945 οι Βρετανοί ήταν συν-
νικητές του Πολέμου και συν-αρχιτέκτονες 
του Διεθνούς Στρατοδικείου στη Νυρεμ-
βέργη, αναγνωρίζανε τον συνειρμό της 
«Τελικής Λύσης» με την «εξόντωση». 
Ωστόσο, στο πλαίσιο του «Κυπριακού» 
από το 1956 μέχρι το 1977, οι Βρετανοί 
προωθούσαν «μια τελική λύση». 

Πιο πρόσφατα, oι Πρόεδροι Παπαδό-
πουλος (στη Βουλή των Αντιπροσώπων 

στις 28.02.2003), Χριστόφιας (στη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ στις 24.9.2009) και 
Αναστασιάδης (στο Προεδρικό Μέγαρο 
στις 12.02.2014) μίλησαν και αυτοί για 
«τελική λύση» του «Κυπριακού».

Στις 16 Ιουλίου 2015, ένας άλλος 
Πρόεδρος, ο Jean-Claude Juncker, ο 
τότε Προέδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), ήρθε 
στην ΚΔ, συνάντησε τους «δύο ηγέτες» 
και δήλωσε στα Αγγλικά ότι «έχουν κοι-
νή αποφασιστικότητα και προθυμία να 
ολοκληρώσουν μια τελική λύση για ένα 
πολύ παλιό πρόβλημα». 

(Πηγές: www.tassospapadopoulos.
com/easyconsole.cfm/id/47, https://
gadebate.un.org/sites/default/files/
gastatements/64/64_CY_en.pdf, www.
piopressreleases.com.cy/ και https://
ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/de/STATEMENT_15_5391)

Υπαινιγμοί ναζισμού
Η Γερμανία πραγματοποίησε τη γενο-

κτονική «Τελική Λύση», αφού είχε πετύ-
χει (ι) τον «δικοινοτικό» διαχωρισμό των 
«μη Άριων» από τους «Άριους» και (ιι) τη 
«ζωνοποίηση» διάφορων κατεχόμενων 
κρατών, όπως Πολωνία, Γαλλία και Ελλάδα. 
Μάλιστα, σε μια προοικονομία της μοίρας 
της ΚΔ το 1974, αυτά τα τρία τωρινά μέλη 
της ΕΕ είχαν υποστεί εισβολή (το 1939, 
1940 και 1941 αντίστοιχα), διχοτόμηση 
και εθνοκάθαρση.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΟΗΕ, η ΕΕ και ο 
Πρόεδρος της ΚΔ όλοι στοχεύουν σε μια 
«τελική λύση», μέσω της προτεινομένης 
«δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας», 
που θα οδηγήσει (ι) στον συνεχιζόμενο 
«δικοινοτικό» διαχωρισμό των μη μου-
σουλμάνων «Ελληνοκυπρίων» από τους 
μουσουλμάνους «Τουρκοκύπριους» και 
(ιι) στη νομιμοποίηση της «ζωνοποίησης» 
που δημιουργήθηκε «de facto» με βία 
από την Τουρκία το 1974. Τέτοια «τελική 
λύση» θα είναι κηλιδωμένη με υπαινιγ-
μούς ναζισμού.

Ανατριχιαστικές
πραγματικότητες

Το περιεχόμενο αυτού του άρθρου 
υπογραμμίζει ανατριχιαστικές πραγ-
ματικότητες. Με τους τρόπους που έχω 
περιγράψει, η ΚΔ έχει «ναζιστικοποιη-
θεί», η φρασεολογία του «Κυπριακού» 
έχει ρουφήξει μιαν ακατάλληλη ναζιστική 
φράση και οι υποστηρικτές της προτεινό-
μενης «τελικής λύσης» του «Κυπριακού» 
αγνοούν βασικά διδάγματα της ναζιστικής 
γερμανικής ιστορίας.

Κλείνοντας, λοιπόν, καλώ τον ΟΗΕ να 
λάβει αυστηρά μέτρα με κεντρικό στόχο 
την εξάλειψη όλων των υπαινιγμών του 
ναζισμού στην ΚΔ. Εν τω μεταξύ, καλώ 
τους πολίτες της ΚΔ να μνημονεύσουν τα 
θύματα του Ολοκαυτώματος. Δεν πρέπει 
ποτέ να ξεχαστούν.

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

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΥ 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΖΕΙ 
ΑΝΑΤΡΙΧΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙ-
ΚΟΤΗΤΕΣ. ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ 
ΠΟΥ ΕΧΩ ΠΕΡΙΓΡΑΨΕΙ, Η ΚΔ 
ΕΧΕΙ «ΝΑΖΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ», Η 
ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ «ΚΥΠΡΙ-
ΑΚΟΥ» ΕΧΕΙ ΡΟΥΦΗΞΕΙ ΜΙΑΝ 
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ 
ΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙ-
ΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ 
«ΤΕΛΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ» ΤΟΥ «ΚΥ-
ΠΡΙΑΚΟΥ» ΑΓΝΟΟΥΝ ΒΑΣΙΚΑ 
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*



Π
ριν από σχεδόν μισό 
αιώνα ο Κωνστα-
ντίνος Καραμανλής 
επέμενε να εισέλθει 
η Ελλάδα στην ΕΟΚ, 
κυρίως γιατί έτσι θα 
εξασφαλίζονταν τα 

ανατολικά της σύνορα μιας διά παντός. 
Τώρα ξέρουμε πως αυτή η προοπτική 
δεν ίσχυσε ποτέ, κυρίως επειδή η Ευρω-
παϊκή Ένωση αποδεικνύεται όλα αυτά 
τα χρόνια πολύ λίγο Ευρώπη και ακόμα 
λιγότερο Ένωση. Στην εποχή του Κων-
σταντίνου Καραμανλή μεγάλοι Γάλλοι 
ηγέτες, όπως ο Ζισκάρ ντ’ Εστέν, ο Φραν-
σουά Μιτεράν, ο Ζακ Ντελόρ, είχαν το 
πάνω χέρι. Όμως, αργότερα, η Γερμανία 
με τις οικονομικίστικες εμμονές και την 
κοντόφθαλμη πολιτική προσωπικής της 
ισχύος κατέστησε την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση έναν ασήμαντο παίκτη στο διεθνές 
πολιτικό σκάκι, αποδεχόμενη πλήρως 
τον δευτερεύοντα ρόλο που της επεφύ-
λασσε η Αμερική και επιμένοντας στο 
να αποκλείει μία κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκή 
δύναμη, έναν ιστορικό παράγοντα της 
ηπείρου μας, όπως είναι η Ρωσία. Σε αντί-
θεση, βέβαια, με τη σκανδαλώδη εύνοια 
προς τον παραδοσιακό της σύμμαχο, την 
Τουρκία. Τις συνδέουν, το βλέπετε, κοινές 
γενοκτονίες... Ο ιστορικός του μέλλοντος 
θα γράψει ότι η Μέρκελ εξελίχθηκε σε 
νεκροθάφτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το ότι από την άλλην η Ελλάδα αντιμετω-
πίζεται ως νταλίτ, ως ο παρίας της Ευρώπης, 
είναι πλέον βέβαιο. Με κύρια υπεύθυνη 
τη Γερμανία, την «ηγέτιδα» της Ενωμένης 
Ευρώπης, που μας «σώζει» διαχρονικά, 
όπως είπαμε, αλλά και τεράστια ευθύνη της 
ελληνικής πολιτικής ελίτ, η υστέρηση της 
οποίας είναι περισσότερο από προφανής. 
Όπως είναι πλέον βέβαιον ότι μπροστά στα 
συμφέροντα και τις ανίερές τους συμμαχίες 
όλοι οι ισχυροί της Γης γράφουν και τους 
θεσμούς που συγκροτούν την παγκόσμια 
ασφάλεια και το διεθνές δίκαιο στα παλιά 
τους υποδήματα.

Εν ολίγοις, είναι αδιανόητο να καλεί-
ται ως εγγυητής ανακωχής στη Λιβύη η 
Τουρκία, η οποία συνήψε μια εντελώς πα-
ράνομη συμφωνία, ένα memorandum το 
οποίο κατήγγειλαν, τουλάχιστον φραστικά, 
όλες οι μεγάλες δυνάμεις κι όχι η Ελλάδα, 
παράγοντας ασφαλείας στην περιοχή. Η 
οποία, Τουρκία, διεθνής ταραξίας αναμφί-
βολα, επιπλέον κατέχει μετά από εισβολή 
το ήμισυ χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Έχοντας καταστήσει εδώ και μισό αιώνα τη 
Λευκωσία την μόνη διχοτομημένη πρω-
τεύουσα της Ενωμένης (;) Ευρώπης. Αφού 
ακόμη και το Βερολίνο επανενώθηκε. Γι’ 
αυτήν την Τουρκία μιλάμε.

Στην Ελλάδα, δυστυχώς, τίθεται και 
από δεξιούς και από αριστερούς το εξής 
ψευτοδίλημμα: Τι θέλετε, δηλαδή, να κά-
νουμε έναν πόλεμο για τον οποίον δεν 
είμαστε προετοιμασμένοι ή οφείλουμε να 
επιμένουμε στις πολιτικές κατευνασμού 
και στον εφησυχασμό των «συμμαχιών» 
μας; Δηλαδή, να παραμένουμε καρπα-
ζοεισπράκτορες των γειτόνων μας εξ 
Ανατολών, λες και δεν υπάρχουν, πριν 
από οτιδήποτε άλλο, κρίσιμες δυνατό-
τητες διπλωματικής αντίδρασης σε όλα 
τα διεθνή φόρα, σ’ όλες τις πρωτεύουσες 
των ισχυρών του πλανήτη.

Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει και έχει κάθε 
δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί έντονα και 
στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο και στις 
λοιπές πρωτεύουσες της Ένωσης για τη 
μη συμμετοχή της σε μία διάσκεψη στην 

οποία συζητήθηκαν - διακυβεύθηκαν ζω-
τικά μας συμφέροντα. Σε αντίθεση με την 
Τουρκία, που έχει εξελιχθεί διαχρονικά σε 
τρομοκράτη της περιοχής. Μην ξεχνάτε 
ότι με τη Λιβύη έχουμε κοινή ΑΟΖ, μίαν 
ΑΟΖ η οποία καταστρατηγήθηκε πρόσφατα 
από τον τουρκικό ιμπεριαλισμό. Χωρίς να 
ξεχνάω την εγκληματική καθυστέρηση εκ 
μέρους κυβερνήσεων που θυμίζουν τις 
δωσιλογικές της Κατοχής, οι οποίες δεν 
ενεργοποίησαν ελληνική ΑΟΖ ως όφει-
λαν και ιστορικά και πολιτικά. Η Ελλάδα 
πρέπει άμεσα, πρέπει τώρα να καταστήσει 
παντού και προς όλους γνωστή την από-
λυτη ενόχλησή της: Στους πρεσβευτές των 
μεγάλων δυνάμεων στην Αθήνα, μέσω των 
πρεσβειών μας στις μεγάλες πρωτεύου-
σες του κόσμου, στον ΟΗΕ, στο ΝΑΤΟ. 
Όχληση και δυσφορία, όχι παρακλήσεις.

Εν προκειμένω, δεν υπάρχουν πε-
ριθώρια προσωπικής πολιτικής, όπως 
συνέβαινε με τον Νίκο Κοτζιά, αλλά όλο 
το διπλωματικό σώμα πρέπει να ενερ-
γοποιηθεί και να αξιοποιηθεί. Η χώρα 
αντιμετωπίζει κρισιμότατο εθνικό κίνδυ-

νο και απειλείται η κατοχυρωμένη από 
διεθνείς συνθήκες υπόστασή της. Δεν 
παίζουμε, ούτε εφησυχάζουμε με τέτοια 
θέματα. Πρέπει άμεσα να προχωρήσει η 
πολιτική ηγεσία σε απόλυτη συνεννόηση 
με την αντιπολίτευση ενεργοποιώντας και 
τη νέα πρόεδρο, η οποία οφείλει τάχιστα 
ν’  αναλάβει ενημερωτικές πρωτοβουλίες, 
ώστε να επιτύχουμε ένα πραγματικό, δι-
πλωματικό συλλαλητήριο με κάθε τρόπο 
και με κάθε μέσο και να καταστούν γνωστοί 
στη διεθνή κοινή γνώμη οι κίνδυνοι που 
απειλούν σήμερα την Ελλάδα. Αν ζούσε 
σήμερα ο Ανδρέας Παπανδρέου θα αξιο-
ποιούσε προσωπικότητες με παγκόσμιο 
κύρος όπως η Μελίνα Μερκούρη. Μην 
ξεχνάτε ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 
είχε κάνει Υπουργό Επικρατείας τον Μίκη 
Θεοδωράκη, επίσης πασίγνωστο στη διεθνή 
κοινότητα. Θα μπορούσαμε να προωθή-
σουμε ως πρέσβη των ελληνικών δικαίων 
μία προσωπικότητα σαν τον Κώστα Γαβρά 
ή τον Θεόδωρο Κουρεντζή ή τον Λεωνίδα 
Καβάκο. Έναν διεθνή καλλιτέχνη όπως είναι 
ο Δημήτρης Αληθεινός ή ο Νάκης Πανα-
γιωτίδης. Ένα τέτοιο κεφάλαιο δημοσίων 
σχέσεων δεν είναι ευκαταφρόνητο, όπως 
δεν πρέπει να υποτιμάται η δυνατότητα 
της ελληνικής Διασποράς. Και, βέβαια, 
οφείλουμε άμεσα να προβάλουμε στα 
μεγάλα παγκόσμια κέντρα τον σύγχρο-
νο πολιτισμό μας και τον τρόπο με τον 
οποίον αυτός βρίσκεται σε διαρκή διάλογο 
με το κλασικό παρελθόν. Οι Εορτασμοί 
του 2021 πρέπει να έχουν ως στόχο την 
προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό, όχι 
εσωστρεφείς εκδηλώσεις που να ικανο-
ποιούν τον ενδημούντα επαρχιωτισμό μας. 
Μπορούν να επιτύχουν μία τέτοια υπέρβα-
ση οι κυβερνώντες και η πραγματοποίησή 
της είναι εθνικό καθήκον. Το Υπουργείο 
Πολιτισμού θα πρέπει άμεσα να αλλάξει 
δομή και πολιτική, ώστε να ηγηθεί μιας 
τέτοιας υπερπροσπάθειας, ενώ ο Πρω-
θυπουργός χρειάζεται επειγόντως έναν 
εξειδικευμένο σύμβουλο επί του πολιτισμού, 
όπως διαθέτει, λόγου χάρη, συμβούλους 
για την εθνική ασφάλεια, τη  διπλωματία 
κ.λπ. Ο πολιτισμός, τον οποίο οι πολιτικοί 
υποτιμούν ή φοβούνται, αποτελεί μείζον 
πολιτικό όπλο. Ο προκάτοχός του Αντώνης 
Σαμαράς είχε ως σύμβουλο πολιτισμού 
τον καθηγητή αισθητικής στο Παρίσι Δη-
μοσθένη Δαββέτα, μία καλή επιλογή. Ο 
Αλέξης Τσίπρας δεν είχε την ευαισθησία 
να τον διατηρήσει ή να επιλέξει κάποιον 
καλύτερο. Ο κ. Μητσοτάκης;

Της Κυριακής
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Ένα διεθνές διπλωματικό 
συλλαλητήριο για τα εθνικά θέματα 

ΜΆΝΌΣ ΣΤΕΦΆΝΙΔΗΣ 

ΠΡΈΠΈΙ ΆΜΈΣΆ ΝΆ 
ΠΡΟΧΩΡΉΣΈΙ Ή 
ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΉΓΈΣΙΆ 
ΣΈ ΆΠΟΛΥΤΉ ΣΥ-
ΝΈΝΝΟΉΣΉ ΜΈ ΤΉΝ 
ΆΝΤΙΠΟΛΙΤΈΥΣΉ 
ΈΝΈΡΓΟΠΟΙΩΝΤΆΣ 
ΚΆΙ ΤΉ ΝΈΆ ΠΡΟ-
ΈΔΡΟ, Ή ΟΠΟΙΆ 
ΟΦΈΙΛΈΙ ΤΆΧΙΣΤΆ Ν’  
ΆΝΆΛΆΒΈΙ ΈΝΉ-
ΜΈΡΩΤΙΚΈΣ ΠΡΩ-
ΤΟΒΟΥΛΙΈΣ, ΩΣΤΈ 
ΝΆ ΈΠΙΤΥΧΟΥΜΈ 
ΈΝΆ ΠΡΆΓΜΆΤΙ-
ΚΟ, ΔΙΠΛΩΜΆΤΙΚΟ 
ΣΥΛΛΆΛΉΤΉΡΙΟ ΜΈ 
ΚΆΘΈ ΤΡΟΠΟ ΚΆΙ 
ΜΈ ΚΆΘΈ ΜΈΣΟ 
ΚΆΙ ΝΆ ΚΆΤΆΣΤΟΥΝ 
ΓΝΩΣΤΟΙ ΣΤΉ ΔΙΈ-
ΘΝΉ ΚΟΙΝΉ ΓΝΩΜΉ 
ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ 
ΆΠΈΙΛΟΥΝ ΣΉΜΈΡΆ 
ΤΉΝ ΈΛΛΆΔΆ

Η Ελλάδα, ως κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οφείλει και 

έχει κάθε δικαίωμα να 
διαμαρτυρηθεί έντονα 
και στις Βρυξέλλες και 
στο Βερολίνο και στις 
λοιπές πρωτεύουσες 
της Ένωσης για τη 

μη συμμετοχή της σε 
μία διάσκεψη στην 
οποία συζητήθηκαν 

- διακυβεύθηκαν 
ζωτικά μας 
συμφέροντα

26.01.2020

ΣΥΜΦΩΝΆ ΜΈ ΜΈΛΈΤΉ ΤΉΣ 
ΔΙΈΘΝΟΥΣ ΟΡΓΆΝΩΣΉΣ ΓΙΆ 
ΤΉΝ ΚΆΤΆΠΟΛΈΜΉΣΉ ΤΉΣ 
ΔΙΆΦΘΟΡΆΣ: «Ή ΒΡΈΤΆΝΙΆ 
ΈΙΝΆΙ ΜΙΆ ΠΛΆΤΦΟΡΜΆ ΓΙΆ ΤΆ 
ΧΡΉΜΆΤΆ ΆΠΟ ΤΉ ΔΙΆΦΘΟΡΆ 
ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»

Η Κύπρος δεν είναι χώρα διαφθοράς, 
ούτε και αφθονούν οι διεφθαρμέ-
νοι, όπως θέλουν διάφοροι ξένοι 

και ντόπιοι να εμπεδώσουν στις συνειδήσεις 
του λαού μας. Η διαφθορά έχει να κάνει 
με μιαν ασήμαντη μειοψηφία, αυτών που 
έχουν εξουσία και την καταχρώνται. Η ατι-
μωρησία, δικαστική και πολιτική, εκείνων 
που επέπεσαν επί του δημοσίου χρήματος, 
δυστυχώς λειτουργεί  μολυσματικά για 
ολόκληρο τον δημόσιο βίο.

Καθιερώνει την αντίληψη ότι ο καθένας 
μπορεί να επιδιώκει τον προσωπικό του 
πλουτισμό ή των ημετέρων με ανήθικο τρόπο. 
«Αφού το κάνουν αυτοί, γιατί όχι κι εγώ;». 

Αφού το κάνει ο υπουργός, γιατί όχι και 
ο δημόσιος υπάλληλος, ο αστυνομικός, ο 
δικαστής και τελικά ο πολίτης; Τα φαινόμενα 
«καθεστωτισμού», «αλαζονείας», «κομματικού 
φανατισμού» διαμορφώνουν   την αποστροφή 
των πολιτών απέναντι στα κόμματα, τα οποία, 
πέρα από διακηρυκτικές δεσμεύσεις, δεν 
προχωρούν στην αυτοκάθαρση. Δεν πετάνε 
τα σκάρτα και τα σάπια. Τα διαφυλάσσουν, 
για να επωάσουν άλλα κακώς έχοντα, ενώ 
είδαμε και φαινόμενα ηρωοποίησης παρα-
νομούντων και ποινικά καταδικασθέντων. 
Ως να είναι παράδειγμα προς μίμηση η 
υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος είτε για 
τον εαυτό σου είτε προς όφελος άλλων ή 
του κόμματος. Η κλεψιά είναι κλεψιά και 
η κατάχρηση ποινικό αδίκημα.

Νυν και αεί
Διαφθορά υπήρχε ανέκαθεν σε τούτο το 

νησί. Επί οθωμανικής κατοχής, μια μεοψη-
φία προυχόντων, δραγουμάνων και ιεραρ-
χών συσσώρευαν πλούτο ανταλλάσσοντάς 
τον με τον κάματο και το αίμα του λαού. Όπως 
είναι καταγεγραμμένο και ιστορικά, το φο-
ρολογικό χαράτσι της δεκάτης, το εισέπραττε 
προς όφελος των Τούρκων η Εκκλησία της 
Κύπρου, καθότι είχε και άλλα πλείστα ειδικά 
προνόμια από την Πύλη του Σουλτάνου.

Επί Αγγλοκρατίας η άρχουσα τάξη, οι δι-
ορισμένοι, οι τοκογλύφοι και οι κάθε λογής 
δωσίλογοι εξελίχθηκαν σε πιστούς του Στέμματος 
και καπηλεύονταν τον λαό, ο οποίος έφτυνε 
αίμα στην προσπάθειά του να επιβιώσει.

Μετά την ανεξαρτησία οι γόνοι των τοκο-
γλύφων εξελίχθηκαν σε επιχειρηματίες και 
εμπορευόμενους, οι διορισμένοι συνέχισαν 
να διορίζονται και οι δωσίλογοι επένδυαν 
σε κάθε είδους δραστηριότητες από τον 
υπόκοσμο μέχρι την πολιτική.

Τη δεκαετία του ’60, οι ιδεολογίες και 
οι θέσεις αρχών ήταν πιο διακριτές και 
έντονες. Άρχισαν ωστόσο υπογείως να 
εκδηλώνονται και τάσεις διαφθοράς, πα-
ράνομου πλουτισμού και ημετεροκρατίας. 
Το πισώπλατο κτύπημα με το πραξικό-
πημα και την τουρκική εισβολή ήταν και 
η αρχή του τέλους. Ουδείς τιμωρήθηκε 
για την εσχάτη προδοσία και συνεχίσαμε 
να ζούμε ανεχόμενοι τους παράνομους, 
τους δωσίλογους και τους διεφθαρμένους.

Το μέγα σκάνδαλο του χρηματιστηρί-
ου, το οποίο μετετράπη σε έναν ληστρικό 
τζόγο για τους αιμοδιψείς του χρήματος, 
έκλεισε άρον άρον με την ελάχιστη τιμω-
ρία 2-3 ατόμων, ενώ οι πλουτήσαντες την 
έκαναν θρεφτάρι. Φτάσαμε αγκομαχώντας 
στα μνημόνια επί αριστερής κυβέρνησης, 
στα κουρέματα καταθέσεων επί δεξιάς και 
σήμερα εξακολουθούμε ακόμα να χάσκουμε, 
αναμένοντας να δούμε ποιοι θα τιμωρη-
θούν ως υπεύθυνοι για την κατάρρευση της 
οικονομίας, τα κόκκινα δάνεια σε πολιτικά 
εκτεθειμένα πρόσωπα και πλείστων άλλων 
πληγών οι οποίες κακοφορμίζουν. Ο θε-
σμός που θυματοποιήθηκε και πλήρωσε 
την «νύφη» όλων των παρανομούντων 
ήταν ο Συνεργατισμός, η μεγαλύτερη λαϊκή 

κατάκτηση με μια δράση πέραν των 110 
χρόνων ζωής. Έτσι οι κατακτήσεις αυτού 
του θεσμού, η μεγάλη περιουσία του, που 
ήταν η συνδρομή από τον οβολό του λαού, 
ξεπουλήθηκαν έναντι πινακίου φακής σε 
ιδιωτική τράπεζα, η οποία προηγουμένως 
θύμιζε συνοικιακό μικρομάγαζο. Πόσες, 
όμως, ευθύνες τους καταμερίζονται όταν 
αυτοί που από καιρό είναι έκπτωτοι στην 
συνείδησή τους, τους ανεβοκατεβάζουν σε 
ανώτερα και ύπατα αξιώματα; Σε κομμα-
τικούς και κρατικούς θώκους;

Τα σκήπτρα της διαφθοράς
Ναι, στην Κύπρο υπήρχε και υπάρχει 

διαφθορά. Όχι όμως της έκτασης που θέλουν 
να αποδώσουν κάποιοι, οι οποίοι, ειρήσθω 
εν παρόδω, έχουν και αυτοί λερωμένη 
τη φωλιά τους. Πέρα από τις ευαγγελικές 
αναφορές «ο αναμάρτητος πρώτος τον λίθο 
βαλέτω», είναι γνωστές αξιόποινες υποθέσεις 
περί χρηματοδοτήσεων κομμάτων, που 
είτε  έκλεισαν είτε προχωρούν σε ρυθμούς 
χελώνας στα δικαστήρια. 

Ωστόσο, για να μην «απογοητευόμα-
στε», η χώρα που κρατά τα σκήπτρα στη 
διαφθορά, αλλά δεν ακούγεται ούτε κιχ από 
τους πολιτικούς όλων των αποχρώσεων της 
βασιλεύουσας μοναρχίας, είναι η Βρετανία. 
Παρά τους ισχυρισμούς κάποιων εγχώριων 
πολιτικών, οι οποίοι μέσα στη μαζοχιστι-
κή τους υστερία κατατάσσουν την Κύπρο 
ψηλά στη λίστα της διαφθοράς, λες και όλα 
είναι ρόδινα στις πολεμόχαρες νυφίτσες 

της Δύσης. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως, 
αν αλλού υπάρχει διαφθορά, πρέπει να 
αντιγράφουμε τα χείριστα παραδείγματα 
και ειδικά των πρώην αποικιοκρατών.

Θλιβερα τα όσα ακούστηκαν περί τα τέλη 
Δεκεμβρίου σε ένα σεμινάριο κατά της δι-
αφθοράς και υπέρ της διαφάνειας. Λόγια, 
λόγια του αέρα, καθότι μερικοί μερικοί από 
τη διαφθορά, τις ύποπτες μίζες  και τα «κανίσ-
σια» την έκαναν θρεφτάρι. Μίλησαν οι κομ-
ματάρχες, μίλησαν ο Γενικός Εισαγγελέας και 
ο Γενικός Ελεγκτής, είπαν όσα είχαν να πουν, 
ευλόγησαν τα γένια τους και αποχώρησαν με 
το κεφάλι ψηλά, λες και η διαφθορά είναι μια 
έννοια αόριστη, ένας αποκρουστικός λεκές, 
αλλά διεφθαρμένοι δεν υπάρχουν. Όπως η 
ρητορική για το προδοτικό πραξικόπημα που, 
σύμφωνα με την αμαρτωλή δεξιά, έγινε από 
μόνο του χωρίς πραξικοπηματίες.

Έτσι και τώρα θέλουν να πιστέψουμε 
πως υπάρχει διαφθορά, αλλά χωρίς διε-
φθαρμένους.

Η πλατφόρμα για τα χρήματα 
από τη διαφθορά όλου του 
κόσμου

Σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Οργά-
νωσης για την καταπολέμηση της Διαφθοράς: 
«Η Βρετανία είναι μια πλατφόρμα για τα 
χρήματα από τη διαφθορά όλου του κόσμου». 
Τα χρήματα αυτά που προέρχονται από 
εγκληματική δραστηριότητα, «αποκτώνται 
με τη βοήθεια εταιρειών εγγεγραμμένων στη 
Βρετανία και στα εξωχώρια χρηματοπιστω-

τικά της κέντρα, επενδύονται στη Βρετανία 
σε πολυτελή ακίνητα, χρησιμοποιούνται 
για την πρόσβαση σε εξέχοντες θεσμούς, 
όπως τα πλέον κορυφαία πανεπιστήμια ή 
πολιτιστικοί σύλλογοι που δίνουν κύρος 
στους δωρητές», τονίζεται στην έκθεση.

Η έκθεση διαπιστώνει ότι 421 ακίνητα 
αξίας 5 δισεκατομμυρίων στερλινών συνολικά 
αγοράστηκαν «με ύποπτο πλούτο» και ότι αυτό 
«δεν είναι παρά η κορυφή του παγόβουνου», 
καθώς «87.000 ακίνητα στην Αγγλία και 
την Ουαλία ανήκουν σε επιχειρήσεις που 
είναι εγγεγραμμένες σε δικαιοδοσίες που 
τηρούν το τραπεζικό απόρρητο».

Στο διά ταύτα
Τα τελευταία χρόνια είδαμε να προβάλ-

λονται ως διάττοντες αστέρες… σκάνδαλα 
και οικονομικές ατασθαλίες και να κατα-
χωνιάζονται αμέσως μόλις «ξεθυμάνει» το 
κακό, πάνω από άλλες στοίβες σκανδάλων, 
οι φάκελοι των οποίων αραχνιάζουν στις 
δικαστικές αίθουσες ή στα γραφεία της 
Νομικής Υπηρεσίας. Τα μπαούλα με τα 
σκάνδαλα κάηκαν στην πυρά της λησμονιάς, 
καθότι άλλα σκάνδαλα τα διαδέχθηκαν 
διεκδικώντας την επικαιρότητα. Έτσι γίνεται 
συνήθως, τα νέα «ακυρώνουν» τα παλιά, για 
να συνεχισθεί ο κύκλος της ατιμωρησίας.

Πολύ σύντομα ο Πρόεδρος θα κληθεί 
να διορίσει έναν νέο Γενικό Εισαγγελέα, 
καθότι η θητεία του νυν λήγει. Ποιος άραγε 
θα επιλεγεί ως ο άριστος από την κατα-
πονημένη λίστα των αρίστων;

Εδώ διαφθορά, εκεί διαφθορά, πού είναι οι διεφθαρμένοι;

ΆΝΔΡΌΥΛΆ ΓΚΙΌΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com



και προτάσεις για Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης. Ο Αμερικανός Νέλσον 
Λέτσκι, μετά τις προτάσεις της Λευκω-
σίας για ΜΟΕ σε σχέση με το Βαρώσι, 
τις οποίες μετέφερε στην Άγκυρα δίχως 
επιτυχία, τον Ιούνιο άρχισε να σκέφτεται 
και ο ίδιος για ΜΟΕ. Ταυτόχρονα η ελ-
ληνική κυβέρνηση Κ. Μητσοτάκη έβλε-
πε διαφορετικά ΜΟΕ, όπως την μερική 
αποχώρηση των τουρκικών κατοχικών 
στρατευμάτων, με αντάλλαγμα να απο-
σύρει και η ίδια την αντίρρησή της στο 
4ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο για την 
Τουρκία. Ο Γ. Βασιλείου ήταν αντίθετος 
με τη θέση της Αθήνας. Παράλληλα, το  
Φόρεϊν Όφις έδωσε εντολή στην αξιω-
ματούχο του Άντζελα Γκίλον (Angela 
Gillon) να αναλάβει εκείνη να ετοιμάσει 
έγγραφο με διάφορα ΜΟΕ. Οι επόμενες 
αποδεσμεύσεις θα μας φανερώσουν και 
πώς διαμορφώθηκαν τελικά τα ΜΟΕ, που 
δέχθηκε δίχως καμία αντίρρηση ο επόμενος 
Πρόεδρος μ. Γλαύκος Κληρίδης. Για την 
αποδοχή των οποίων ήδη μάθαμε με προ-
ηγούμενη αποδέσμευση πρωθυπουργικών 
εγγράφων που προηγήθηκαν αυτών του 
Φόρεϊν Όφις που καλύπτουμε σήμερα 
(Βλέπε «Σημερινή» 30.12.2018 «Η ΑΠΟ-
ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟ 1993/94. «Μέτρα Οικοδόμησης 
Εμπιστοσύνης» και… πιέσεων».) 

Οι 5 νεαροί Ελληνοκύπριοι
Το 1990 το κατοχικό καθεστώς συνέλα-

βε συνολικά 5 νεαρούς Ελληνοκύπριους 
που διαμαρτύρονταν στη νεκρή  ζώνη. 
Η σύζυγος του Προέδρου Γ. Βασιλεί-
ου, Ανδρούλα Βασιλείου, συνόδευσε 
τρεις από τις μητέρες στο Λονδίνο για 
να διαμαρτυρηθούν στον ΓΓ του ΟΗΕ 
(που θα βρισκόταν στο Λονδίνο) για την 
απελευθέρωσή τους. Στις 20.3.1990 ο 
μόνιμος αντιπρόσωπος της ΚΔ στον 
ΟΗΕ μ. Ανδρέας Μαυρομμάτης παρέ-
δωσε σχετική επιστολή στον Βρετανό 
ομόλογό του Sir Crispin Tickell. Στις 
16 Μαρτίου 1990 έγινε έκκληση απ’ 
όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα στην 
Κύπρο για την απελευθέρωσή τους, 
ακολούθησε μαζική διαμαρτυρία στη 
Λευκωσία, εκδόθηκε ψήφισμα και στις 
15 Μαρτίου 1990 το Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο υιοθέτησε ψήφισμα ζητώντας την 
άμεση απελευθέρωση των νεαρών από 
την παράνομη κράτησή τους…  

Σύμφωνα με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, τον 
Μάρτιο του 1990, 5.000 μαθητές δια-
δήλωσαν στο οδόφραγμα του Λήδρα 
Πάλας. Οι συλληφθέντες, με πρώτο τον 
Νίκο Νικολάου, στις 16.2.1990, ο οποίος 
συνελήφθη με μπογιά στο χέρι, καθώς 
είχε πάει να γράψει συνθήματα εναντίον 
της κατοχής, ήσαν ο Πέτρος Παπαλεο-

ντίου, ο Παναγιώτης Λουκάς, ο Χρίστος 
Σαββίδης και ο Χριστοφόρου (17 ετών). 

Σημ. Φ.Α.:  Στο Λονδίνο είχαμε δραστη-
ριοποιηθεί έντονα για την απελευθέρωσή 
τους. Η γράφουσα με επιστολές προς την 
Πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ, όλους 
τους βουλευτές, στο Φόρεϊν Όφις και με 
την απόσυρση τής τότε υποψηφιότητάς της 
για δημοτική σύμβουλος με το Συντηρητικό 
Κόμμα στην εκλογική περιφέρεια της Πρω-
θυπουργού Θάτσερ (Φίνσλεϊ -Μπάρνετ). 
Εις διαμαρτυρία για τον χαρακτηρισμό των 
ενεργειών των παιδιών από την Πρωθυ-
πουργό  ως  «childish  pranks».  Σχετικά 
δημοσιεύματα τότε στη «Σημερινή» και 
«Επίκαιρη»…

ΑΚΕΛ: Το τελευταίο σταλινι-
κό κόμμα στην Ευρώπη αλλά 
και κόμμα της μπουρζουαζίας

Σε φάκελο για την εσωτερική κατάστα-
ση καλύπτονται οι βουλευτικές εκλογές, 
η πορεία Μορφιτών τον Οκτώβριο του 
1990, όταν 60 νεαροί μπήκαν στη νεκρή 
ζώνη, το συνέδριο του ΑΚΕΛ, για το οποίο 
έγραψαν χαρακτηριστικά ότι είναι «το τε-
λευταίο σταλινικό κόμμα στην Ευρώπη, το 
οποίο, όμως, είναι επίσης και ένα από τα 
πλέον  μπουρζουαζίδικα…» («last Stalinist 
party in Europe it is also one of the most 
bourgeois…»),  συνέδρια ΑΔΗΣΟΚ, ΔΗΚΟ, 

ΔΗΣΥ και σχόλια για τη διάσπαση του ΑΚΕΛ, 
αδυναμία Γ. Βασιλείου να αντιμετωπίσει τις 
Συντεχνίες και την επιστροφή του μ. Νίκου 
Σαμψών από την Γαλλία… Τονίζεται ξανά ότι 
ο Βασιλείου τούς ήταν πολύ βοηθητικός για 
τις Βάσεις και ότι κανένας δεν αναμένεται 
να είναι πιο καλός προς τους Τουρκοκύ-
πριους (Vasiliou most helpful regarding 
the SBAs… and no one is likely to be nicer 
to the Turkish Cypriots).

Ν. Ναδίρ, Οζάλ, Ντενκτάς 
και η ντροπή της Μητροπο-
λιτικής Αστυνομίας 

Στις 31 Αυγούστου 1990 ο Ραούφ 
Ντενκτάς παραπονέθηκε στη Βρετανική 
Υπάτη Αρμοστεία ότι οι Ελληνοκύπριοι 
στρατεύθηκαν εναντίον του Ασίλ Ναδίρ, 
λόγω των επιχειρήσεών του στα κατεχόμενα, 
το ίδιο και ο Τούρκος Πρόεδρος Τ. Οζάλ, με 
επιστολή του στη  Βρετανίδα Πρωθυπουργό, 
Μάργκαρετ Θάτσερ, αποκαλύπτοντας, μά-
λιστα, ότι οι επιχειρήσεις του Ναδίρ με την 
καταρρέουσα Πόλυ Πεκ  χρηματοδοτούσαν 
την οικονομία της «ΤΔΒΚ» εποικοδομητικά! 

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1990 το Τμήμα 
Σοβαρών Παραπτωμάτων (Serious Fraud 
Office) εισέβαλε στα γραφεία της οικογένειας 
Ναδίρ στο Λονδίνο, την ίδια μέρα οι μετοχές 
της ΠΠ έπεσαν στο Χρηματιστήριο και ήλθε 
το τέλος της εταιρείας. Και ο Ναδίρ κατη-
γορήθηκε για απάτες με 118 κατηγορίες…

Ο Ύπατος Αρμοστής της Βρετανίας στη 
Λευκωσία ζήτησε οδηγίες από το Λονδίνο, 
καθώς οι κυπριακές Αρχές θα ζητούσαν 
την έκδοση του Ναδίρ με την κατηγορία 
της εκμετάλλευσης κατεχόμενων περιου-
σιών των Ελληνοκυπρίων. Η απάντηση 
ήταν ότι, ενόσω είχαν κινηθεί νομικές 
διαδικασίες εναντίον του στο Λονδίνο, 
δεν υπήρχε περίπτωση έκδοσής του 
μέχρι τέλους των διαδικασιών εκείνων. 
Και πρόσθεταν: «Συμφωνούμε ότι πρέπει 
να κάνεις ό,τι μπορείς για να αποτρέψεις 
τους Ελληνοκύπριους από κάτι τέτοιο και 
τον Γενικό Εισαγγελέα». Και απάντησε η 
Υπάτη Αρμοστεία: «Μόνον ο ‘Φιλελεύθε-
ρος’ είναι  βοηθητικός, ο οποίος συνήθως 
αντανακλά την κυβερνητική γραμμή και 
έγραψε ότι ίσως η έκδοση (Ναδίρ) να μην 
είναι σοφή κίνηση».

Συμπληρωματικά: Από τα έγγραφα της 
Πόλυ Πεκ, που βρίσκονται στον φάκελο του 
Εφόρου Εταιρειών στο Λονδίνο (Companies 
House), βρήκαμε ότι ο πρόεδρός της, Ασίλ 
Ναδίρ, τον ίδιο χρόνο (1990),  υπερηφανευό-
ταν για τα ξενοδοχεία της ΠΠ στα κατεχόμενα. 
Δύο από αυτά, σύμφωνα με την κυπριακή 
Κυβέρνηση, ανήκαν σε Ελληνοκύπριους, το 
«Crystal Cove» στον Καραβά και το «Palm 
Beach» στην Αμμόχωστο.

Αναφορά στη «Σημερινή»
Ο ‘Υπατος Αρμοστής David Dain (1990-

1994) αναφέρθηκε και σε δημοσίευμα της 
«Σημερινής» 12.10.1990, με ισχυρισμούς 
ότι ο Ναδίρ και ο Ντενκτάς ήσαν αναμε-
μειγμένοι στην κατασκευή ναρκωτικών στα 
κατεχόμενα και στην παράνομη εμπορία 
κλεμμένων αρχαιοτήτων. Πληροφορίες 
από πρώην υπάλληλο της ΠΠ λένε ότι το 
γνήσιο έγγραφο είχε σταλεί στο Τμήμα 
Σοβαρών Παραπτωμάτων στο Λονδίνο 
με αντίγραφο στην κυπριακή Αστυνομία. 
«Μόνον η ‘Σημερινή’ το δημοσίευσε και 
μια άλλη εφημερίδα και έχει όλες τις εν-
δείξεις ότι είναι χαλκευμένο», έγραψε, θε-
ωρώντας την εφημερίδα αναξιόπιστη.

Γ’ ΜΕΡΟΣ

Σ
τις 9 Αυγούστου 1990 ο 
αξιωματούχος στη βρε-
τανική Υπ. Αρμοστεία 
στη Λευκωσία D. G. H. 
Frost έστειλε στο Λονδίνο 
μια μακροσκελή έκθεση 
με εισηγήσεις/προτάσεις 

για λύση του Κυπριακού. Έβρισκε ότι η 
μόνη αποτελεσματική λύση που ανταπο-
κρινόταν στα βρετανικά κριτήρια ήταν μια 
εικονική νομιμοποίηση του στάτους κβο 
που  μπορούσε  να  πάρει  τη  μορφή  δύο 
σχεδόν ανεξαρτήτων ομόσπονδων κρατών 
με μία τίποτα περισσότερο από κατ’ όνομα 
κεντρική κυβέρνηση (παρά μια πραγματική 
αναγνώριση της «ΤΔΒΚ»). «Αυτή η πολιτική 
συνοψίζεται στο να τεθούν περισσότερες 
πιέσεις πάνω στους Ελληνοκύπριους να 
δεχθούν μια λύση που θεωρούν απαρά-
δεκτη. Αυτό θα ενοχλήσει βραχυπρόθε-
σμα τις σχέσεις μας μαζί τους, γι’ αυτό 
θα χρειαστούμε διεθνή κάλυψη για να 
το καταφέρουμε. Αυτό θα γίνει είτε με 
ανανέωση της πρωτοβουλίας του ΓΓ του 
ΟΗΕ είτε με το να τον ενθαρρύνουμε να 
απομακρυνθεί για μια πρωτοβουλία 
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και τις 
ΗΠΑ. Ίσως να χρειαζόμαστε να ρισκάρου-
με βραχυπρόθεσμα πολιτικό κόστος για 
χάρη μακροπρόθεσμης σταθερότητας…», 
έγραψε ο κ. Frost (Φροστ).  

Σημ. Φ.Α.: Το σχέδιο παρουσιάστηκε 
δύο χρόνια αργότερα μέσω του τότε ΓΓ 
του ΟΗΕ, Μπούτρος Μπούτρος Γκάλι. 
Αμφότεροι τότε Γλ. Κληρίδης και Γ. Μάτσης 
(ΔΗΣΥ) είχαν δηλώσει ότι ήταν αγγλικής 
προελεύσεως. Και γνωμάτευση - ελέω 
προεδρικών εκλογών από τρεις συνταγ-
ματολόγους που κάλεσε ο Γλ. Κληρίδης 
- ότι ήταν «Συνομοσπονδία». Αλλά το υπο-
στήριξε το 2004 μέχρι «αποδημήσεως εις 
Κύριον» με το ανανεωμένο «Σχέδιο Ανάν». 

Μέτρα Οικοδόμησης Εμπι-
στοσύνης (Λευκωσίας, Αθή-
νας) και ετοιμασία Βρετανών 

Στα μέσα του 1990 ξεκίνησαν και σκέψεις 

Στις 26 Νοεμβρίου 1990 ο Υπουρ-
γός Εξωτερικών και Κοινοπολιτεί-
ας Douglas Hurd ενημέρωσε με 

προσωπικό και εμπιστευτικό μήνυμα την 
Υπάτη Αρμοστεία στη Λευκωσία, ότι η 
Μητροπολιτική Αστυνομία διεξήγαγε 
έρευνες για σχέσεις μεταξύ ενός ανώτε-
ρου αξιωματούχου της, 4ου στην ιεραρχία,  
Assistant Commissioner ονόματι Wyn 
Jones, και του Ασίλ Ναδίρ, ο οποίος είχε 
παρευρεθεί και πρόσφατα τότε στην Κύ-
προ σε συνέδριο. Αυτή ήταν η δεύτερη 

περίπτωση έρευνας για σχέση ανώτερου 
αξιωματούχου με τον Ναδίρ και λόγω 
της σοβαρότητας της υπόθεσης και των 
επιπτώσεων, αν μαθευόταν, ελάχιστοι γνώ-
ριζαν για το θέμα, καθώς και οι υπουργοί. 

Στις 16 Δεκεμβρίου 1993, ο φίλος του 
Ναδίρ, Ανώτερος Αστυνόμος της Μητρο-
πολιτικής Αστυνομίας, Wyn Jones, έγινε 
θέμα στη Βουλή των Κοινοτήτων με τη 
γραπτή απάντηση τού τότε Υπουργού 
Εσωτερικών, Michael Howard QC, ο 
οποίος δήλωσε ότι, ως επακόλουθο των 

ερευνών, η συμπεριφορά του Wyn Jones 
θεωρήθηκε κατακριτέα και ασυνεπής με 
ό,τι αναμενόταν από έναν άνθρωπο της 
θέσεως τού Assistant Commissioner… 
Ενημερώθηκε η Αυτής Εξοχότης η Βα-
σίλισσα ότι δεν ήταν πλέον ικανός να 
διατηρήσει τη θέση του, η Βασίλισσα 
απέσυρε τον διορισμό του και παύθηκε. 
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«Δύο ανεξάρτητα ομόσπονδα κράτη με 
μια κατ’ όνομα κεντρική κυβέρνηση» 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

ΤΟ 1990 ΕΊΝΑΊ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΣΤΗΝ ΊΣΤΟΡΊΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΊΑ-
ΚΟΥ, ΕΦΟΣΟΝ ΟΊ ΒΡΕΤΑΝΟΊ 
ΤΕΛΊΚΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ, ΜΕ ΤΟΝ 
«ΕΥΕΛΊΚΤΟ» ΓΊΏΡΓΟ ΒΑΣΊΛΕΊ-
ΟΥ, ΤΟΝ ΟΠΟΊΟ ΒΟΗΘΗΣΑΝ 
ΝΑ ΕΚΛΕΓΕΊ ΓΊΑ ΝΑ ΞΕΦΟΡ-
ΤΏΘΟΥΝ ΤΟΝ «ΑΝΕΝΔΟΤΟ», 
ΓΊ’ ΑΥΤΟΥΣ, Μ. ΣΠ. ΚΥΠΡΊΑ-
ΝΟΥ ΚΑΊ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΗ 
ΔΔΟ ΣΤΟ ΨΗΦΊΣΜΑ 649/90,  
ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΜΠΡΟΣΤΑ 
ΤΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑΚΗ ΛΥΣΗ 
ΠΟΥ ΕΠΊΔΊΏΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ 
1974 ΤΟΥΛΑΧΊΣΤΟΝ
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στα βρετανικά 
κριτήρια ήταν 
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στάτους κβο που 
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ομόσπονδων κρατών 
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κατ’ όνομα κεντρική 
κυβέρνηση (παρά 
μια πραγματική 
αναγνώριση της 

«ΤΔΒΚ»)
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Συχνά υπάρχουν βιογραφικά για προ-
σωπικότητες της νήσου, αλλά ιδιαίτερη 
εντύπωση κάνει η σωρεία βιογραφικών 

για το έτος 1990. Τόσο για Ελληνοκύπριους, 
όσο και για Τουρκοκύπριους, με χαρακτηρι-
σμούς για διάφορους όσον αφορά τις θέσεις 
τους, τα πιστεύω τους, κ.ά.  Το 1990 έκλεισε 
με έντονο προβληματισμό απ’ όλους για την 
προοπτική προόδου, με απογοητευμένο τον 
Νέλσον Λέτσκι και τον  Γ. Βασιλείου να ζητεί  
από τους Βρετανούς «απαντήσεις» ως προς 
το τι θα έκανε, τον Ντενκτάς να επιμένει σε 
αναγνώριση/αυτοδιάθεση και τους Βρετανούς 

να αρχίζουν να βλέπουν σκιές (από τα μέσα 
του χρόνου) για τον Βασιλείου και να θεωρούν 
ότι οι Ελληνοκύπριοι στην πραγματικότητα 
ήθελαν ενιαίο κράτος… 

Το 1990 είναι σταθμός στην ιστορία του 
Κυπριακού, εφόσον οι Βρετανοί τελικά κα-
τάφεραν, με τον «ευέλικτο» Γιώργο Βασιλεί-
ου, τον οποίο βοήθησαν να εκλεγεί για να 
ξεφορτωθούν τον «ανένδοτο», γι’ αυτούς, μ. 
Σπ. Κυπριανού και να περάσουν τη ΔΔΟ στο 
ψήφισμα 649/90, να βάλουν  πλέον μπροστά 
τη συνομοσπονδιακή λύση που επιδίωκαν από 
το 1974 τουλάχιστον. Υπενθυμίζεται α) ότι, μετά 

τη Ζυρίχη, οι Βρετανοί είχαν ετοιμάσει σχέδια 
για ανασύσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σε «δύο συνιστώντα κράτη» από τις 3.1.1964 
με σχεδιασμούς του Sir Crispin Tickell, και β) 
το 1987 η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 
της Βουλής των Κοινοτήτων αποφάσισε λύση 
Συνομοσπονδίας. Με το ψήφισμα 649/90 
ετοιμάστηκαν οι «Ιδέες Γκάλι» και αργότερα 
το «Σχέδιο Ανάν». Οι αποκαλυπτικές προτά-
σεις Frost το επιβεβαιώνουν, ως επίσης και 
το ότι χρησιμοποιούνται οι “mercenaries” 
Αμερικανοί…

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Βιογραφικά προσωπικοτήτων
Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων



ΠΑΝΤΕΛΉΣ ΕΛΛΕΙ-
ΨΉ ΟΔΙΚΉΣ ΣΥ-
ΝΕΙΔΉΣΉΣ ΣΤΟΥΣ 
ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΟΔΉ-
ΓΟΥΣ. Ο ΑΝΘΡΏΠΙ-
ΝΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ, 
Ή ΚΥΡΙΟΤΕΡΉ 
ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΚΛΉΣΉΣ 
ΘΑΝΑΤΉΦΟΡΏΝ 
ΔΥΣΤΥΧΉΜΑΤΏΝ

Τ
έσσερεις νεκροί στις 
πρώτες τρεις εβδομά-
δες του 2020 (μέχρι 
τη στιγμή που γράφε-
ται το παρόν κείμενο). 
Τέσσερεις οικογένειες, 
τέσσερα σπίτια έχασαν 

έναν δικό τους άνθρωπο ξαφνικά και άδι-
κα. Αδύνατο να κατανοήσει κανείς την 
απώλεια. Αδύνατο να περιγράψει και τον 
ανθρώπινο πόνο, αυτόν που νιώθει ένας 
γονιός όταν χάνει το παιδί του, λίγα μόλις 
μέτρα έξω από το σπίτι του, στον δρόμο 
για το μεροκάματο. Οικογένειες μαυρο-
ντυμένες από  τη μια μέρα στην άλλη.

Δεν μειώνονται οι νεκροί
Ίδιοι παραμένουν οι αριθμοί των νε-

κρών τα τελευταία εννέα χρόνια. Εξήντα 
νεκροί καταγράφηκαν το 2010, 71 το 
2011, 51 το 2012, 44 το 2013, 45 το 
2014, 57 το 2015, 46 το 2016, 53 το 
2017, 49 το 2018 και 52 το 2019.

Μάλιστα η χώρα μας συγκαταλέγεται 
στις χώρες με τα περισσότερα θανατηφό-
ρα τροχαία δυστυχήματα στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
Οδικής Ασφάλειας (European Transport 
Safety Council), οι χώρες με τα περισ-
σότερα θανατηφόρα για το 2018  είναι 

οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Για 
την Κύπρο καταγράφονται 56.7 θάνατοι 
από τροχαία δυστυχήματα σε αναλο-
γία ενός εκατομμυρίου κατοίκων (τα 
επίσημα δημογραφικά στοιχεία για το 
2018 σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν 
875.900 κάτοικοι). Σε χειρότερη θέση 
βρίσκεται η Ελλάδα με 64.2 (690 νεκροί), 
ενώ τη χείριστη θέση καταλαμβάνει η 
Ρουμανία με 95.6 νεκρούς ανά 1 εκ. 
κατοίκων, δηλαδή 1.867. Η καλύτερη 
κατάσταση παρατηρείται στη Νορβηγία,  
της οποίας το ποσοστό ανέρχεται στο 
20.4 ανά 1 εκ. με μόλις 108 νεκρούς 
κατά το 2018 και ακολουθούν η Ελβε-
τία και το Ηνωμένο Βασίλειο με 27.5 
ανά 1 εκ., που αναλογούν σε 233 και 
1.825 συνολικά νεκρούς αντίστοιχα 
για το 2018.

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
καταγράφηκαν 49 νεκροί ανά 1 εκα-
τομμύριο κατοίκους το 2018 και αύ-
ξηση 1% σε σχέση με το 2017, παρ› 
όλο που καταγράφεται μείωση 4% στα 
θανατηφόρα τα τελευταία πέντε χρόνια. 
Αν και ο στόχος που έχει τεθεί για το 2020 
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Οδικής 
Ασφάλειας είναι η σταδιακή μείωση των 
θανατηφόρων κατά 50%, ο στόχος φαί-
νεται να μην υλοποιείται ούτε στα μισά, 

καθώς το 2018 καταγράφηκε μείωση 
κατά 20,7% σε σχέση με τον στόχο του 
43% για το ίδιο έτος.

Απρόσεκτη και αμελής 
οδήγηση η κυριότερη αιτία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που κατα-
γράφει η Αστυνομία, η κυριότερη αιτία 
πρόκλησης  θανατηφόρων δυστυχημάτων 
είναι η απρόσεκτη και αμελής οδήγηση 
σε ποσοστό 24,37% κατά την τετραετία 
2014-2018. Δεύτερη αιτία η αλκοόλη 
με ποσοστό 22,27%, ενώ οι υπόλοιπες 
αιτίες καταγράφονται σαφώς λιγότερο 
συχνά. Δηλαδή, στις αιτίες πρόκλη-
σης θανατηφόρων δυστυχημάτων για 
την τετραετία 2014-2018, το 11,34% 
προέρχεται από μη τήρηση αριστερής 
λωρίδας, το 10,5% από την υπερβολική 
ταχύτητα, και το 7,98% από απρόσεκτη 
διακίνηση πεζών. Η απρόσεκτη στροφή 
δεξιά καταγράφηκε ως αιτία σε ποσοστό 
5,46%, οι ναρκωτικές ουσίες 4,2%, ενώ 
τη λίστα συμπληρώνουν η μη παροχή 
προτεραιότητας σε οχήματα (2.52%), η 
μη παροχή προτεραιότητας σε πεζό σε 
διάβαση πεζών (1,68%) και η μη συμ-
μόρφωση στα σήματα τροχαίας (1,26%).

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι και τα 
δεδομένα σχετικά με τη χρήση ζώνης 

ασφαλείας. Σύμφωνα με τα στατιστικά 
δεδομένα για το 2018, τα οποία έχουν 
εκδοθεί από την Αστυνομία, από τους 24 
νεκρούς οδηγούς και επιβάτες αυτοκι-
νήτων οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από 
θανατηφόρα τροχαία το συγκεκριμένο 
έτος, οι 18 δεν έφεραν ζώνη ασφαλείας.

Έλλειψη οδικής συνείδησης
Είναι προφανές πως τόσο οι αιτίες πρό-

κλησης θανατηφόρων δυστυχημάτων όσο 
και η γενικότερη συμπεριφορά των Κυ-
πρίων οδηγών αποδεικνύουν  δυστυχώς 
ότι υπάρχει έλλειψη οδικής συνείδησης. 
Η μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κρά-
νους, η μη χρήση παιδικών καθισμάτων, 
η χρήση του κινητού τηλεφώνου κατά 
την οδήγηση, η μη τήρηση του κώδικα 
οδικής κυκλοφορίας, η οδήγηση υπό την 
επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών 
και η υπερβολική ταχύτητα περιλαμ-
βάνονται στην οδική συμπεριφορά των 
περισσοτέρων από εμάς. Κι αν κάποιοι 
έσπευσαν να κατηγορήσουν την Αστυ-
νομία ή το οδικό δίκτυο, τα προβλήμα-
τα φαίνεται να ξεκινούν από εμάς τους 
οδηγούς, που συχνά αντιδρούμε για τα 
τσουχτερά πρόστιμα, αλλά, ταυτόχρονα, 
διαμαρτυρόμαστε και για την έλλειψη 
πιο αυστηρών προστίμων και ποινών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στη «Σ» 
ο Πρόεδρος του «Reaction Cyprus», 
Μάριος Σταύρου, ο τρόπος αλλαγής της 
οδικής συμπεριφοράς δεν είναι μόνο η 
επιβολή προστίμων για αποθάρρυνση 
από τροχαίες παραβάσεις και μη τήρηση 
του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά 
να μάθει ο Κύπριος οδηγός τον σωστό 
τρόπο οδήγησης, κάτι το οποίο ξεκινάει 
με την εμπέδωση σωστής παιδείας από 
παιδική ηλικία αλλά από όλους τους φο-
ρείς, σχολείο, Αστυνομία, Πολιτεία, Μέσα 
Ενημέρωσης και οικογένεια.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του 
«Reaction», διεξάγεται μεγάλος αριθ-
μός εκστρατειών αλλά και ενεργειών 
επιμόρφωσης για τον σωστό τρόπο 
οδήγησης. Σημειώνεται ότι μόνο μέσα 
στο 2019 η Αστυνομία προέβη σε 810 
διαλέξεις οδικής ασφάλειας σε σύνολο 
75.265 ατόμων - σε μαθητές πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
οργανωμένα σύνολα και στρατόπεδα. 
Συγκεκριμένα, κατά το περασμένο έτος 
πραγματοποιήθηκαν 100 διαλέξεις στην 
επαρχία Λευκωσίας, 122 στη Λεμεσό, 
228 στη Λάρνακα, 97 στην Πάφο, 45 
στην Αμμόχωστο, 47 στην Αστυνομική 
Περιφέρεια Μόρφου και 171 στο Πάρκο 
Κυκλοφοριακής Αγωγής.
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532 
οι νεκροί 
της ασφάλτου 
από το 2010

2010 

60 
ΝΕΚΡΟΙ

2015 

57 
ΝΕΚΡΟΙ

2012 

51 
ΝΕΚΡΟΙ

2017 

53 
ΝΕΚΡΟΙ

2011 

71 
ΝΕΚΡΟΙ

2016 

46 
ΝΕΚΡΟΙ

2013 

44 
ΝΕΚΡΟΙ

2018 

49 
ΝΕΚΡΟΙ

2014 

45 
ΝΕΚΡΟΙ

2019 

52 
ΝΕΚΡΟΙ

Τα μακάβρια 
στατιστικά 
των τροχαίων 
δυστυχημάτων
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Ο 
κοροναϊός έθεσε 
σε καραντίνα πε-
ρισσότερους από 
25 εκατομμύρια 
πολίτες στην Κίνα. 
Οι κινεζικές Αρχές, 
στην προσπάθειά 

τους να περιορίσουν τη μετάδοση του 
ιού, καθήλωσαν κάθε μέσο δημόσιας 
συγκοινωνίας. Οι πολίτες κυκλοφορούν 
μόνον  όταν υπάρχει ανάγκη φορώντας 
πάντα μια ιατρική μάσκα, ενώ ακόμη και 
η απαγορευμένη Πόλη θα παραμείνει 
κλειστή για τους επισκέπτες. Εκδηλώσεις 
ενόψει της Κινέζικης Πρωτοχρονιάς έχουν 
ακυρωθεί. Οι υπηρεσίες είναι σε επιφυ-
λακή και οι ειδικοί συνεχίζουν τις μελέτες 
και τις έρευνες γύρω από την επιδημία,  
ώστε να βρουν τρόπο να σταματήσουν την 
περαιτέρω μετάδοση του ιού. Ο αριθμός 
των κρουσμάτων ξεπέρασε τα 630, ενώ 
οι ασθενείς που κατέληξαν, ανέρχονται 
στους 18. Ο ιός «κτύπησε» σε Ιαπωνία, 
Ταϊλάνδη, Μακάο, Αυστραλία, Ταϊβάν, 
Νότιο Κορέα, Χονγκ Κονγκ, ΗΠΑ, Βιετ-
νάμ, Βραζιλία, Σιγκαπούρη, ενώ ύποπτα 
κρούσματα εντοπίστηκαν σε Ρωσία, Σκωτία 
και Μεξικό. 

Σε ετοιμότητα η Κύπρος 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

στην έκτακτη συνεδρία του την περα-
σμένη Πέμπτη αποφάνθηκε ότι είναι 
πολύ νωρίς για κήρυξη παγκόσμιου 
συναγερμού, αναφέροντας ότι ο αριθ-
μός των θυμάτων είναι σχετικά μικρός. 
Καθησυχαστικό είναι και το Υπουργείο 
Υγείας,  το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση 
στην οποία αναφέρει, μεταξύ άλλων, το 
απομακρυσμένο ενδεχόμενο εισαγωγής 

ενός τέτοιου περιστατικού στην Κύπρο. 
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να γίνουν όλες 
οι ειδικές ενέργειες για εξασφάλιση της 
πλήρους ετοιμότητας, όπως ανέφερε χα-
ρακτηριστικά σε πρόσφατες δηλώσεις της 
η Διευθύντρια των Ιατρικών Υπηρεσιών, 
Δρ Ελισάβετ Κωνσταντίνου. Ο επιδημιο-
λόγος Δρ Μιχάλης Βωνιάτης, μιλώντας 
στη «Σ», ανέφερε ότι «δεν θα πρέπει να 
είμαστε απόλυτα εφησυχασμένοι, γιατί δεν 
γνωρίζουμε ποια χώρα στην Ευρώπη θα 
αντιμετωπίσει πρώτη αυτό το πρόβλημα. 
Όσοι ταξιδεύουν και δεν έχουν σοβαρό 
λόγο να πάνε στην Άπω Ανατολή καλύτερα 
να το αποφύγουν, μέχρι να δούμε πώς θα 
εξελιχθεί. Αν όμως πρέπει οπωσδήποτε να 
ταξιδέψουν προς τις περιοχές εκείνες θα 
πρέπει να είναι πολύ προσεχτικοί». Αυτό 
που τρομάζει ακόμη και τους ειδικούς 
είναι η έλλειψη πληροφοριών για την τα-
χύτητα της μεταδοτικότητας του ιού και 
φυσικά η απουσία της θεραπείας και του 
προληπτικού εμβολίου. «Ο κίνδυνος είναι 
μεγάλος εφόσον δεν υπάρχει θεραπεία 
του ιού ούτε εμβόλιο. Αυτός μπορεί να 
καταλήξει σε αναπνευστική ανεπάρκεια η 
οποία είναι θανατηφόρα». Ο Δρ Βωνιάτης 
συνέχισε τονίζοντας ότι η επαγρύπνηση 
είναι απαραίτητη. «Τα κρούσματα αυξά-
νονται συνεχώς. Αν αντιμετωπίσουμε κά-
ποιο κρούσμα θα πρέπει να φροντίσουμε 
άμεσα ώστε αυτό να απομονωθεί, για να 
μη μεταδοθεί ο ιός. Αν αρχίσει ενδογενής 
μετάδοση μέσα στη χώρα,  τότε θα έχουμε 
πολλαπλάσια κρούσματα με ανεξέλεγκτες 
και δυσάρεστες συνέπειες». 

Θερμομέτρηση
στα αεροδρόμια

Με θερμομέτρηση γίνεται ο έλεγχος 

των ταξιδιωτών σε αεροδρόμια και λιμάνια, 
ώστε να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εισόδου 
κάποιου ασθενούς στη χώρα. Αν και μέχρι 
στιγμής δεν υπάρχουν περιορισμοί στα 
ταξίδια ούτε έχουν εκδοθεί συγκεκριμέ-
νες ταξιδιωτικές οδηγίες για έλεγχο στις 
πύλες εισόδου των χωρών που δεν έχουν 
απευθείας πτήσεις από την Κίνα, όπως η 
Κύπρος, εντούτοις οι θερμικές κάμερες στα 
αεροδρόμια είναι έτοιμες για χρήση. Τα 
συμπτώματα του ιού περιλαμβάνουν οξεία 
λοίμωξη του αναπνευστικού, με πιθανή 
εμφάνιση πυρετού, βήχα ή δύσπνοιας. Η 
μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει 
επιβεβαιωθεί. Η υποψία λοίμωξης από 
το νέο κοροναϊό προϋποθέτει ταξίδι στην 
πόλη Ούχαν ή επαφή με επιβεβαιωμένα 
κρούσματα από την ημέρα επιστροφής 
μέχρι και 14 ημέρες μετά. 

Αν πρέπει να ταξιδέψετε προς Κίνα 
μεριά:

• Να ενημερωθείτε για την κατάσταση 
στην περιοχή και να τηρήσετε τις υγειο-
νομικές οδηγίες των τοπικών Υπηρεσιών 
Δημόσιας Υγείας.

• Να αποφύγετε επαφές με ζώα (ζωντανά 
ή νεκρά) και τις εκκρίσεις τους.

• Να αποφύγετε τις αγορές ζώων ή 
προϊόντων ζωικής προέλευσης (όπως 
μη μαγειρεμένο κρέας).

• Να αποφύγετε την επαφή με ασθενείς 
ειδικά αν έχουν πυρετό, βήχα ή δύσπνοια. 

• Να πλένετε συχνά τα χέρια με ζε-
στό νερό και σαπούνι για τουλάχιστον 20 
δευτερόλεπτα. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο 
σαπούνι, να χρησιμοποιείτε αλκοολούχα 
αντισηπτικά. 

• Να παρακολουθείτε την κατάσταση 
της υγείας σας και να ζητήσετε ιατρική 
βοήθεια επί των συμπτωμάτων αλλά και 

να αποφύγετε να ταξιδέψετε άρρωστοι. 
• Να καλύπτετε το στόμα και τη μύτη 

με χαρτομάντηλο ή με το μανίκι και όχι 
με το χέρι σε βήχα ή φτάρνισμα. Όταν 
χρησιμοποιείτε χαρτομάντηλο να το πετάτε 
άμεσα και να πλένετε χέρια. 

Ο ιός που «βγήκε»
από τη λαϊκή!

Όπως και ο ιός sars, ο οποίος προκά-
λεσε μια αντίστοιχη επιδημία το 2003, 
έτσι και ο νέος τύπος κοροναϊού φαίνεται 
να ξεπήδησε από τις «λαϊκές» αγορές της 
Ούχαν στην Κίνα. Στις εν λόγω αγορές 
πωλούνται διάφορα είδη, ανάμεσά  τους 
κρέατα από διάφορα ζώα αλλά και ζω-
ντανά ζώα. Η συνύπαρξη ζωντανών ζώων 
και απροστάτευτων κρεάτων φαίνεται να 
«δημιούργησε» τον ιό, που μεταδόθηκε 
από τα ζώα στους ανθρώπους. Στους 
ίδιους πάγκους μπορεί να σφάζονται 
λαγοί και κοτόπουλα, ενώ δίπλα να «φι-
λετάρονται» ψάρια και στην άκρη να 
παρακολουθούν στα κλουβιά τους μερικά 
σκυλιά. Σε αυτές τις αγορές οι άνθρω-
ποι βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής 
από τα ζωντανά και τα νεκρά ζώα, όπως 
σκυλιά, κοτόπουλα, γουρούνια, φίδια και 
άλλα πολλά. Αυτό καθιστά πολύ εύκολη 
τη δουλειά του ιού να «μεταπηδήσει» 
από το ζώο στον άνθρωπο. Μάλιστα η 
γνωστή αγορά στην πόλη Ουχάν έκλεισε 
την 1η Ιανουαρίου, όταν φάνηκε ότι η 
εξάπλωση του ιού ξεκίνησε από εκεί-
νο το σημείο. Ο πρώτος ασθενής που 
κατέληξε από τον κοροναϊό ήταν ένας 
61 χρονών άνδρας, ο οποίος, σύμφωνα 
με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ήταν 
πολύ τακτικός πελάτης στη συγκεκρι-
μένη αγορά. 

Σε εγρήγορση για τον κοροναϊό

Ένα τρίτο κρούσμα του νέου κο-
ροναϊού εντοπίστηκε στη Γαλλία, 
ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή 
το Yπουργείο Υγείας.

Αυτό το κρούσμα, «στενός συγ-
γενής ενός από τους ασθενείς, που 
εξετάζεται, μόλις επιβεβαιώθηκε», 
σύμφωνα με την ανακοίνωση. 

Οι τρεις νοσούντες είχαν επισκε-
φτεί την Κίνα και νοσηλεύονται σε 
νοσοκομεία του Μπορντό και του 
Παρισιού, σε κλινική απομόνωση.

Η Υπουργός Υγείας Ανιές Μπου-
ζέν διαβεβαίωσε νωρίτερα ότι οι 

Αρχές θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν 
για να περιορίσουν την εξάπλωση 
του ιού.

Υπενθυμίζεται πως τουλάχιστον 41 
είναι τα θύματα από το ξέσπασμα του 
νέου κοροναϊού, ενώ τα κρούσματα 
υπερβαίνουν τα 830, σημαίνοντας 
κόκκινο συναγερμό.

Αεροδρόμια σε όλον τον κόσμο 
άρχισαν να λαμβάνουν προληπτικά 
μέτρα για να αντιμετωπίσουν την 
αναμενόμενη εισροή Κινέζων του-
ριστών με φόντο το ξέσπασμα και 
την εξάπλωση του νέου κοροναϊού.

Τρίτο επιβεβαιωμένο κρούσμα
του νέου κοροναϊού στη Γαλλία

ΑΝΗΣΥΧΊΑ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗ-
ΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΊΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΊΟΥ, ΓΊΑ ΤΟΝ 
ΟΠΟΊΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΊ 
ΘΕΡΑΠΕΊΑ ‘Η ΚΑΠΟΊΟ 
ΕΜΒΟΛΊΟ. ΣΕ ΕΤΟΊΜΟΤΗ-
ΤΑ ΟΊ ΚΥΠΡΊΑΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι o κ. Iakov Biton, από Ισραήλ, κάτοικος 
Λάρνακας, Πιαλέ Πασά 61, διαμέρισμα 11, 6028, υπέβαλε στον Υπουργό  Εσωτερικών 
αίτηση (Τύπος Μ. 127)  για πολιτογράφησή του ως Κύπριος πολίτης, και οποιοσδή-
ποτε γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο, για τον οποίο δεν πρέπει να χορηγηθεί η ως άνω 
πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει το γρηγορότερο στον Υπουργό Εσωτερικών, 
στη Λευκωσία, γραπτή και υπογραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι ο κ. Oren Shirazi, από Ισραήλ, κάτοικος  
Λευκωσίας, Βλαδίμηρου Καυκαρίδη 8, 2040 Στρόβολος, υπέβαλε στον Υπουργό Εσω-
τερικών αίτηση (Τύπος Μ.127) για πολιτογράφησή του ως Κύπριος πολίτης, και οποιοσ-
δήποτε γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο,  για τον οποίο δεν πρέπει να χορηγηθεί η ως άνω 
πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει το γρηγορότερο στον Υπουργό Εσωτερικών, 
στη Λευκωσία, γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων. 

ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ
Φέρεται σε γνώση των ενδιαφερομένων ότι η κ. Hava Shirazi/Noy, από Ισραήλ, κάτοι-
κος Λευκωσίας, Βλαδίμηρου Καυκαρίδη 8, 2040, Στρόβολος, υπέβαλε στον Υπουργό 
Εσωτερικών αίτηση (Τύπος Μ.127) για πολιτογράφησή της σαν Κύπρια πολίτιδα, και 
οποιοσδήποτε γνωρίζει οποιονδήποτε λόγο, για τον οποίο δεν πρέπει να χορηγηθεί η 
αιτούμενη πολιτογράφηση, καλείται να αποστείλει το γρηγορότερο στον Υπουργό Εσω-
τερικών, στη Λευκωσία, γραπτή και υπογεγραμμένη έκθεση των γεγονότων.

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@sigmatv.com



ΕΝΙΣΧΎΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑ-
ΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΗ-
ΣΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟ-
ΧΩΝ ΜΕ ΤΗ  ΔΗΜΙΟΎΡΓΙΑ 
ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΩΝ - ΠΑΙΔΟ-
ΚΟΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ  

Έ
χοντας ως στόχο τη 
στήριξη των κοινω-
νικών υποδομών, ο 
Επίτροπος Ανάπτυξης 
Ορεινών Κοινοτήτων 
προχωρεί στη δημι-
ουργία περισσότερων 

κινήτρων, ώστε να αντιμετωπιστεί το δη-
μογραφικό και πληθυσμιακό πρόβλημα 
των περιοχών αυτών. Ακολουθώντας 
την αρχή της ορεινότητας, η Εθνική 
Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοι-
νοτήτων στοχεύει στη βελτίωση των 
συνθηκών διαβίωσης μέσω της βιώ-
σιμης και εδαφικής ανάπτυξης. Η υγεία, 
η εκπαίδευση, η φροντίδα αλλά και η 
πολιτιστική δημιουργία είναι ψηλά στην 
ατζέντα του κ. Κώστα Χαμπιαούρη, ώστε 
να ξαναζωντανέψει η ορεινή κοινότητα. 

Κίνητρα στις 
νέες οικογένειες

Δεν είναι λίγοι αυτοί που αναζητούν 
την ευκαιρία να φύγουν από την τσιμεντέ-
νια ζωή στην πόλη και να ζήσουν ζωή και 
όνειρο στο βουνό. Ωστόσο συνομιλώντας 
-στο πρόσφατο παρελθόν- με νεαρές 

Ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στο βουνό
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οικογένειες που θα επέλεγαν την ορει-
νή κοινότητα από την πόλη, παρέμειναν 
μόνο στη σκέψη εφόσον οι «ευκολίες» που 
συναντούσαν στην πόλη, τους εμπόδιζαν 
από το να πάρουν την απόφαση. Κι όταν 
αναφέρουμε τις ευκολίες, δεν εννοούμε   
εμπορικά κέντρα, αλλά  βασικές ανάγκες 
που ακόμη δεν μπορούν να προσφερθούν 
στα ορεινά, όπως εκπαιδευτικά κέντρα, 
εναλλακτικές δραστηριότητες για παιδιά, 
κέντρα υγείας, πολιτιστικοί χώροι κ.λπ. 
Η Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορει-
νών Κοινοτήτων όχι μόνο δίνει ελπίδα 
στις ορεινές κοινότητες, αλλά ο ίδιος ο 
Επίτροπος, λαμβάνοντας τη δέσμευση 
της θέσης του, έθεσε στόχους όχι απλά 
υλοποίησης αλλά ανατροπής της υφιστά-
μενης κατάστασης. Όπως ο ίδιος ανέφερε 
στη «Σ», «ένας βασικός τομέας που επη-
ρεάζει δυσμενώς της ελκυστικότητα των 
ορεινών κοινοτήτων ως τόπου παραμονής 
και εγκατάστασης οικογενειών με μικρά 
παιδιά είναι η έλλειψη δομών εκπαίδευ-
σης και φροντίδας παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι η έλ-
λειψη επαρκών υπηρεσιών φροντίδας για 
τα εξαρτώμενα μέλη των νοικοκυριών 
παραμένει ένα σοβαρό εμπόδιο, όχι μόνο 
σε σχέση με τη συμμετοχή των φροντι-
στών στην αγορά εργασίας, αλλά και σε 
σχέση με τη βελτίωση της κοινωνικότη-
τας και της ευημερίας των παιδιών, τα 
οποία παράλληλα δεν έχουν πρόσβαση 
σε υπηρεσίες φροντίδας και απασχόλησης 
με ενισχυμένα προγράμματα πολιτιστι-
κής δημιουργίας, άσκησης, πρόσθετων 
γνωστικών αντικειμένων κ.λπ». 

Νηπιαγωγεία 
που δεν εξυπηρετούν

Με βάση τα αποτελέσματα των ερευ-
νών που διεξήχθησαν στην περιοχή του 
Τροόδους, προέκυψε ότι το Υπουργείο 
Παιδείας διατηρεί ένα δίκτυο 20 Δημόσι-
ων Νηπιαγωγείων, στα οποία παρέχεται 

εκπαίδευση σε παιδιά από τριών ετών 
μέχρι την ηλικία υποχρεωτικής σχολικής 
φοίτησης. Αρνητικός παράγοντας στην 
εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού 
αποτελεί το ωράριο 7:45 π.μ. μέχρι 1:05 
μ.μ. αλλά και η περίοδος λειτουργίας 
τους. Πέρα από αυτό, οι Τοπικές Αρχές 
και τα Συμβούλια Εθελοντισμού διατη-
ρούν Βρεφικούς και Παιδοκομικούς 
Σταθμούς για παιδιά κάτω των τριών 
ετών με ωράριο λειτουργίας από τις 7 
το πρωί μέχρι και τις 5:30 το απόγευμα 
μόνο σε δύο από τις έντεκα γεωγραφικές 
περιοχές της περιφέρειας του Τροόδους. 
Τις δομές αυτές στηρίζει αποκλειστικά 
το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μάλιστα τα 
δημόσια νηπιαγωγεία είναι η βασική 
δομή φροντίδας παιδιών προσχολικής 

ηλικίας στην περιοχή, δηλαδή μέχρι 5 
χρονών και 8 μηνών, αφού στις 9 από τις 
11 γεωγραφικές περιοχές του Τροόδους 
καταγράφεται απουσία άλλων δομών. Στη 
λειτουργία «Ενιαίων Δομών Φροντίδας 
και Εκπαίδευσης Παιδιών Προσχολικής 
Ηλικίας» προχωρεί ο κ. Χαμπιαούρης, 
ώστε να εναρμονιστεί η επαγγελματική 
και οικογενειακή ζωή στο Τρόοδος. Στο 
πλαίσιο αυτό θα λειτουργεί ολοήμερο 
Δημόσιο Νηπιαγωγείο και Βρεφοκομικός 
– Παιδοκομικός Σταθμός. Σύμφωνα με τον 
Επίτροπο, «θα αποτελούν δύο ξεχωριστές 
δομές, οι οποίες θα λειτουργούν με βάση 
το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, με τους 
ίδιους κανόνες λειτουργίας και εποπτικές 
Αρχές, ωστόσο κάτω από την ίδια στέγη 
σε διακριτά ξεχωριστούς χώρους όπου 
απαιτείται». 

Σε Μαραθάσα, Κρασοχώρια, 
Κούρη -Ξυλούρικο

Με τις ευλογίες του Υπουργικού Συμ-
βουλίου θα λειτουργήσουν τρεις τέτοιες 
δομές φροντίδας στις περιοχές Μαραθάσας, 
Κρασοχωρίων και Κούρη - Ξυλούρικου. 
Τα δημόσια νηπιαγωγεία στις περιοχές 
αυτές θα επεκτείνουν το ωράριο λειτουργίας 
τους μέχρι και τις 6 μ.μ., χωρίς να είναι 
υποχρεωτική η απογευματινή φοίτηση. 
Στην αναβάθμιση των υλικοτεχνικών 
υποδομών θα προχωρήσουν άμεσα οι 
αρμόδιοι, ώστε να εξυπηρετηθούν οι νέες 
ανάγκες λειτουργίας τους. Παράλληλα θα 
αναβαθμιστούν και θα εξοπλιστούν κα-
τάλληλα, ώστε να στεγάσουν βρεφοκομι-
κό-παιδοκομικό σταθμό, σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της σχετικής νομοθεσίας. 
Στους σταθμούς αυτούς θα εξυπηρετού-
νται επιπλέον τα παιδιά των υπόλοιπων 
δημόσιων νηπιαγωγείων της περιοχής 
κατά τις περιόδους που θα είναι κλειστά, 
όπως Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. 
Την ευθύνη για τη λειτουργία των βρε-
φοκομικών - παιδοκομικών σταθμών θα 
αναλάβει Μη Κυβερνητικός Οργανισμός. 
Όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες του 
βρεφοκομικού - παιδοκομικού σταθμού, 
πέραν των εσόδων που θα προκύπτουν από 
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, το Υπουργείο 
Εργασίας είναι έτοιμο να υποστηρίξει με 
πιστώσεις που διαθέτει στον προϋπολο-
γισμό του. 

Αυξήθηκαν τα 
παιδιά στα ορεινά

Η ανάπτυξη ορισμένων περιοχών και 
δη της Μαραθάσας που παρατηρήθηκε 
τα τελευταία χρόνια έφερε την αύξηση 
θέσεων εργασίας, του πληθυσμού και 
φυσικά των μικρών παιδιών. Σύμφωνα με 
τα επίσημα στοιχεία, υπάρχουν 15 παιδιά 
που μπορούν να φοιτήσουν τον ερχόμενο 
Σεπτέμβριο στο Δημόσιο Νηπιαγωγείο. 
Τα τελευταία χρόνια εγγράφονταν μόνο 

3-5 παιδιά κάθε έτος. Ακόμη υπάρχουν 
πολλά παιδιά κάτω των τριών ετών που 
παραμένουν στο σπίτι. Η δημιουργία 
υποδομών που αφορούν μικρά παιδιά 
προσφέρει ισχυρά κίνητρα σε οικογένειες 
που θέλουν, αλλά δεν τολμούσαν μέχρι 
σήμερα να σκεφτούν την επιλογή της μό-
νιμης διαμονής σε ορεινή κοινότητα. Για 
τη στέγαση της «Ενιαίας Δομής Φροντίδας 
και Εκπαίδευσης Παιδιών Προσχολικής 
Ηλικίας» θα μετεγκατασταθεί το δημόσιο 
νηπιαγωγείο στο Περιφερειακό Δημοτικό 
Σχολείο Μαραθάσας, που έκλεισε προ 
δεκαετίας. 

Η ορεινή πολιτική της Κύ-
πρου σε ευρωπαϊκό συνέδριο

Ευκαιρίες για την αύξηση του πληθυ-
σμού στα ορεινά θέλει να δημιουργήσει 
ο Επίτροπος Ανάπτυξης Ορεινών Κοινο-
τήτων, κ. Χαμπιαούρης. Οι καθημερινές 
συναντήσεις με αρμοδίους από κάθε τομέα, 
οι συνεχείς ενέργειες, προσπάθειες και 
νέες συνεργασίες αποδεικνύουν ότι η 
υλοποίηση της ΕΣΑΟΚ έγινε προσωπικός 
στόχος. Στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα 
«Ορεινές περιοχές μεγάλων μεσογειακών 
νήσων: Ευρωπαϊκές προκλήσεις, εθνικές 
και περιφερειακές πολιτικές και τοπικοί 
μηχανισμοί», που θα διεξαχθεί στις 28 
με 31 Ιανουαρίου, εξασφαλίζεται η δη-
μιουργία ενός διαλόγου και συνεργασίας 
μεταξύ των μεγάλων νήσων της Μεσογείου 
για την αντιμετώπιση των κοινών προ-
κλήσεων και ιδιαίτερα για την ανάπτυξη 
και αναζωογόνηση των οροσειρών τους. 
Στόχος είναι η μεταφορά της εμπειρίας 
και της γνώσης άλλων χωρών που έχουν 
ήδη μακρά παράδοση στον σχεδιασμό και 
εφαρμογή εθνικών ορεινών πολιτικών, 
η ενεργός συμβολή στην ενίσχυση των 
πολιτικών της ΕΕ για τα βουνά αλλά και 
η παρουσίαση της ΕΣΑΟΚ στον διεθνή 
χώρο. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 
στο Οινοποιείο «Οίνου Γη» στο Όμοδος.

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@sigmatv.com



«Μόνο ένας στους 
τέσσερεις καταναλωτές 
θεωρεί το οικοσύστημα 
της υγείας καινοτόμο»
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ΓΙΆΝΝΗΣ ΣΜΆΡΆΓΔΗΣ

Ο 
Ελληνισμός ζει την 
ακατανόητη εμμο-
νή ψευδεπίγραφων 
προοδευτικών, οι 
οποίοι θεωρούν 
ύβριν το να απο-
καλείται κάποιος 

πατριώτης, ενώ οι ίδιοι ποτέ δεν απο-
καλούν την Ελλάδα πατρίδα, αλλά τόπο 
ή στην καλύτερη περίπτωση απλώς χώρα.

Προσπαθώντας να κάνω την ταινία ΚΑ-
ΖΑΝΤΖΑΚΗΣ για τον μεγάλο συγγραφέα 
Νίκο Καζαντζάκη, βίωσα στην Ελλάδα μας 
κάθε είδος ανθελληνικότητας πάνω στο 
πετσί μου και μέσα στο μυαλό μου, όχι 
όμως και στην ψυχή μου που βρίσκεται 
γι’ αυτούς σε απλησίαστα βαθιά νερά. Μια 
ταινία -θέλω να πιστεύω- πατριωτική, με 
θετικό πρόσημο για την Ελλάδα αλλά και 
για την εξέχουσα αυτή προσωπικότητα 
του Νίκου Καζαντζάκη, που οι ψευδε-
πίγραφοι προοδευτικοί του καιρού του 
αλλά και ακραίοι συντηρητικοί με τον 
μανδύα της πίστης, από την άλλη μεριά, 
του επετέθησαν με τον χειρότερο τρόπο.

Ευτυχώς, δεν υπάρχουν μόνο αυτοί οι 
κατ’ όνομα «Έλληνες». Υπάρχουν και αυτοί 
που αγαπούν και ανυψώνουν την μέσα 
ανώτερη Ελλάδα, που ξέρουν τι σημαίνει 
να είσαι Έλληνας πατριώτης, που κατα-
νοούν με τις πράξεις τους αυτό που έλεγε 
ο μεγάλος μας ποιητής της περιφέρειας 
Κωνσταντίνος Καβάφης «Ελληνικός… δεν 
έχει η ανθρωπότης ιδιότητα τιμιοτέραν».

Είχα την τύχη στη ζωή μου να συνα-
ντήσω πολλούς από αυτούς. Εξέχοντα 
πρόσωπα αλλά και λαϊκούς ανθρώπους, 
με μεγάλη αγάπη για την πατρίδα και τον 
Ελληνισμό, που οι καιροί δεν άλλαξαν 
την αγάπη τους προς την πατρίδα μας. 
Οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν απόδημοι 
Έλληνες ή Έλληνες της περιφέρειας και 
αρκετοί από αυτούς ξεχωριστές προσω-
πικότητες από την Κύπρο. 

Επιτρέψτε μου με αυτό το σημείωμα να 
μιλήσω για δυο πρόσωπα ξεχωριστά, δυο 
εκλιπόντες Κύπριους, που ο καθένας με 
τις πράξεις του και με τη στάση ζωής του 
υπερασπίστηκαν «την τιμιοτέραν ιδιότητα, 
του να είναι κανείς Έλληνας», τον Φώτο 
Φωτιάδη και τον Νίκο Μούγιαρη.

Φώτος Φωτιάδης
Ένας εξέχων Έλληνας της Κύπρου. 

Επιχειρηματίας με μεγάλο εύρος. Δια-
νοούμενος, στοχαστής και πάνω απ’  όλα 
πατριώτης. Τον γνώρισα στην Κύπρο όταν 
μου έκανε την τιμή να με βραβεύσει το 
Πολιτιστικό του Ίδρυμα Φώτος Φωτιάδης 

Ο κλάδος της Υγείας γίνεται ολοένα 
και πιο πελατοκεντρικός, συμμε-
τοχικός, οικονομικά αποδοτικός 

και προσανατολισμένος στα αποτελέσματα, 
ωστόσο έχει καθυστερήσει ως προς την 
ενσωμάτωση της αυτοματοποίησης και της 
τεχνολογίας στις δραστηριότητές του. Αυτό 
προκύπτει από την έκθεση της EY New 
Horizons 2019: An EY NextWave Health 
Report, η οποία εξετάζει τη  μετάβαση από 
τη φάση του σχεδιασμού του συστήματος 
υγείας του μέλλοντος, στην υλοποίησή του.   

Η έκθεση υπογραμμίζει ότι οι επενδυτές 
και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής πι-
στεύουν πως το μέλλον του κλάδου υγείας 
βρίσκεται στην τεχνολογία. Στο πλαίσιο 
αυτό, οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχικών 
κεφαλαίων επενδύουν όλο και περισσότε-
ρο σε τεχνολογίες υγείας, στη διαχείριση 
των ασθενών σε ιδιωτικά ιατρεία και στον 
τομέα των ασθενών ημερήσιας νοσηλείας, 
συμπεριλαμβανομένων των επειγόντων 
περιστατικών και της κατ’ οίκον ιατρικής 

φροντίδας. Μεταξύ του 2014 και του 2018, 
η συμμετοχή του τομέα της υγείας στις 
συμφωνίες εταιρειών ιδιωτικού μετοχικού 
κεφαλαίου (ΡΕ) στις ΗΠΑ αυξήθηκε από 
το 8,3% στο 12,2%. Μία στις επτά εταιρείες 
ΡΕ έκανε τουλάχιστον μία επένδυση στον 
κλάδο της υγείας το 2018, εστιάζοντας 
στην κλινική αποδοτικότητα και την κα-
νονιστική συμμόρφωση. 

Επιπλέον, η έκθεση διαπιστώνει ότι 
μόνο ένας στους τέσσερεις καταναλωτές 
πιστεύει ότι το σύστημα υγείας είναι και-
νοτόμο, σε σύγκριση με άλλους κλάδους 
που έχουν περάσει στην ψηφιακή εποχή, 
όπως το λιανικό εμπόριο και ο τραπεζικός 
τομέας. Γενικά, ο κλάδος της υγείας -σε 
σχέση με άλλους κλάδους- καθυστερεί 
να υιοθετήσει τις ψηφιακές τεχνολογίες 
τόσο για τους καταναλωτές, όσο και για 
τους γιατρούς. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο 
το 25% των καταναλωτών στην Ολλανδία 
και το 21% των γιατρών στην Αγγλία θε-
ωρούν ότι το σύστημα υγείας λειτουργεί 

EY: Απαραίτητος ο ψηφιακός μετασχηματισμός των υπηρεσιών υγείας

και είχα επίσης την τιμή να μου επιδώσει 
αυτό το τιμητικό δίπλωμα ο Πρόεδρος 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης.

Από την πρώτη στιγμή που συναντηθή-
καμε με τον Φώτο Φωτιάδη, γίναμε φίλοι 
και είχα την αίσθηση ότι οι ψυχές μας είχαν 
στο παρελθόν συνευρεθεί ή συνυπήρξαν 
ως «αδελφές ψυχές». Το βασικό στοιχείο 
που εισέπραττα από αυτόν τον άνθρω-
πο ήταν η θετική ενέργεια και μια βαθιά 
αγάπη για τα στοιχεία που απαρτίζουν 
την ελληνικότητά μας, με μια εξαιρετική 
αίσθηση της πολιτιστικής διαστρωμάτωσης 
του Ελληνισμού. Αισθανόμουν, επίσης, 
συγγενικά μαζί του γιατί ως Κύπριος ήταν 
Ακρίτας του Ελληνισμού, όπως κι εγώ 
ως Κρητικός, αισθάνομαι  Ακρίτας του 
Ελληνισμού.

Σ’ εκείνη την εκδήλωση τού υποσχέ-
θηκα ότι, όταν θα τελείωνα την ταινία 
ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, θα του έστελνα ένα 
DVD για να την δει. 

Έως τότε παρακολουθούσε όλη τη 

διαδρομή της δημιουργίας της ταινίας, 
αλλά και τις σκόπιμες και οργανωμένες 
επιθέσεις που δέχθηκα τόσο εγώ όσο και 
η ταινία. Του έστειλα το DVD και μου 
έστειλε την παρακάτω επιστολή, η οποία 
άγγιξε την ψυχή μου, αλλά κυρίως δείχνει 
το μέσα μέγεθος του Ανδρός…:

«Πολύ αγαπημένε μου Γιάννη, μέσα 
στες γιορτές είχα την ευκαιρία να δω και 
να ξαναδώ την υπέροχη ταινία σου για 
τον Νίκο Καζαντζάκη, η οποία μου δί-
νει γαλήνη και με μεταφέρει σε άλλους 
κόσμους. Ο Θεός να σε ευλογεί, Γιάννη 
μου και να σου δίνει δύναμη να δημιουρ-
γείς τα υπέροχα έργα σου, με τα οποία 
ομορφαίνεις τη ζωή μας και της δίνεις 
βάθος και νόημα. Φίλε μου ακριβέ, εσύ, 
με την παγκόσμιας εμβέλειας ξεχωριστή 
προσωπικότητά σου, την αξία και το με-
γαλειώδες έργο σου, είσαι τόσο ψηλά 
στη συνείδηση των ορθά σκεπτόμενων 
ανθρώπων που οι μικροί κακοί, οι οποίοι 
ποτέ δεν λείπουν και προσπαθούν να χα-
μηλώσουν στα μέτρα τους εκείνους που 

έχουν ανυψώσει ανάστημα πάνω από το 
κενό κεφάλι τους, πρέπει να τους αγνο-
είς. Το Φως δεν μπορούν να σβήσουν οι 
κακοί και ανεγκέφαλοι. Συνέχισε απτό-
ητος την τεράστια προσφορά σου στον 
πολιτισμό μας και να είσαι βέβαιος ότι 
έχεις ήδη κερδίσει εξέχουσα θέση στην 
ιστορία. Πόσο θα ήθελα να ήμουνα αυτήν 
τη στιγμή δίπλα σου να σε αγκαλιάσω 
και να σου εκφράσω τον θαυμασμό μου. 
Με όλη μου την αγάπη και την απέραντη 
εκτίμησή μου, Φώτος».

Παραθέτω τούτο το γράμμα όχι βεβαίως 
για να καταθέσω τα καλά λόγια που λέει 
για το έργο και για την ταπεινότητά μου 
(που ήταν βεβαίως βάλσαμο για τη δοκι-
μαζόμενη ψυχή μου), αλλά κυρίως γιατί 
μπορεί να διακρίνει κανείς μέσα από αυτήν 
την επιστολή τη γενναιοδωρία της ψυχής 
αυτού του ανθρώπου, αλλά συγχρόνως 
για να του στείλω δημόσια την αγάπη μου 
και την ευγνωμοσύνη μου εκεί που πλέον 
μετοίκησε, στα ενδότερα του χρόνου, στη 
μακάρια αθανασία που ο καθένας μας 

νομοτελειακά απομακρυσμένος από τον 
τρέχοντα κόσμο θα ταξιδεύει αν βεβαίως 
η ψυχή είναι αγαθή… 

Δε ζει πια, αλλά το φτερούγισμα της 
ψυχής του συχνά αισθάνομαι να με προ-
στατεύει.

Νίκος Μούγιαρης
Τον Νίκο Μούγιαρη τον γνώρισα από 

τον φίλο και σπουδαίο δημοσιογράφο και 
συγγραφέα Μιχάλη Ιγνατίου. Στην πρώτη 
γνωριμία μας είπαμε ένα φευγαλέο «χαίρω 
πολύ», τίποτα περισσότερο.

Μετά από μερικούς μήνες, συναντη-
θήκαμε τυχαία στο φουαγιέ ενός αθη-
ναϊκού ξενοδοχείου. Μιλήσαμε για την 
ταινία ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ, την οποία μόλις 
είχα ολοκληρώσει και με ρώτησε αν έχω 
κάτι άλλο στο μυαλό μου για μετά. Του 
απάντησα «ναι, πρόθεσή μου είναι να 
κάνω ταινία τον Ιωάννη Καποδίστρια». 
Απνευστί μου είπε «να έρθεις να με βρεις, 
θα σε βοηθήσω να κάνεις την ταινία  για 
τον Καποδίστρια». Ακόμα συγκρατώ το 

φλεγόμενο βλέμμα του.
Έκτοτε συνευρεθήκαμε αρκετές φορές 

στη Νέα Υόρκη και ζήσαμε μεγάλες χαρές. 
Την τελευταία φορά που τον είδα, η αρρώ-
στια τον είχε καταβάλει. Μου ξαναείπε «η 
ταινία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ πρέπει να γίνει. 
ΠΡΕΠΕΙ». Μέχρι που «έφυγε» για το με-
γάλο ταξίδι μου έστελνε μηνύματα, πάντα 
ενθαρρυντικά. Τα ‘χω κρατήσει αυτά τα 
πολύ συγκινητικά του μηνύματα. Παρ’ 
όλο που είχε αρχίσει ήδη η αλλοίωση 
των νοητικών λειτουργιών του, η βαθιά 
του επιθυμία να γίνει η ταινία παρέμεινε 
ΕΝΤΕΛΩΣ αναλλοίωτη!

Στο διάστημα αυτό και μέχρι να μετοι-
κήσει και αυτός στα ενδότερα του χρόνου, 
στη μακάρια αθανασία, έμαθα τα «θαύματα» 
αυτού του εντελώς ξεχωριστού ανθρώ-
που. Ήταν ένας φιλάνθρωπος, ο οποίος 
πρόσφερε χωρίς να ζητά ανταλλάγματα, 
απλόχερα σε ανθρώπους που είχαν ανά-
γκη. Και κυρίως βοηθούσε αθόρυβα για 
τα εθνικά θέματα. Ήταν ένας στυλοβάτης 
του Ελληνισμού και η ψυχή του ήταν μια 
φλόγα που έκαιγε για την Κύπρο και την 
Ελλάδα. Ένας εξέχων πατριώτης, δοσμέ-
νος χωρίς όρια και συμβιβασμούς στην 
ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και το 
ελληνικό Έθνος.

Διακατεχόταν από ένα αυθεντικό και 
βαθύ αίσθημα ευθύνης, στήριζε απλόχερα 
καθετί που συμπορευόταν με το ωραίο και 
το αληθινό. Πάσχιζε συνεχώς να δημιουρ-
γήσει υποδομές, πυλώνες για το μέλλον, 
να ενώσει τους Έλληνες, να δρομολογήσει 
στόχους, να χαραχθεί συγκροτημένη στρα-
τηγική για την υπεράσπιση των εθνικών 
δικαίων και για την απελευθέρωση της 
Κύπρου από τον Τούρκο κατακτητή.

Δυστυχώς, όλο και λιγοστεύουν από τον 
Ελληνισμό όμοια ανιδιοτελείς πατριώτες, 
άνθρωποι των μεγάλων οραματισμών.

«Έφυγε» και δεν πρόφτασε να βοη-
θήσει να γίνει η ταινία. Πιστεύω όμως 
ακράδαντα πως ό,τι αυτός ως Έλληνας 
και Κύπριος της διασποράς ξεκίνησε, θα 
το ολοκληρώσουν καλοί πατριώτες εντός 
και εκτός Ελλάδος.

Αυτό που προσωπικά θα κάνω είναι να 
του αφιερώσω την ταινία, όταν με το καλό 
ολοκληρωθεί, ως μικρό δείγμα σεβασμού 
και Αγάπης γι’ αυτόν τον Μεγάλο Έλληνα, 
πρότυπο για τους μελλοντικούς καιρούς 
του Ελληνισμού.

Εν κατακλείδι: Αν ο σπόρος που έρι-
ξαν οι μεγάλοι αυτοί άνθρωποι, ο Φώτος 
Φωτιάδης, ο Νίκος Μούγιαρης και οι 
όμοιοί τους, δεν ριζώσει στις ψυχές των 
μελλοντικών Ελλήνων, τότε φοβάμαι πως 
θα καταποντιστεί η Ελλάδα, η Κύπρος, 
ο φωτοβόλος Ελληνισμός… και δεν το 
αξίζουμε.

Οι λευκοφόροι στην ψυχή εννοήτωσαν… 

ΤΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΧΟΝΤΕΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΏΤΟ ΦΏΤΙΆΔΗ ΚΆΙ ΝΙΚΟ ΜΟΥΓΙΆΡΗ

Το να είσαι πατριώτης είναι τιμή 
κι όχι καταφρόνια

www.simerini.com

ικανοποιητικά.  
Μακροπρόθεσμα, η αξία των εταιρει-

ών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 
της υγείας δεν θα προέρχεται απαραίτητα 
από την κατοχή δεδομένων, αλλά από τις 
σχέσεις και την πρόσβαση σε ακόμα με-
γαλύτερες πηγές δεδομένων, τα οποία θα 
επιτρέψουν τη δημιουργία πληροφοριών 
και αλγορίθμων, που, με τη σειρά τους, θα 
οδηγήσουν σε αποτελέσματα σημαντικά 
για τους καταναλωτές που πληρώνουν 
για την υγεία και τα άλλα ενδιαφερόμενα 
μέρη. Προκειμένου να οικοδομηθεί το 
δικτυωμένο περιβάλλον υγείας του αύριο, 
είναι απαραίτητο να υπάρχουν ανοιχτές 
ψηφιακές υποδομές, οι οποίες να συν-
δέουν όλους τους ενδιαφερόμενους και 
να υποστηρίζουν την ανεμπόδιστη, αλλά 
αδειοδοτημένη, ροή πληροφοριών. Αυτές 
οι υποδομές, σε συνδυασμό με πρότυπα  
δεδομένων ανοιχτού κώδικα (open source 
data standards), τα οποία υπερβαίνουν την 
απλή εφαρμογή των προγραμματιστικών 

διεπαφών και των μοντέλων των κλινικών 
δεδομένων, είναι  ιδιαίτερα σημαντικές 
προϋποθέσεις του οράματός μας για τον 
αναδυόμενο και συμμετοχικό κόσμο της 
υγείας, στον οποίο ζούμε. 

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έρευνας, 
ο Χαράλαμπος Κωνσταντίνου, Συνέται-
ρος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών της ΕΥ Κύπρου, παρατηρεί 
πως «η ψηφιακή επανάσταση και ο τερά-
στιος όγκος των διαθέσιμων δεδομένων 
μεταβάλλουν δραματικά τον τομέα της 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης».
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Ε
κτεθειμένοι συνεχίζουν 
να παραμένουν χιλιάδες 
δανειολήπτες, ακόμα και 
μετά την ολοκλήρωση 
της προθεσμίας για 
υποβολή αιτήσεων στο 
Σχέδιο Εστία, το οποίο 

αποδείχθηκε ότι δεν είναι αρκετό. Και δεν 
είναι αρκετό, όχι γιατί δεν προσέλκυσε 
αρκετά άτομα, αλλά γιατί εκτός των δικαι-
ούχων του, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες 
δανειοληπτών που χρήζουν προσοχής 
και ειδικής μεταχείρισης τόσο από το 
κράτος όσο και από τις ίδιες τις τράπεζες. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία και τις 
εξελίξεις όπως διαμορφώνονται, τα Μη εξυπη-
ρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) σήμερα ανέρχονται 
περίπου στα €9,2 δις. Αν αναλογιστούμε, 
λοιπόν, ότι οι αιτήσεις για το «Εστία» ανήλθαν 
στις 5.638, με σύνολο αξίας €1,7 δις, τότε 
παραμένουν εκτός οποιουδήποτε σχεδίου 
ή προγράμματος μη εξυπηρετούμενες χο-
ρηγήσεις ύψους €7,5 δις.  

Πρόκειται για δάνεια που ανήκουν σε 
ευάλωτους δανειολήπτες, οι οποίοι έμειναν 
εκτός Σχεδίου Εστία, ή και δάνεια που 
ανήκουν στους λεγόμενους στρατηγικούς 
κακοπληρωτές. Παράλληλα  υπάρχει και 
η άλλη κατηγορία δανειοληπτών, που με 
δυσκολία καταφέρνουν να είναι τυπικοί 
και να πληρώνουν τις δόσεις τους, με απο-
τέλεσμα να ζουν με στερήσεις ή ακόμα σε 
κάποιες περιπτώσεις να ζουν στα όρια 
της φτώχιας. 

Υπό εξέταση άλλα 
κοινωνικά σχέδια 

Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» επί 
του θέματος, ο Υπουργός Οικονομικών, 
Κωνσταντίνος Πετρίδης, ανέφερε πως το 
«ΕΣΤΙΑ» είναι ένα γενναιόδωρο Σχέδιο, το 
οποίο καταρτίστηκε με σκοπό να καλύψει 
όσους πραγματικά δεν είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 
Τόνισε ότι μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου 
2019 γίνονταν δεκτές αιτήσεις ακόμη και 
με ελλιπή στοιχεία ή με απουσία δικαι-
ολογητικών, παρατείνοντας την περίοδο 
εξέτασής τους μέχρι και τις 30 Απριλίου 
2020, έτσι ώστε να συμπληρωθούν πλήρως 
μέχρι τις 31 Μαρτίου, ενώ πρόσθεσε πως 
το ποσοστό συμμετοχής των δανειοληπτών 
που επέδειξαν ενδιαφέρον ανήλθε στο 70%. 

Σύμφωνα με τον αρμόδιο Υπουργό, «δεν 
υπάρχει λογική γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί 
να εμπίπτει στα κριτήρια και να μπορεί να 
βοηθηθεί, να μην κάνει αίτηση για μια τόσο 
σημαντική βοήθεια, παρά τις παρατάσεις, 
τις ανακοινώσεις, ακόμη και προσωπική 
ενημέρωση που είχε από τα ΧΠΙ». Ανα-
φορικά με τους δανειολήπτες που έκαναν 
αίτηση και αδυνατούν να εκπληρώσουν 
τις υποχρεώσεις τους, παρά το γεγονός ότι 
πληρούν τα κριτήρια, ο Υπουργός υπέδειξε 
ότι εξετάζονται άλλοι τρόποι κάλυψής τους 
μέσω κοινωνικών σχεδίων, στην περίπτωση 
που κριθούν μη βιώσιμοι. Αυτήν τη στιγμή, 
όπως είπε, γίνεται η επεξεργασία των στοι-
χείων και, «όταν έχουμε ενώπιόν μας όλα τα 

δεδομένα, τότε θα προχωρήσουμε και στο 
τελικό στάδιο, που θα είναι αυτή η κοινωνική 
βοήθεια για την οποία είναι νωρίς ακόμα να 
πούμε περισσότερα. Το Σχέδιο φυσικά δεν 
καλύπτει τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, 
οι οποίοι μπορούν να αποπληρώσουν τα 
δάνειά τους αλλά δεν το πράττουν και όπως 
έχω ήδη πει, μένουν εκτός Σχεδίου, για να 
μην πληρώσει ο φορολογούμενος τα δικά 
τους χρέη», τόνισε κλείνοντας. 

Στο τραπέζι το μπόνους 
στους καλοπληρωτές 

Με τη σειρά του, ερωτηθείς σχετικά με 
το τι γίνεται με τις κατηγορίες δανειοληπτών 
που έμειναν εκτός «Εστία», ο Πρόεδρος 
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικο-
νομικών, Άγγελος Βότσης, αρχικά τόνισε 
πως ο ίδιος θεωρεί ότι οι πραγματικά 
ευάλωτοι δανειολήπτες αιτήθηκαν για το 
«Εστία». Ωστόσο, σημείωσε ότι όσοι δεν 
έκαναν αίτηση, θα πρέπει να δοκιμάσουν 
να χρησιμοποιήσουν τις άλλες νομοθεσίες 
που υπάρχουν. Συγκεκριμένα, σε δηλώσεις 
του στη «Σ», ανέφερε πως οι πραγματικά 
ευάλωτοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
την πρόνοια βάσει της οποίας εάν κάποιος 
είναι αποδεδειγμένα αφερέγγυος, του χα-
ρίζονται μέχρι και 25 χιλιάδες ευρώ. Όσο 
αφορά τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, 
σύμφωνα με τον κ. Βότση, οι τράπεζες πρέ-
πει να τους κυνηγήσουν. Περαιτέρω, ο κ. 
Βότσης, στάθηκε ιδιαίτερα στην κατηγορία 
των καλοπληρωτών που δυσκολεύονται 

ν’ αντεπεξέλθουν οικονομικά, σημειώνο-
ντας πως ο ίδιος είχε θίξει το ζήτημα στην 
Κυβέρνηση και έλαβε την απάντηση ότι 
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα δεν επιτρέπει την 
παραχώρηση οποιουδήποτε μπόνους σ’ 
αυτούς. «Εγώ αυτό που προτείνω είναι οι 
ίδιες οι τράπεζες να έρθουν και να δώσουν 
κάποια οφέλη ή μπόνους σε αυτούς τους 
πελάτες τους. Πρόκειται για μία τακτική που 
ακολουθήθηκε ήδη από μία τράπεζα στην 
Ελλάδα και είδαμε ότι πέτυχε», πρόσθεσε. 
«Είναι εισήγησή μου που βρίσκεται στο 
τραπέζι και με την πρώτη ευκαιρία θα την 
επαναφέρω για συζήτηση ταυτόχρονα με 
την ενημέρωση που γίνεται στα μέλη της 
Επιτροπής για το ’’Εστία’’». 

Εισηγήσεις και λύσεις 
Στη «Σ» τοποθετήθηκαν επί του θέματος 

επίσης ειδικοί, οικονομολόγοι και άλλοι, οι 
οποίοι κλήθηκαν να δώσουν συγκεκριμένα 
παραδείγματα εισηγήσεων που μπορούν 
να επιλύσουν από τη μια το πρόβλημα των 
ΜΕΔ και από την άλλη να προστατέψουν 
τους πραγματικά ευάλωτους δανειολήπτες. 
Ο Πρόεδρος του ΚΟΑΓ, Μάριος Πελεκάνος, 
εκ της ιδιότητάς του ως Σύμβουλος Αφε-
ρεγγυότητας, εξήγησε ότι όσον αφορά τους 
τυπικούς δανειολήπτες που δυσκολεύονται 
και κάνουν τρεις και τέσσερεις δουλειές για 
να πληρώνουν τις δόσεις τους, πρέπει στη 
βάση κάποιων κριτηρίων να αξιολογηθούν 
αντικειμενικά, ώστε να διαφανεί ότι στο τέ-
λος της ημέρας εξάντλησαν τα περιθώριά 

Δεν φτάνει μόνο το «Εστία»… Δεν φτάνει μόνο το «Εστία»… 

Κωνσταντίνος 
Πετρίδης: 
«Για τους 

δανειολήπτες που 
έκαναν αίτηση 

και αδυνατούν να 
εκπληρώσουν τις 

υποχρεώσεις τους, 
παρά το γεγονός 

ότι πληρούν 
τα κριτήρια, 
εξετάζονται 
άλλοι τρόποι 

κάλυψής τους 
μέσω κοινωνικών 

σχεδίων, στην 
περίπτωση που 

κριθούν μη 
βιώσιμοι»

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΙΆ ΓΙΆ ΟΛΆ ΤΆ ΠΙΣΤΩΤΙΚΆ ΙΔΡΥΜΆΤΆ 
 31/8/2019 30/6/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015 31/12/2014
 € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ. € εκατ.
Συνολικές χορηγήσεις 32.988 32.598 33.892 47.081 50.436 58.187 57.224
Συνολικές μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις 9.667  9.708 10.260 20.578 23.810 26.669 27.328

Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων όπως ανακοινώθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα στις 14 Ιανουαρίου 2020. 
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ΔΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΟΛΑΡΗΣ* 

Οι ευάλωτοι δανειολήπτες είναι 
η πλέον αδικημένη ομάδα των 
δανειοληπτών. Παρά το ότι οι 

περισσότεροι είναι θύματα της οικονομικής 
κρίσης, η συμπεριφορά της Πολιτείας 
προς αυτούς είναι εντελώς άδικη και σε 
μεγάλο βαθμό απάνθρωπη. Στην ουσία 
τους κοροϊδεύουν πως κάτι θα γίνει γι’ 
αυτούς, αλλά ο χρόνος παρέρχεται και 
το μόνο που στην ουσία γίνεται είναι να 
εκποιούνται οι περιουσίες τους ή να πω-
λούνται σε εξευτελιστικές τιμές σε τρίτους. 
Οπότε άμεσα πρέπει  να σταματήσουν οι 
εκποιητικές διαδικασίες που αφορούν 
τους ευάλωτους δανειολήπτες, μέχρι, 
επιτέλους, να προταθεί ένα πλάνο μα-
κροπρόθεσμης εξόφλησης, έστω που να 

αφορά τις πρώτες κατοικίες τους, ή / και 
να σχεδιαστεί μια κοινωνικά αποδεκτή 
στεγαστική πολιτική. 

Ανάμεσα σ’ αυτούς υπάρχουν και ευάλω-
τοι που δεν υπέβαλαν αίτηση για το ΕΣΤΙΑ, 
διότι γνώριζαν πως δεν θα εγκρίνονταν. Και 
αυτοί, λοιπόν, πρέπει να αντιμετωπιστούν 
με την απαιτούμενη ευαισθησία. 

Όσον αφορά τους στρατηγικούς κακο-
πληρωτές, δυστυχώς άλλος είναι ο ορθός 
ορισμός και άλλος των τραπεζών και όσων 
τις υποστηρίζουν. Τέτοιοι είναι αυτοί που 
έχουν υψηλά εισοδήματα και άλλα ακίνη-
τα και σκόπιμα δεν πληρώνουν και δεν 
προχωρούν σε αναδιαρθρώσεις. Αυτούς, 
ας τους κυνηγήσουν. Αλλά φοβόμαστε 
πως αυτό δεν θα συμβεί, διότι τους προ-
στατεύει το σύστημα της οικονομικής ελίτ. 
Αντίθετα θα κυνηγηθούν οι ευάλωτοι, 

που βαφτίστηκαν κακοπληρωτές. 
Τέλος, όσους είναι συνεπείς στις υπο-

χρεώσεις τους οφείλουν οι τράπεζες να 
τους παραχωρήσουν τουλάχιστον κάποια 
έκπτωση στα δάνειά τους ή διευκολύνσεις 
σε μελλοντικές ανάγκες τους. 

Πάντως και μετά το ΕΣΤΙΑ το θέμα των 
ΜΕΔ εξακολουθεί να απασχολεί την κοι-
νωνία και να επηρεάζει την οικονομία και,  
δυστυχώς, είτε σκόπιμα είτε από άγνοια, 
η Πολιτεία, η Βουλή και η Κυβέρνηση 
αντιμετωπίζουν το θέμα επιφανειακά 
και σπασμωδικά, φτάνοντας μάλιστα στο 
σημείο να πιστεύουν ή να μας κάνουν 
να πιστεύουμε πως η πώληση δανείων 
λύνει το πρόβλημα. Αντίθετα το εντείνει 
και απλώς το μετατοπίζει, με απρόβλεπτες 
κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. 
*Οικονομολόγος, Πανεπιστημιακός Καθηγητής 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ* 

Το χρονικό περιθώριο για αίτηση 
στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ έχει λήξει στις 
31 Δεκεμβρίου 2019. Παρόλο που 

ο τελικός αριθμός αιτήσεων αυξήθηκε 
αρκετά τις τελευταίες ημέρες πριν από 
τη λήξη της  προθεσμίας, αρκετοί δανει-
ολήπτες έχουν μείνει εκτός σχεδίου αν 
και αρχικά ήταν δυνητικοί δικαιούχοι. 

Αρχικά, υπάρχουν οι ευάλωτοι δανειο-
λήπτες που έμειναν εκτός σχεδίου ΕΣΤΙΑ 
λόγω του ότι αδυνατούν να καταβάλουν 
το μέρος της δόσης προς αποπληρωμή 
του δανείου τους. Γι’ αυτούς θα πρέπει 
το κράτος να μεριμνήσει και να τους 
προστατεύσει, ώστε να μη χάσουν το 
σπίτι τους. Θα μπορούσε, επίσης, μέσω 
κοινωνικών προγραμμάτων να προ-
σφέρει σ’ αυτούς τους συμπολίτες μας 
κατάλληλους χώρους διαμονής, ώστε αν 
η τράπεζα προχωρήσει σε εκποίηση, να 
μη μείνουν άστεγοι. Φυσικά θα πρέπει 
πρώτα να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος 

για εισοδήματα/περιουσιακά στοιχεία. 
Μέσα στους δυνητικά δικαιούχους του 

σχεδίου προφανώς θα υπήρχαν και δανει-
ολήπτες που είναι «στρατηγικοί» κακοπλη-
ρωτές (με πιθανώς κρυμμένα περιουσιακά 
στοιχεία και εισοδήματα), που δεν θα ήθελαν 
να φανερώσουν την πραγματική κατάστα-
σή τους. Νομίζω θα πρέπει επιτέλους να 
γίνει ένας σωστός διαχωρισμός,  ώστε να 
ξεχωρίσουμε αυτούς τους κακοπληρωτές 
(με συνεργασία Υπ. Οικονομικών, Κεντρι-
κής Τράπεζας, και Συνδέσμου Τραπεζών). 
Θα έλεγα ένας τρόπος να τους ξεχωρίσουν 
είναι να γίνει μια ενδελεχής έρευνα σ’ αυ-
τούς που ήταν δυνητικοί δικαιούχοι, αλλά 
δεν προχώρησαν σε αίτηση. Ακολούθως, 
οι τράπεζες θα πρέπει να ασκήσουν την 
απαιτούμενη πίεση σ’ αυτούς τους κακο-
πληρωτές, ώστε να προχωρήσουν προς 
εξόφληση των δανείων τους. Αλλιώς θα 
πρέπει να γίνει κατάσχεση της περιουσίας 
τους. Αν χρειάζονται περισσότερα εργαλεία 
από το κράτος και το Κοινοβούλιο για να 
το επιτύχουν αυτό, τότε θα πρέπει να τους 

δοθούν. Δεν είναι δυνατόν 7 χρόνια μετά 
την κρίση του 2013 να υπάρχουν ακόμη 
«στρατηγικοί» κακοπληρωτές και να τα-
λαιπωρούν το σύστημα. 

Στη συζήτηση όμως για το σχέδιο ΕΣΤΙΑ 
υπήρχε επίσης η άποψη ότι θα πρέπει να 
υπάρχει και επιπρόσθετο σχέδιο γι’ αυτούς 
τους δανειολήπτες που είναι συνεπείς και 
πληρώνουν κανονικά τις δόσεις τους, αλλά 
αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Η 
άποψή μου είναι ότι αυτό θα δημιουργούσε 
περισσότερα προβλήματα στο σύστημα και 
περισσότερο ηθικό κίνδυνο. Αυτό που θα 
μπορούσε να γίνει όμως είναι να δοθούν 
κίνητρα από τις τράπεζες (π.χ. επιστροφή 
μέρους των τόκων που πληρώνουν, πό-
ντοι σε διάφορα σχέδια των τραπεζών που 
θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για 
διάφορες αγορές των πελατών). Αυτά τα 
κίνητρα είναι μια μορφή ανταμοιβής γι’ 
αυτούς τους δανειολήπτες και ταυτόχρονα 
ένας τρόπος, ώστε να συνεχίσουν να είναι 
συνεπείς στις δόσεις τους. 

*Οικονομολόγος 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 
που δημοσίευσε στις 14 Ιανουα-
ρίου 2020 η Κεντρική Τράπεζα, 

τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια όλων των 
πιστωτικών ιδρυμάτων ανέρχονταν στις 
31 Αυγούστου του 2019 στα €9.6 δις. 
Αριθμός που παραμένει υψηλός, ωστό-
σο είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση 
με τα προηγούμενα χρόνια. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Κεντρικής, στο τέλος του 2014 
τα ΜΕΔ ανέρχονταν στα €27,3 δις, το 
2015 στα €26,6 δις, το 2016 στα €23,8 
δις, το 2017 στα €20,5 δις και το 2018 
στα €10,2 δις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
σημαντική μείωση στα πιο πάνω συγκε-
ντρωτικά στοιχεία του τραπεζικού τομέα 
που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια του 
2018 οφείλεται, κυρίως, στη μεταφορά 
μεγάλου μέρους του δανειακού χαρ-
τοφυλακίου της πρώην Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας στην Κυπριακή 
Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών 

Στοιχείων (ΚΕΔΙΠΕΣ), καθώς και στην 
πώληση/μεταφορά δανειακών χαρτο-
φυλακίων πιστωτικών ιδρυμάτων σε 
εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων. 

Περαιτέρω, είναι σημαντικό να ανα-
φέρουμε ότι, από τα €9,6 δις που είναι 
σήμερα το ύψος των ΜΕΔ, σύμφωνα με 
τον Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας 
Κύπρου, Κωνσταντίνο Ηροδότου, τα €4,3 
δις είναι δάνεια της Τράπεζας Κύπρου 
και τα €2,3 δις αντιστοιχούν σε δάνεια 
της Ελληνικής. Μιλώντας ενώπιον της 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονο-
μικών, την εβδομάδα που μας πέρασε, 
ο κ. Ηροδότου τόνισε ότι τα δύο μεγάλα 
ορόσημα αυτήν τη στιγμή είναι οι προ-
σπάθειες των δύο μεγάλων τραπεζών, 
Τράπεζας Κύπρου και Ελληνικής, να 
πωλήσουν τα ΜΕΔ συνολικού ύψους 
περίπου €4 δις. Συγκεκριμένα, σύμφωνα 
με τον Διοικητή, η Τράπεζα Κύπρου 
αναμένεται να πωλήσει δάνεια ύψους 
€2,8 δις και η Ελληνική €1,2 δις. 

Με βάση λοιπόν τα στοιχεία της 
Κεντρικής του Αυγούστου και εάν πε-
τύχουν οι προσπάθειες των τραπεζών 
για πώληση των δανείων τους σύμφωνα 
με τα όσα προανέφερε ο διοικητής, τότε 
υπολογίζεται πως τα ΜΕΔ θα μειωθούν 
περίπου κατά το ήμισυ. 

Αξίζει επίσης να σημειώσουμε πως 
ήδη κατά την πρώτη εβδομάδα του 2020 ο 
νορβηγικός Όμιλος B2Holding προχώρησε 
στην υπογραφή συμφωνίας με την Τράπεζα 
Κύπρου για την εξαγορά χαρτοφυλακίου 
μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, ονο-
μαστικής αξίας 400 εκατομμυρίων ευρώ, 
το οποίο αποτελείται από καταναλωτικά 
και μικρά επιχειρηματικά δάνεια χωρίς 
εμπράγματες εξασφαλίσεις, του οποίου την 
ευθύνη διαχείρισης θα έχει η θυγατρική 
του Ομίλου στην Κύπρο, B2Kapital Cyprus. 
Οπότε, μετά και από αυτήν την πώληση, 
οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις των 
πιστωτικών ιδρυμάτων στην Κύπρο σήμερα 
υπολογίζεται ότι ανέρχονται στα €9,2 δις.

Η πορεία των ΜΕΔ από το 2014 μέχρι σήμερα

Να δοθούν περισσότερα εργαλεία στο κράτος

Κυνηγούν τους ευάλωτους, που βαφτίστηκαν κακοπληρωτέςτους και επιβάρυναν τα νοικοκυριά τους 
για να είναι σωστοί. Αυτοί είναι οι πραγ-
ματικά αδικημένοι του «Εστία», πρόσθεσε, 
γιατί ερχόμαστε με αυτό το Σχέδιο και τους 
λέμε ότι έκαναν λάθος και δεν μπορούν να 
επωφεληθούν της κοινωνικής πολιτικής 
του κράτους. 

Από την άλλη, τόνισε πως αν κά-
ποιος έχει υψηλά εισοδήματα, βεβαίως 
και πρέπει να πληρώνει τα δάνειά του 
και δεν έχει υποχρέωση το κράτος και 
ο φορολογούμενος να τον διευκολύνει. 

Περαιτέρω, τόνισε ότι το κράτος οφείλει 
να εφαρμόζει μία κοινωνική πολιτική 
αλλά να διασφαλίζει παράλληλα και την 
κοινωνική συνοχή. Εξήγησε πως αν οι 
τράπεζες βγάλουν τον κόσμο έξω από τα 
σπίτια του, θα δημιουργηθεί ένα κενό, 
που θα κληθεί το κράτος να καλύψει με 
διάφορες κοινωνικές πολιτικές. 

«Άρα είναι εις όφελος του κράτους να 
επενδύει πριν πάμε στο ακραίο αποτέλεσμα 
των μαζικών εκποιήσεων. Και είναι και 
προς όφελος της οικονομίας γενικότερα, 
γιατί αν γίνουν μαζικές εκποιήσεις θα 
επηρεαστούν οι τιμές των ακινήτων λόγω 
της υπερπροσφοράς που θα υπάρξει, κάτι 
το οποίο θα γυρίσει μπούμερανγκ στις 
τράπεζες, γιατί θα πρέπει να αυξήσουν 
τις προβλέψεις τους και θα χρειαστούν 
νέα κεφάλαια. Γι’ αυτό το κράτος καλείται 
να επέμβει», συμπλήρωσε. 

Ούτως η άλλως, πρόσθεσε, περισσεύει 
ένα ποσό από το κονδύλι του «Εστία», 
αφού μιλούσαμε για 12 χιλιάδες δυνη-
τικούς δικαιούχους, ενώ τελικά έγιναν 
μόνο γύρω στις 6 χιλιάδες αιτήσεις και 
ξέρουμε ότι περίπου οι 3 χιλιάδες από 
αυτές θα εγκριθούν.   «Άρα περισσεύουν 
περίπου τα 3/4 του προϋπολογισμού, τα 
οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν γι’ 
αυτές τις κατηγορίες», είπε, εννοώντας τους 
αδικημένους αλλά και τους ευάλωτους 
δανειολήπτες που έμειναν εκτός Εστία. 

Όσον αφορά τους στρατηγικούς κακο-
πληρωτές, σύμφωνα με τον κ. Πελεκάνο, 
θα πρέπει να δοθούν τα αναγκαία εργαλεία 
στις τράπεζες για να τους κυνηγήσουν, 
ώστε να ανακτήσουν τα χρέη και να έχουν 
μεγαλύτερη ευρωστία και να μπορούν να 
εξετάσουν πιο γενναιόδωρες λύσεις για 

τους πραγματικά ευάλωτους. «Πολύ ορθά 
ο νόμος των εκποιήσεων επιτρέπει τη 
γρήγορη και αποτελεσματική αντιμετώπιση 
αυτών των περιπτώσεων κι έτσι πρέπει 
να γίνεται. Πρέπει να είμαστε γενναίοι 
στις αποφάσεις μας», πρόσθεσε.  

«Υπάρχουν περιπτώσεις που ο κό-
σμος δεν μπορεί να πληρώσει τίποτα, ενώ 
υπάρχουν και άλλοι που έχουν κάποια 
δυνατότητα και πρέπει να δούμε αυτές 
τις κατηγορίες. Και θεωρώ ότι ένα καλό 
που θα προκύψει από το ’’Εστία’’ είναι ότι 
θα αποσαφηνιστεί το τι κατηγορίες δανει-
οληπτών υπάρχουν, ώστε να μπορέσει το 
κράτος να εφαρμόσει σωστές λύσεις για 
την κάθε κατηγορία των περιπτώσεων, 
πάντα όμως μέσα στις οικονομικές του 
δυνατότητες», είπε κλείνοντας. 

Από πλευράς του ο Επικεφαλής του 
Γραφείου Οικονομικών Μελετών του 
ΑΚΕΛ, Χάρης Πολυκάρπου, δήλωσε στη 
«Σ» πως ακόμα και στην κατηγορία των 
στρατηγικών κακοπληρωτών υπάρχουν 
διαβαθμίσεις και έφερε ως παράδειγμα 
τους μεγαλο-οφειλέτες, τονίζοντας ότι αυτοί 
έπρεπε να αποτελούσαν την προτεραιότητα 
των τραπεζών είτε για να γίνουν συνεπείς 
είτε για να προχωρήσουν με εκποιήσεις. 
Όσον αφορά τους συνεπείς δανειολήπτες, οι 
οποίοι στερούνται, σημείωσε ότι πρέπει να 
βοηθηθούν ώστε να έχουν ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης, ενώ οι πραγματικά μη 
βιώσιμοι δανειολήπτες που θα μείνουν εκτός 
«Εστία», όπως είπε, θα πρέπει να περιμένουν 
να δουν τις προτάσεις της Κυβέρνησης για 
νέα σχέδια και προγράμματα.  

Τέλος, ο οικονομολόγος και μέλος του 
Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ, Μαρίνος 
Γιαλελής, εξέφρασε την άποψη πως εκεί που 
είναι αποδεδειγμένο ότι ένας δανειολήπτης 
είναι πραγματικά ευάλωτος και δεν μπορεί 
να αποπληρώσει τις δόσεις του, θα πρέπει 
να έχει την επιλογή να προχωρήσει σε έναν 
διακανονισμό. Περαιτέρω, δήλωσε ότι εδώ 
που έφτασαν τα πράγματα δεν έμειναν και 
πολλά για να γίνουν. «Έγιναν μεγάλα λάθη 
από την αρχή. Αν όλα αυτά τα προβληματικά 
δάνεια έφευγαν από τις τράπεζες από τότε 
και περνούσαν όλα υπό τη διαχείριση μίας 
νέας τράπεζας, σήμερα τα πράγματα θα ήταν 
πολύ διαφορετικά», είπε καταληκτικά. 

Περισσεύουν 
περίπου τα 3/4 του 
προϋπολογισμού 

του Εστία, τα οποία 
θα μπορούσαν 

να αξιοποιηθούν 
γι’ αυτές τις 
κατηγορίες, 
δηλαδή τους 

αδικημένους αλλά 
και τους ευάλωτους 
δανειολήπτες που 

έμειναν εκτός 
Σχεδίου
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ΟΙ ΤΈΣΣΈΡΈΙΣ ΠΈΡΙ-
ΟΧΈΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙ-
ΖΟΥΝ ΤΗΝ ΈΘΝΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΡΙ-
ΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙ-
ΈΣ ΠΡΟΤΈΙΝΟΝΤΑΙ 
ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΈΠΙΚΈΝΤΡΩΣΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΈΝΔΙ-
ΑΦΈΡΟΝΤΟΣ

Κ
ατά την πρώτη συνεδρίαση 
του Υπουργικού Συμ-
βουλίου για το 2020 
κατατέθηκε η τελική 
έκδοση της Εθνικής 
Στρατηγικής Τουρι-
σμού, από τον πολιτικό 

προϊστάμενο του Υφυπουργείου Σάββα 
Περδίο. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό 
υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ώστε η 
Κύπρος ανταγωνιστικά να ενταχθεί στις 
30 καλύτερες χώρες του κόσμου, αφ’ ης 
στιγμής κατατάσσεται 44η παγκοσμίως ως 
τουριστικός προορισμός, εξαιτίας και των 
μεγάλων βημάτων προόδου που έχουν 
γίνει τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε, η 
νέα Εθνική Στρατηγική Τουρισμού θα 
δώσει το στίγμα ότι η Κύπρος έχει πλάνο 
και θα δείξει στους εταίρους της ποιες 
μορφές τουρισμού μπορεί η χώρα να 
προσελκύσει. 

Οι πέντε πυλώνες της 
Εθνικής Στρατηγικής

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Του-
ρισμού, οι πέντε πυλώνες της Εθνικής 
Στρατηγικής Τουρισμού είναι, πρώτο, να 
καταστεί η Κύπρος ολόχρονα τουριστικός 
προορισμός, δεύτερο, από τον τουρισμό να 
έχουν οφέλη όχι μόνο οι παραλιακές πε-
ριοχές, αλλά και τα ορεινά, η ύπαιθρος και 
οι ακριτικές περιοχές, τρίτο η καθιέρωση 
της Κύπρου ως ποιοτικού προορισμού, 
δηλαδή, αύξηση της ανταγωνιστικότητας, 
τέταρτος πυλώνας είναι η Κύπρος να γίνει 
πιο «έξυπνη» όσον αφορά την ψηφιακή 
τεχνολογία και τη χρήση της, για να λαμβά-
νονται σημαντικές αποφάσεις αναφορικά 
με τον τουρισμό, ενώ ο πέμπτος πυλώνας, 
είπε, αφορά την κλιματική αλλαγή και 
την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο χάρτης και οι δεκατρείς 
περιοχές αναφοράς

Για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής 
Τουρισμού, η Κυβέρνηση προχώρησε στην 
εκπόνηση μελέτης, η οποία ανατέθηκε μετά 
από διεθνή διαγωνισμό στην ισπανική 
εταιρεία THR Innovative Tourism Advisors 
(THR Asesores en Turismo Hoteleria y 

26.01.2020

Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΥΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των γεωργών, των παραγωγών 
και των καταναλωτών, διερευνά τον τρόπο αξιοποίησης του δυναμικού της παραγωγής 
φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ.

Η παραγωγή και η προμήθεια φυτικών πρωτεϊνών για τον τομέα των γεωργικών προϊ-
όντων διατροφής έχει επανειλημμένα βγει στο προσκήνιο. Η έκθεση του 2018 σχετικά 
με την «ανάπτυξη φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» εξετάζει την κατάστα-
ση της προσφοράς και της ζήτησης φυτικών πρωτεϊνών στα κράτη-μέλη, καθώς και τις 
δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης της παραγωγής τους με τρόπο οικονομικά και πε-
ριβαλλοντικά ασφαλή. Επίσης, συνοψίζει την ανάλυση του τομέα των πρωτεϊνών στην 
ΕΕ, την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή.

Τα πιο συνήθη φυτά, πλούσια σε πρωτεΐνες, είναι η σόγια, τα όσπρια (σιτηρά και ζω-
οτροφές) και οι ελαιούχοι σπόροι. Ως πηγή αμινοξέων για τα ζώα, οι φυτικές πρωτε-
ΐνες αποτελούν ζωτική συνιστώσα των ζωοτροφών. Επομένως, είναι απαραίτητες για 
τη γεωργία της ΕΕ. Επιπλέον, καταναλώνονται όλο και περισσότερο  για ανθρώπινες 
τροφές με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν 7% παγκοσμίως. Ωστόσο, η ΕΕ αντιμετω-
πίζει σημαντικό έλλειμμα στις φυτικές πρωτεΐνες, εισάγοντας το μεγαλύτερο ποσοστό 
που χρειάζεται ο γεωργικός της τομέας.

Η περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγής φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ μπορεί να απο-
φέρει όχι μόνο οικονομικά οφέλη για τους γεωργούς και τους παραγωγούς τροφίμων 
και ζωοτροφών, αλλά και ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και κλιματικών πλεονε-
κτημάτων. Συγκεκριμένα, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες συμβάλλουν στη σταθεροποί-
ηση του αζώτου της ατμόσφαιρας στο έδαφος, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο σε 
έναν πιο βιώσιμο κύκλο αζώτου.

Εντούτοις, έχουν ήδη εντοπιστεί ορισμένες δυσκολίες στην ανάπτυξη του τομέα των φυ-
τικών πρωτεϊνών στην ΕΕ. Μεταξύ άλλων, οι αγρονομικές συνθήκες στην Ευρώπη δεν 
είναι οι καλύτερες για την παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών μεγάλης κλίμακας. Επιπλέον, 
η οικονομική αποδοτικότητα αυτών των καλλιεργειών στην Ευρώπη, η ανταγωνιστικό-
τητα των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών της ΕΕ σε σύγκριση με τις εισαγόμενες φυτικές 
πρωτεΐνες, η έλλειψη έρευνας σχετικά με την αναπαραγωγή, τις αγρονομικές πρακτι-
κές και τις διαφορετικές χρήσεις κάνουν δυσκολότερη την ανάπτυξη αυτού του τομέα.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική παρέχει ήδη μια σειρά μέτρων, τα οποία, άμεσα ή έμμεσα, 
έχουν ενθαρρύνει την παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών στην ΕΕ τα τελευταία χρόνια. 
Πρόκειται για μέτρα οικολογικού σχεδιασμού που προωθούν περιοχές οικολογικής 
εστίασης και διαφοροποίηση των καλλιεργειών, εθελοντική στήριξη, έρευνα και καινο-
τομία μέσω του focus group EIP-AGRI (Agriculture & Innovation).

Recreacion S.A).
Οι εμπειρογνώμονες για την ετοιμασία 

της μελέτης έχουν λάβει υπόψη και τις 
απόψεις που πήραν από τους εξειδικευ-
μένους φορείς του τομέα, με τη διενέργεια 
επί τόπου επιθεωρήσεων περιοχών, 17 
τομεακών και περιφερειακών εργαστηρίων, 
33 συνεντεύξεων στην Κύπρο, εις βάθος 
έρευνας αγοράς συμπεριλαμβανομένων 
και πέραν των 1.700 συνεντεύξεων σε 5 
γεωγραφικές αγορές, 40 συνεντεύξεων με 
ταξιδιωτικούς πράκτορες και αεροπορικές 
εταιρείες στο εξωτερικό, συλλογής των 
απόψεων των αξιωματούχων του ΚΟΤ 
στο εξωτερικό μέσω ερωτηματολογίου, 
συναντήσεων με τους αρμόδιους φορείς 
της Κύπρου και την Ομάδα Διαχείρισης 
Έργου, και ανάλυσης 17 γεωγραφικών 
αγορών.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη της 
THR, έχουν αναλυθεί οι προορισμοί 
που προσελκύουν τον τουρισμό στο 
νησί, καθορίζοντας 13 κύριες περιοχές 
ενδιαφέροντος σε τέσσερα διαφορετικά 
«συμπλέγματα» προορισμών, για τις οποίες 
προτείνονται τρόποι ανάπτυξης και επι-
κέντρωσης τουριστικού ενδιαφέροντος.

Ανατολική περιοχή
Σε αυτήν περιλαμβάνονται οι κύρι-

οι τουριστικοί προορισμοί, Παραλίμνι 
- Πρωταράς - Περνέρα, Αγία Νάπα, η 
πόλη αλλά και η παραλιακή περιοχή 
της Λάρνακας.

Για το Παραλίμνι - Πρωταρά - Περ-
νέρα αναφέρεται ότι πρόκειται για μια 
περιοχή γνωστή για τις παραλίες της, με 
την παραλία Fig Tree Bay να είναι η πιο 
δημοφιλής. Το Παραλίμνι είναι, επίσης, 
γνωστό ως οικογενειακός προορισμός και 
στο πέρασμα των χρόνων έχουν δημι-
ουργηθεί υψηλής ποιότητας ξενοδοχεία, 
εστιατόρια και χώροι αναψυχής. Προτεί-
νεται ο χαρακτηρισμός του ως ενός από 
τους πιο σημαντικούς οικογενειακούς 
προορισμούς του νησιού, προσφέροντας 
την καλύτερη οικογενειακή εμπειρία ήλιου 
και θάλασσας και δραστηριότητες για όλη 
την οικογένεια, μεταξύ άλλων θαλάσσια 
αθλήματα, καταδύσεις αλλά και ναυτικό 
τουρισμό, λαμβάνοντας υπόψη την υπό 
ανέγερση μαρίνα Παραλιμνίου.

Όσον αφορά την Αγία Νάπα, χαρακτη-
ρίζεται ως το πιο δημοφιλές και διάσημο 
τουριστικό θέρετρο με 14 γαλάζιες σημαίες, 
με γνωστές παραλίες όπως το Nissi Beach 
και τουρισμό για νεολαία. Προτείνεται 
όπως μέχρι το 2030 θεωρείται ένας από 

τους τρεις καλύτερους προορισμούς της 
Ευρώπης για παραλίες και κοσμοπολίτικη 
διασκέδαση, για νέους, μαζί με παραλι-
ακούς προορισμούς και νυχτερινή ζωή 
που να συνάδουν με διεθνή πρότυπα 
διασκέδασης. Επίσης, τονίζεται ότι η υπό 
κατασκευή μαρίνα Αγίας Νάπας πρέπει 
να αποτελεί το επίκεντρο της ανάπτυξης 
του προορισμού.

Για την πόλη και τα προάστια της Λάρ-
νακας αναφέρεται ότι πρέπει να αποτελούν 
την πρώτη εικόνα των τουριστών με την 
άφιξή τους στο νησί με δραστηριότητες 
για όλες τις ηλικίες, συνδυασμένες με τη 
φυσική ομορφιά και τα ιστορικά μνημεία. 
Οι κύριες δραστηριότητες πρέπει να πε-
ριλαμβάνουν επίσης τις παραλίες, τον 
ναυτικό τουρισμό, τα θαλάσσια αθλήματα 
και την εξερεύνηση της φύσης.

Γειτονικά, η παραλιακή περιοχή της 
επαρχίας Λάρνακας με σημαντικότερη 
την περιοχή του Μαζωτού, προτείνεται 
όπως μετατραπεί σε κορυφαία εναλλακτική 
παραλιακή επιλογή για διακοπές για όλη 
την οικογένεια, παρέχοντας και διάφορες 
επιλογές για αθλητικές δραστηριότητες 
και αναψυχή.

Δυτική περιοχή
Στα δυτικά, η μελέτη των Ισπανών 

εμπειρογνωμόνων προτείνει την ανάπτυξη 
της πόλης και προαστίων της Λεμεσού, 
των περιοχών Πισσουρίου-Αυδήμου, του 
Ομόδους, της πόλης και των περιχώρων 
της Πάφου, της περιοχής του Ακάμα και 
της Πόλης Χρυσοχούς.

Για τη Λεμεσό η μελέτη αναφέρει 
ότι έχει δεχθεί ραγδαία οικοδομική και 
τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρό-
νια, με επίκεντρο το έργο της μαρίνας, το 
οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα 
στη χώρα. Προτείνεται όπως ενδυναμωθεί 
ο ρόλος της ως της περιοχής που ηγεί-
ται στον τουρισμό και συνδυάζει όλες τις 
δραστηριότητες, αλλά και ως εμπορικού 
κέντρου της χώρας, με τις παρεχόμενες 
δραστηριότητες να περιλαμβάνουν με-
ταξύ άλλων ήλιο-θάλασσα, εκδηλώσεις, 
ναυτικό τουρισμό και θαλάσσια αθλήματα.

Όσον αφορά την περιοχή Πισσου-
ρίου-Αυδήμου, οι ξένοι μελετητές προ-
τείνουν τη μετατροπή της σε έναν από 
τους σημαντικότερους προορισμούς για 
resort, συνδυάζοντας την οικιστική με 
την τουριστική περιοχή και παρέχοντας 
διάφορες δραστηριότητες όπως ήλιο-θά-
λασσα, γκολφ, θαλάσσια αθλήματα και 
κυπριακή γαστρονομία για κάθε ηλικία.

Η περιοχή του Ομόδους προτείνεται 
όπως μετατραπεί σε ένα καθοριστικό ση-
μείο, το οποίο χαρακτηρίζει την Κύπρο 
ως προορισμό, και που να παρέχει την 
ίδια αξία στον αγροτουρισμό όσο και στον 
τουρισμό που επιλέγει ήλιο και θάλασσα, 
μετατρέποντας τη γραφική κοινότητα σε 
έναν προορισμό που να αντιπροσωπεύει 
την αυθεντική κυπριακή ζωή, τη φύση, 
τον τουρισμό οινογαστρονομίας και την 
παραδοσιακή ζωή γενικότερα.

Η Πάφος μπορεί, σύμφωνα με τους 
Ισπανούς εμπειρογνώμονες,  να μετατραπεί 
σε έναν ολόχρονο προορισμό για κάθε 
ηλικία που θα συνδυάζει ήλιο-θάλασσα, 
ιστορία και πολιτισμό, ναυτικό τουρισμό, 
θαλάσσια αθλήματα και γκολφ.

Η χερσόνησος, επίσης, του Ακάμα, 
χάρη στη σπουδαία φυσική ομορφιά, 
μπορεί να εξελιχθεί σε έναν από τους 
σημαντικότερους προορισμούς για αγρο-
τουρισμό, με τον Κάθηκα, συγκεκριμένα, 
να διαθέτει τις ίδιες προοπτικές όπως και 
η περιοχή του Ομόδους, συνδυάζοντας 
την αυθεντική κυπριακή ζωή, τη φύση, 
τον τουρισμό οινογαστρονομίας και την 
παραδοσιακή ζωή γενικότερα.

Ορεινές και ημιορεινές περιοχές
Σύμφωνα με τη μελέτη, η περιοχή του 

Τροόδους έχει την ευκαιρία να μετατραπεί 
σε έναν από τους πιο σπουδαίους ορεινούς 
προορισμούς για όλες τις ηλικίες παρέχο-
ντας ευκαιρίες στον τουρίστα να ανακαλύψει 
τη φύση και την κυπριακή παραδοσιακή 
γαστρονομία αλλά και για τοποθεσία για 
κάμπινγκ. Με την ίδια φιλοσοφία και η 
Κοιλάδα της Μαραθάσας, η οποία μπορεί 
να εξελιχθεί παρέχοντας υποδομές για 
τουρισμό ευεξίας, ή τουρίστες που να 
επιθυμούν να ανακαλύψουν τη φυσική 
ομορφιά και την κυπριακή γαστρονομία.

Πρωτεύουσα
Η Λευκωσία και τα προάστιά της μπο-

ρούν, σύμφωνα με τη μελέτη, να καθορί-
σουν την ταυτότητα της πρωτεύουσας ως 
μιας από τις σημαντικότερες πόλεις της 
Ευρώπης χάρη στη σπουδαία ιστορία και 
τον πολιτισμό που να συνδυάζονται με 
τη μοντέρνα κυπριακή ζωή μέσα από τις 
σημαντικές εκδηλώσεις, τη γαστρονομία 
και την πολιτιστική κληρονομιά. Επίσης, 
μπορεί να επικεντρωθεί σε επαγγελματικό 
τουρισμό, τουρισμό ευεξίας, γαστρονομικό 
τουρισμό καθώς και τουρίστες που να 
επιθυμούν να ανακαλύψουν την ιστορία 
του νησιού.

Πώς διαμορφώνεται ο χάρτης 
του Τουρισμού μέχρι το 2030

ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com

Σε πρόσφατες δηλώσεις του 
στο «Economy Today» ο 
Υφυπουργός Τουρισμού 

ανέφερε ότι η Κύπρος φιλοδοξεί 
μέχρι το 2030 να αυξήσει τις 
διανυκτερεύσεις των επισκεπτών 
κατά 32%, ανεβάζοντάς τις στα 48 
εκατομμύρια, να αγγίξει τα 5 εκ. 
αφίξεις ανά έτος και να επιτύχει 
αύξηση των εξόδων κατά €1,5 
δισεκατομμύριο τον χρόνο. Επι-
πλέον, θα φροντίσει να διασπείρει 
τις διανυκτερεύσεις καθ› όλη τη 
διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο 
την καλοκαιρινή περίοδο, όπως 
είναι σήμερα, με στόχο το 40% 
αυτών να πραγματοποιούνται 
κατά την περίοδο Νοεμβρίου–
Απριλίου. Εξ αυτών, στόχος είναι 
το 2030 οι 400.000 να γίνονται 
στην ύπαιθρο και στα ορεινά, από 
μόλις 100.000 που ήταν το 2018. 
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον 
ίδιο πρέπει να δώσουμε βαρύτητα 
και στην κατά κεφαλήν δαπάνη -η 
οποία σήμερα ανέρχεται στα 75 
ευρώ- στοχεύοντας στις σωστές 
ηλικιακές ομάδες τουριστών. 

Αύξηση 32% στις 
διανυκτερεύσεις 
μέχρι το 2030

Υπάρχει πολλή 
δουλειά να γίνει 
ώστε η Κύπρος 
ανταγωνιστικά 

να ενταχθεί στις 
30 καλύτερες 

χώρες του κόσμου, 
αφ’ ης στιγμής 
κατατάσσεται 

44η παγκοσμίως 
ως τουριστικός 

προορισμός



Α
ναλυτική κατάσταση, 
με τα συγκεντρωτικά 
στοιχεία των χρεώσε-
ων που τους επιβλήθη-
καν από τον Νοέμβριο 
του 2018 μέχρι και τον 
Δεκέμβριο του 2019, 

θα λάβουν στις επόμενες εβδομάδες οι 
πολίτες από τις τράπεζες, αφού με ευ-
ρωπαϊκή οδηγία κατέστη υποχρεωτική 
η αποστολή «Δήλωσης Τελών». 

Για σκοπούς διαφάνειας και στη 
βάση σχετικής νομοθεσίας του 2017, 
οι τράπεζες οφείλουν πλέον να απο-
στέλλουν σε ετήσια βάση και χωρίς 
πρόσθετη χρέωση στους πελάτες τους 
Δήλωση Τελών για κάθε λογαριασμό 
πληρωμών που διατηρούν. Ως «λογα-
ριασμός πληρωμών» χαρακτηρίζεται ο 
τρεχούμενος με ή χωρίς υπερανάληψη, 
ο λογαριασμός ταμιευτηρίου, ο λογα-
ριασμός προειδοποίησης μέχρι επτά 
ημερών, ο ηλεκτρονικός τρεχούμενος 
με ή χωρίς υπερανάληψη και ο λογα-
ριασμός πιστωτικής κάρτας. 

Υφιστάμενες χρεώσεις
Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

αυτό που θα λαμβάνουν οι πελάτες από 
τις τράπεζές τους δεν θα είναι νέες χρεώ-
σεις αλλά μια αναλυτική κατάσταση των 
χρεώσεων που κλήθηκαν να καταβάλουν 
τη χρονιά που πέρασε. Η Δήλωση Τελών 
θα αποστέλλεται σε ετήσια βάση και θα 

καλύπτει την προηγούμενη δωδεκάμη-
νη περίοδο, ωστόσο η πρώτη κατάσταση 
που θα λάβουν οι πελάτες θα καλύπτει 
τους προηγούμενους 14 μήνες, μιας και 
η οδηγία τέθηκε σε ισχύ από την 1η  Νο-
εμβρίου του 2018.  

Η Δήλωση θα είναι σε τυποποιημένη 
μορφή και κοινή για όλες τις τράπεζες 

εντός ΕΕ, περιλαμβάνοντας όλα τα τέλη 
ή επιτόκια που κατέβαλε κάθε πελάτης 
για τις πιο κάτω υπηρεσίες:
•  Τήρηση λογαριασμού (τρεχούμενου, 

ταμιευτηρίου, κλπ.),  
• παροχή χρεωστικών καρτών, 
• παροχή πιστωτικών καρτών, 
• ανάληψη μετρητών,

• παραχώρηση βιβλιαρίου επιταγών,  
• μεταφορές πίστωσης SEPA,  
• μεταφορές πίστωσης εκτός SEPA, 
• πάγιες εντολές,
• άμεσες χρεώσεις,
•  επιστροφές επιταγών λόγω ανεπαρκών 

υπολοίπων,
• υπηρεσίες συναλλάγματος,

• υπεραναλήψεις, 
• υπερβάσεις,
• αντίγραφο κατάστασης λογαριασμού.

Αναλυτική κατάσταση 
Για κάθε λογαριασμό πληρωμών, 

η Δήλωση Τελών περιλαμβάνει το τέ-
λος μονάδας που χρεώνεται για κάθε 

υπηρεσία πληρωμών που συνδέεται 
με τον λογαριασμό, καθώς και τον 
αριθμό των περιπτώσεων στις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία κατά την 
υπό εξέταση περίοδο. Περιλαμβάνει, 
επίσης, το συνολικό ποσό των τελών 
που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της 
περιόδου για κάθε υπηρεσία, καθώς και 
το επιτόκιο υπερανάληψης που ισχύει 
για τον λογαριασμό και το συνολικό ποσό 
των τόκων που εφαρμόζονται σχετικά με 
την υπερανάληψη κατά τη διάρκεια της 
αντίστοιχης περιόδου, ανά περίπτωση. 

Πρόσθετα, στη Δήλωση Τελών κα-
ταγράφεται το πιστωτικό επιτόκιο που 
ισχύει για τον λογαριασμό και το συνο-
λικό ποσό των τόκων που εισπράχθηκε 
κατά τη διάρκεια της περιόδου, κατά 
περίπτωση, καθώς και το συνολικό 
ποσό των τελών που χρεώθηκαν για 
όλες τις υπηρεσίες πληρωμών οι οποίες 
παρασχέθηκαν. Στη Δήλωση Τελών 
είναι πιθανό να μην περιλαμβάνονται 
πιθανές επιστροφές χρεώσεων, αφού 
οι επιστροφές παρουσιάζονται αναλυ-
τικά στην κατάσταση λογαριασμού των 
πελατών των τραπεζών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποστο-
λή της Δήλωσης από τις τράπεζες δεν 
συνεπάγεται κατάργηση της μηνιαίας 
κατάστασης λογαριασμού, την οποία οι 
πελάτες θα συνεχίσουν να λαμβάνουν 
κανονικά, εκτός αν έχουν ζητήσει αλλιώς 
από την τράπεζά τους.  

Της Κυριακής
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΟΔΉΓΙΑ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΝΉΜΕΡΩΣΉ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Ξεκινά η αποστολή δήλωσης
τελών από τις τράπεζες



ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ 
ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΣΚΕΨΗ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ 
ΤΟΥ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΥ-
ΣΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟ-
ΜΕΝΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 
ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΥ-
ΣΚΟΛΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ 
ΣΤΑ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ 

Της Κυριακής
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ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerinil.com 

Τ
ρόπους που να αποτρέ-
πουν τους Eλληνοκύ-
πριους συμπατριώτες 
μας να εφοδιάζουν 
τα οχήματά τους με 
καύσιμα από τα κα-
τεχόμενα, μελετούν οι 

αρμόδιες υπηρεσίες της Κυβέρνησης. 
Μετά τις διαμαρτυρίες του Συνδέσμου 
Πρατηριούχων Κύπρου, για τις νέες 
αυξήσεις-φωτιά που θα επιβληθούν 
στα καύσιμα στις ελεύθερες περιοχές, 
τίθεται επί τάπητος -μεταξύ άλλων- και 
η εισήγηση των πρατηριούχων για τρο-
ποποίηση του κανονισμού της Πράσινης 
Γραμμής, ώστε να απαγορεύεται ρητά 
ο εφοδιασμός καυσίμων από τις κατε-
χόμενες περιοχές για ιδιωτική χρήση. 

Αφορμή οι νέες αυξήσεις 
Η απόφαση της Κυβέρνησης, να 

επιβάλει νέες αυξήσεις στις τιμές των 
καυσίμων, λήφθηκε γιατί δεν υλοποι-
ήσαμε ως χώρα τις δεσμεύσεις μας για 
χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΑΠΕ), ιδιαίτερα στις μεταφορές. 
Όπως εξήγησε ο Υπουργός Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 
Γιώργος Λακκοτρύπης, ενώπιον της 
Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής, υπάρ-
χουν τρεις στόχοι, δύο υποχρεωτικοί 
και ένας ενδεικτικός. Σύμφωνα με τον 
Υπουργό, ο κύριος στόχος, που είναι 

να πετύχουμε 13% συνολική χρήση ΑΠΕ 
στην Ενέργεια ώς το 2020,  έχει επιτευχθεί 
από το 2018 και σήμερα βρισκόμαστε στο 
14%. Περαιτέρω, σημείωσε πως για χρήση 
ΑΠΕ σε θέρμανση-ψύξη ο στόχος είναι 
το 23% για το 2020 και ήδη από το 2018 
είμαστε στο 37%, ενώ για την ηλεκτρο-
παραγωγή ο ενδεικτικός στόχος είναι το 
16% μέχρι το τέλος του 2020 και με βάση 
τα τελευταία στοιχεία βρισκόμαστε στο 
9,37% και με τις αδειοδοτήσεις που έχουν 
δοθεί αναμένεται να επιτευχθεί ποσοστό 
19-20%. Η κύρια πρόκληση, όμως, είναι 
ο στόχος της χρήσης ΑΠΕ στις μεταφορές, 
που πρέπει μέχρι το τέλος του 2020 να 

Στο τραπέζι η απαγόρευση 
καυσίμων από τα κατεχόμενα

26.01.2020

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Ζητούνται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Ιατρικού Λειτουργού για προσφορά 
ιατρικής φροντίδας προς τους ασθενείς του Νοσηλευτικού Κέντρου Ανακουφι-
στικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», καθώς επίσης και προς τους ασθενείς των 
Υπηρεσιών Ημερήσιας Φροντίδας και Κατ’ Οίκον  Φροντίδας. Θα εργάζεται 38 
ώρες τη βδομάδα και θα βρίσκεται ορισμένες μέρες του μήνα σε αναμονή (On Call)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν/έχουν:

•  Πτυχίο Ιατρικής αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Υγείας και τον Παγκύ-
πριο Ιατρικό Σύλλογο.

• Πτυχίο Ειδικότητας Παθολογίας  ή Γενικής Ιατρικής.
• Εγγραφή στο Μητρώο Γιατρών Κύπρου.
• 3 Χρόνια εμπειρία.
• Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
• Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού.
• Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office).
•  Άριστες ικανότητες  διαπροσωπικών σχέσεων, κατανόησης, ομαδικότητας 

και συνεργασίας.
• Δέσμευση, σθένος και ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση.
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πρόσληψης του 
Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από 
την ιστοσελίδα του Συνδέσμου www.anticancersociety.org.cy και να το 
υποβάλουν  μέχρι την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2020, μαζί με το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@anticancersociety.
org.cy, στο φαξ στον αριθμό 22316822 ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση:

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ  ΚΥΠΡΟΥ
Τ.Θ. 25296, 1308 Λευκωσία – ΚΥΠΡΟΣ

Για περισσότερες πληροφορίες: Τηλ.: 22446222

Το υπέρογκο ποσό των 162 εκα-
τομμυρίων ευρώ υπολογίζεται ότι 
άγγιξαν οι αγορές καυσίμων από 

τα κατεχόμενα για το έτος 2019, σύμφωνα 
με το Παρατηρητήριο λιανικών τιμών 
βενζίνης 95 οκτανίων, πετρελαίου κίνησης 
και πετρελαίου θέρμανσης, του Κυπριακού 
Συνδέσμου Καταναλωτών. Συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τις αγορές 
καυσίμων από τα κατεχόμενα, η συνολική 
αξία τους το 2019, σε τιμές ελεύθερης 
Κύπρου, εκτιμάται ότι ήταν για βενζίνη 
95 οκτανίων 86.153.043 ευρώ και για 
πετρέλαιο κίνησης 75.820.101 ευρώ. 
Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν πως το 
ποσοστό των αγορών από τα κατεχό-

μενα για τη βενζίνη 95 οκτανίων για 
το 2017 ήταν της τάξης του 3%, ενώ το 
2018 αυξήθηκε στο 10,62% και το 2019 
στο 18,51%. Όσον αφορά το ποσοστό 
των αγορών από τα κατεχόμενα για το 
πετρέλαιο κίνησης για το 2017 ήταν 8%, 
το 2018 αυξήθηκε στο 13,07% και το 
2019 αυξήθηκε στο 17,13%. Με βάση 
τα πιο πάνω στοιχεία, ο Κυπριακός Σύν-
δεσμος Καταναλωτών υπολογίζει πως το 
κράτος για το 2019, από τις αγορές από 
τα κατεχόμενα για τη βενζίνη 95 οκτανί-
ων και το πετρέλαιο κίνησης απώλεσε 
έσοδα ύψους 88.031.141 ευρώ, ενώ οι 
πρατηριούχοι στις ελεύθερες περιοχές 
απώλεσαν έσοδα ύψους 7.380.121 ευρώ. 

Στο μεταξύ, αξίζει να αναφέρουμε 
ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της JCC 
Payments, το 2019 οι Ελληνοκύπριοι 
ξόδεψαν στα κατεχόμενα το μεγαλύτερο 
ποσό από τότε που άνοιξαν τα οδοφράγ-
ματα το 2003. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι 
εγχώριων πιστωτικών καρτών ξόδεψαν 
για αγορές στα κατεχόμενα το 2019 το 
ποσό των €21.129.103 σε σύγκριση με 
€18.810.318 που ξόδεψαν οι κάτοχοι 
τουρκικών πιστωτικών καρτών στις 
ελεύθερες περιοχές. Σε σύγκριση με το 
2018, σημειώθηκε αύξηση της τάξης 
του 7,6% στις αγορές μέσω καρτών των 
Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, ενώ το 
2018 (€15.037.499) σε σύγκριση με το 

2017 (€9.500.583) η αύξηση ήταν της 
τάξης του 67,5%. 

Τονίζεται, επίσης, πως το 2019 ήταν η 
πρώτη χρονιά που το σύνολο των αγορών 
των Ελληνοκυπρίων ξεπέρασε αυτό των 
Τουρκοκυπρίων από τότε που άνοιξαν τα 
οδοφράγματα. Σύμφωνα με την JCC, αν 
και δεν μπορεί να εξακριβωθεί το ακριβές 
ποσό που ξόδεψαν οι Ελληνοκύπριοι σε 
καύσιμα στα κατεχόμενα, πιστεύεται ότι 
η αύξηση οφείλεται αφενός στην υποτί-
μηση που κατέγραψε φέτος η τουρκική 
λίρα και αφετέρου στον μεγάλο αριθμό 
των συμπατριωτών μας που γεμίζουν 
το ρεζερβουάρ του  οχήματός τους από 
πρατήρια των κατεχομένων. 

Χάνονται εκατομμύρια ευρώ

φτάσει στο 10%, ενώ σήμερα το ποσοστό 
είναι μόλις στο 5%. Σύμφωνα με τον κ. 
Λακκοτρύπη, ο πιο αποτελεσματικός 
τρόπος για να επιτευχθεί ο στόχος είναι 
με την πρόσμιξη βιοκαυσίμων στα καύ-
σιμα, γεγονός που αναμένεται να αυξήσει 
το ποσοστό στο 7,3%, αλλά παράλληλα 
θα επιφέρει και αύξηση στην τιμή της 
βενζίνης της τάξης των 2 με 2,5 σεντ ανά 
λίτρο, περιλαμβανομένων και των φόρων.  

Τι ζητούν οι πρατηριούχοι 
Όπως ήταν αναμενόμενο, στο άκου-

σμα των νέων αυξήσεων στις τιμές των 
καυσίμων, οι πρατηριούχοι αντέδρασαν 
έντονα, καθώς θεωρούν πως αυτό θα έχει 
ως αποτέλεσμα ακόμα περισσότεροι συ-
μπατριώτες μας να επιλέγουν τα κατε-
χόμενα για να γεμίσουν το ρεζερβουάρ 
τους. Το θέμα της προμήθειας καυσίμων 
από τα κατεχόμενα απασχόλησε ουκ ολί-
γες φορές τους πρατηριούχους, με τον 
Πρόεδρο του Συνδέσμου τους, Στέφανο 
Στεφάνου, να δηλώνει στη «Σημερινή» 
πως τώρα έχουν ένα λόγο παραπάνω 
για να ληφθούν αποτρεπτικά μέτρα. Ο 
κ. Στεφάνου ανέφερε πως το 18%-20% 
των Ελληνοκυπρίων χρησιμοποιούν 
για εφοδιασμό καυσίμων πρατήρια 
των κατεχομένων, που δεν τηρούν 
τις προδιαγραφές και έρχονται στις 
ελεύθερες περιοχές χωρίς να επωμί-
ζονται την επιπλέον φορολογία, με 
αποτέλεσμα το κράτος να χάνει 

γύρω στα 80 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Ο 
Πρόεδρος των Πρατηριούχων εισηγείται 
την αλλαγή του Κανονισμού της Πράσινης 
Γραμμής, με την ένταξη των καυσίμων 
για ιδιωτική χρήση στις εξαιρέσεις του 
Άρθρου 6 του κανονισμού, σύμφωνα με 
το οποίο επιτρέπονται οι αγορές αγαθών 
από τα κατεχόμενα εφόσον δεν υπερβαί-
νουν σε αξία τα 260 ευρώ. 

Σύσκεψη αρμόδιων υπηρεσιών 
Σχολιάζοντας τις ανησυχίες των πρατη-

ριούχων, ο αρμόδιος Υπουργός ανέφερε 
πως, το θέμα της προμήθειας καυσίμων 
από τα κατεχόμενα και το ενδεχόμενο να 
αυξηθούν οι έλεγχοι στα οδοφράγματα, 
είναι κάτι που θα πρέπει να συζητηθεί με 
το Τελωνείο και το Υπουργείο Εξωτερικών. 
Πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών 

ανέφεραν στη «Σ» ότι την εβδομάδα 
που μας πέρασε διενεργήθηκε 

η πρώτη σύσκεψη μεταξύ του 
Τμήματος Τελωνείων και 

του Υπουργείου Εξωτερι-
κών και θα ακολουθήσει 

κι άλλη ευρεία σύσκεψη 
μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπη-

ρεσιών και φορέων. Στο πλαίσιο της εν 
λόγω σύσκεψης, οι αρμόδιες υπηρεσίες 
θα εξετάσουν το θέμα λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανησυχίες των πρατηριούχων με στόχο 
τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου, έχοντας πάντα κατά νουν και 
τις πρακτικές δυσκολίες που υπάρχουν 

όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου των 
οχημάτων στα οδοφράγματα. 

Όσον αφορά την εισήγηση για τροποποί-
ηση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής, 
οι ίδιες πηγές από το Υπουργείο Εξωτερικών  
εξήγησαν ότι αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει 
εξαντλητικός κατάλογος με προϊόντα που 
να απαγορεύονται ή να επιτρέπονται, πέρα 
από τα ζωικά προϊόντα που απαγορεύονται. 
Με βάση τον Κανονισμό,  απαγορεύεται η 
μεταφορά καυσίμων από τα κατεχόμενα 
στις περιπτώσεις που αυτά προορίζονται 
για εμπορική χρήση και δεν υπάρχει πρό-
νοια για τα καύσιμα για ιδιωτική χρήση. Η 
ίδια πηγή εξήγησε ότι είναι θέμα πολιτικής 
απόφασης, η οποία αν ληφθεί και χρειαστεί 
τροποποίηση του κανονισμού, θα πρέπει η 
Κυβέρνηση προτού προχωρήσει να λάβει 
την έγκριση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
όσο και των κρατών μελών της ΕΕ. 

Σημειώνεται πως ο Κανονισμός της 
Πράσινης Γραμμής  συντάχθηκε το 2004, 
με στόχο να διευκολύνει το εμπόριο και 
άλλους δασμούς μεταξύ των ελεύθερων 
περιοχών και των κατεχομένων, διασφα-
λίζοντας παράλληλα τη διατήρηση των 
κατάλληλων επιπέδων προστασίας, και 
έκτοτε έχει τύχει τροποποίησης μόνο 2-3 
φορές. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές επήλ-
θαν στις περιπτώσεις που άνοιξαν νέα 
οδοφράγματα ή όταν άλλαξε το όριο της 
αξίας των εμπορευμάτων από 130 ευρώ 
στα 260 ευρώ. Με λίγα λόγια, ουδέποτε 
άλλαξε η ουσία του Κανονισμού. 

Aν χρειαστεί τροπο-
ποίηση του κανονι-
σμού, θα πρέπει η 

Κυβέρνηση προτού 
προχωρήσει να λάβει 
την έγκριση τόσο της 
Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής όσο και των κρα-
τών μελών της ΕΕ



ΣΤΌΧΌΣ ΝΑ ΒΌΗΘΗΣΕΙ 
ΌΡΓΑΝΙΣΜΌΎΣ ΝΑ ΠΡΌ-
ΒΑΙΝΌΎΝ ΣΕ ΠΙΌ ΑΚΡΙ-
ΒΕΙΣ ΠΡΌΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΌΎΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, 
ΝΑ ΕΚΤΙΜΌΎΝ ΤΑ ΕΠΙΠΕ-
ΔΑ ΑΒΕΒΑΙΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΝΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΌΝΤΑΙ ΤΌΎΣ 
ΕΝΔΕΧΌΜΕΝΌΎΣ ΚΙΝΔΎ-
ΝΌΎΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΣΧΕΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΎΣΗ, ΕΡΕΎΝΑ, 
ΤΕΧΝΌΛΌΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΎΞΗ/
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΎΜΒΌΎ-
ΛΕΎΤΙΚΗ ΚΑΘΌΔΗΓΗΣΗ

Π
αρουσία του Προ-
έδρου της Βουλής 
των Αντιπροσώ-
πων, κ. Δημήτρη 
Συλλούρη, του 
Υπουργού Μετα-
φορών, Επικοινω-

νιών και Έργων, κ. Γιάννη Καρούσου, 
των πρέσβεων του Λιβάνου, της Ιταλίας 
και της Ολλανδίας, του Ύπατου Αρμοστή 
του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, κ. 
Stephen Lillie CMG, και άλλων εκλεκτών 
προσκεκλημένων, πραγματοποιήθηκαν 
τα εγκαίνια του Κέντρου Ανοικτών Προ-
βλέψεων «Μακριδάκης» (Makridakis 
Open Forecasting Center – MOFC), 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Επίτιμος προσκεκλημένος της εκ-
δήλωσης, που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2020, ήταν ο 

Nassim Nicholas Taleb, διεθνούς φήμης 
ακαδημαϊκός, μαθηματικός ερευνητής 
και δοκιμιογράφος και ανάμεσα στις 
κορυφαίες προσωπικότητες του τομέα 
Προβλέψεων (Forecasting). Μαζί με 
τον Καθηγητή Σπύρο Μακριδάκη, που 
θεωρείται από πολλούς ο «πατέρας» 
του τομέα, ο Καθηγητής Taleb έδωσε 
το έναυσμα για την ίδρυση του πρώτου 
κέντρου πρόβλεψης στην Κύπρο, που θα 
λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι του 
Institute For the Future (IFF), ερευνητικού 
κέντρου του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. 

Το νεοσύστατο Κέντρο έρχεται να ενι-
σχύσει τις υφιστάμενες διεθνείς πρωτο-
βουλίες του Πανεπιστημίου Λευκωσίας 
στον θεμελιώδη τομέα των Προβλέψεων. 
Συγκεκριμένα, το MOFC θα διεξαγάγει 
έρευνα αιχμής σε θέματα προβλέψεων, 
με στόχο να βοηθήσει οργανισμούς να 
προβαίνουν σε πιο ακριβείς προβλέψεις 
για τις ειδικές τους ανάγκες, να εκτιμούν 
τα επίπεδα αβεβαιότητας και να διαχει-
ρίζονται τους ενδεχόμενους κινδύνους 
μέσα από σχετική εκπαίδευση, έρευνα, 
τεχνολογική ανάπτυξη/κατάρτιση και 
συμβουλευτική καθοδήγηση. Απώτερος 
στόχος του Κέντρου είναι η μεγιστοποίηση 
της αξιοποίησης, καθώς και της αξίας των 
μεθόδων προβλέψεων από τις επιχειρήσεις. 
Το Κέντρο θα τελεί υπό τη διεύθυνση του 
Καθηγητή Σπύρου Μακριδάκη. 

Τα εγκαίνια του Κέντρου χαιρέτισε με 
ομιλία του ο Ανώτατος Εκτελεστικός Δι-
ευθυντής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, 
κ. Αντώνης Πολεμίτης, ενώ στη συνέχεια 
δόθηκαν δύο διαλέξεις από τους επιφα-
νείς ακαδημαϊκούς του τομέα, Καθηγητές 
Μακριδάκη και Taleb, πάνω σε διάφορες 
πτυχές του τομέα Πρόβλεψης. Ο κ. Πολε-

μίτης επισήμανε πως στα επόμενα 10-20 
χρόνια αναμένονται τεράστιες αλλαγές 
σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Εξή-
γησε για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η 
πρόβλεψη, ανέλυσε τις αρχές λειτουργίας 
του Κέντρου, ενώ κατέληξε τονίζοντας 
πως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από 
τώρα ετοιμάζει τους φοιτητές του για τις 
μεγάλες αλλαγές που έπονται.

Κατά τη διάλεξή του, ο Καθηγητής 
Μακριδάκης εξέφρασε την άποψη ότι 
οι προβλέψεις έχουν σημασία για όλες 
πρακτικά τις επιχειρηματικές αποφάσεις 
και εξήγησε ότι το νέο Κέντρο θα εστι-
άσει τις εργασίες του στη βελτίωση της 
ακρίβειας των προβλέψεων και τον ορθό 
υπολογισμό της αβεβαιότητας, καθώς και 

στην παροχή απτών εισηγήσεων σχετικά 
με τους τρόπους ορθολογικής διαχείρισης 
των σχετικών κινδύνων.

Με τη σειρά του, ο Καθηγητής Nassim 
Nicholas Taleb πραγματοποίησε διάλεξη 
εμβαθύνοντας σε θεματολογία που αφορά 
το ρίσκο και τη λήψη αποφάσεων από 
τις επιχειρήσεις. 

Εκ μέρους του IFF, ο Καθηγητής Γιώργος 
Γιαγλής, Γενικός Διευθυντής του Institute 
For the Future του Πανεπιστημίου Λευ-
κωσίας, σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα εν-
θουσιασμένοι για τα σημερινά εγκαίνια 
του Κέντρου Ανοικτών Προβλέψεων 
«Μακριδάκης». Υπό τη διεύθυνση του 
Καθηγητή Μακριδάκη, και με επιστημονι-
κές συμβουλές από τόσο διακεκριμένους 

ακαδημαϊκούς, όπως είναι ο Καθηγητής 
Nassim Nicholas Taleb, πιστεύουμε ότι 
το Κέντρο θα ενδυναμώσει σημαντικά το 
ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο του IFF 
πάνω σε εκθετικές (exponential) τεχνολογίες, 
συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών 
blockchain και τεχνητής νοημοσύνης».  

«Η τεχνική της πρόβλεψης είναι εν-
σωματωμένη σε ό,τι κάνουμε. Επομένως, 
πιο ακριβείς προβλέψεις θα επιτρέψουν 
στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν πιο ενη-
μερωμένες αποφάσεις και στις κοινωνίες 
να αξιοποιούν στο έπακρον ό,τι επιφυ-
λάσσει το τεχνολογικά καθοδηγούμενο 
μέλλον μας. Ανυπομονούμε να δούμε το 
Κέντρο σε δράση, αρχής γενομένης με 
τον διαγωνισμό πρόβλεψης M5, ο οποί-
ος αναμένεται να συγκεντρώσει χιλιάδες 
ερευνητές απ’ όλη την υφήλιο, με στόχο 
να αναπτύξει περισσότερο την κατανό-
ησή μας γύρω από την εφαρμογή των 
προβλέψεων στον πραγματικό κόσμο», 
κατέληξε ο Καθηγητής Γιαγλής.

Επόμενα βήματα
Το Κέντρο Ανοικτών Προβλέψεων 

«Μακριδάκης» διοργανώνει τον πέμπτο 
κατά σειρά περίφημο διεθνή διαγωνισμό 
πρόβλεψης Makridakis 5 ή M5 Forecasting 
Competition, που στοχεύει στη βελτίωση 
της ακρίβειας των προβλέψεων και στην 
ενημέρωση των μάνατζερ σχετικά με την 
πλέον κατάλληλη μέθοδο πρόβλεψης για 
τις ειδικές τους ανάγκες. Τα ευρήματα του 
διαγωνισμού θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο 
του διεθνούς συνεδρίου M5 Conference, 
το οποίο θα φιλοξενήσει διακεκριμένους 
ομιλητές από σημαντικές εταιρείες τεχνο-
λογίας όπως Google, Microsoft, Amazon, 
Uber και SAS, όπως επίσης και από κο-

ρυφαία πανεπιστήμια.
Επιπλέον, το Κέντρο θα προσφέρει το 

πρόγραμμα M Applied Forecasting Course, 
μια σειρά διαλέξεων διάρκειας έξι εβδο-
μάδων, που θα καλύπτει όλες τις πτυχές 
των προβλέψεων και θα απευθύνεται σε 
επιχειρήσεις που επιθυμούν τη βελτίωση 
της ακρίβειας των προβλέψεών τους και 
τον ορθό υπολογισμό της αβεβαιότητας και 
των επιπτώσεων των κινδύνων τους.  Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να μάθουν πε-
ρισσότερα στην ιστοσελίδα mofc.unic.ac.cy.

 
Σχετικά με τον 
Nassim Nicholas Taleb

Είναι διεθνούς φήμης ακαδημαϊκός, 
μαθηματικός ερευνητής, και δοκιμιογρά-
φος φιλοσοφίας, ενώ είναι επίσης ενεργά 
εμπλεκόμενος στη διαμόρφωση πολιτικής 
που αφορά κινδύνους και έχει προσφέρει 
τις συμβουλευτικές του υπηρεσίες στο 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τον 
πρώην Πρωθυπουργό του Ηνωμένου 
Βασιλείου, David Cameron. Το καινοτόμο 
έργο του πάνω σε θέματα αβεβαιότητας 
έχει ασκήσει ιδιαίτερη επιρροή μέσα από 
το δοκίμιό του με τίτλο Incerto (The Black 
Swan, Fooled by Randomness, Antifragile, 
and Skin in the Game), το οποίο έχει με-
ταφραστεί σε 41 γλώσσες. Σήμερα είναι 
Καθηγητής στο πεδίο Risk Engineering 
στο Tandon School of Engineering του 
New York University, ενώ θα διατελεί και 
επισκέπτης Καθηγητής του IFF. Η έρευνα 
του Καθηγητή Taleb επικεντρώνεται σε 
μαθηματικά, φιλοσοφικά και πρακτικά 
προβλήματα που αφορούν κινδύνους 
και πιθανότητες, καθώς και σε ιδιότητες 
συστημάτων που μπορούν να διαχειρι-
στούν σχετικές διαταραχές. 

ΣΤΑ ΕΓΚΑΊΝΊΑ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο NASSIM NICHOLAS TALEB, ΔΊΕΘΝΟΎΣ ΦΗΜΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΊΚΟΣ ΕΡΕΎΝΗΤΗΣ ΚΑΊ ΔΟΚΊΜΊΟΓΡΑΦΟΣ

Κέντρο Ανοικτών Προβλέψεων «Μακριδάκης» 
στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 
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Σ
ύμφωνα με τον S. 
Covey, έναν από τους 
πιο εμπνευσμένους 
συγγραφείς και εμπει-
ρογνώμονες σε θέματα 
διοίκησης και ηγεσίας, 
η ηγεσία (leadership) 

δεν πρέπει να συγχέεται με τη διοίκη-
ση (management). Στόχος της ηγεσίας 
δεν είναι μόνο η «αποτελεσματικότητα 
να κάνουμε όλα τα πράγματα σωστά», 
αλλά το να «κάνουμε τα σωστά πράγματα». 

Γιατί όμως η ηγεσία είναι τόσο σημα-
ντική στο σημερινό εργασιακό περιβάλ-
λον και πώς συνδέεται η έννοιά της με τη 
συναισθηματική νοημοσύνη;

Η ηγεσία συνδέεται με την ικανότητα 
ενός ατόμου να ενθαρρύνει, εμπνέει και να 
καθοδήγει τους άλλους για την εκπλήρωση 
ενός στόχου, ενώ η σχέση μεταξύ ηγέτη και 
λοιπών μελών της ομάδας δεν πρέπει να 
βασίζεται στον φόβο ή τον εκφοβισμό. Η 

«Ο ΗΓΈΤΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΈΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΜΈ-
ΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, 
ΟΦΈΙΛΈΙ ΠΡΩΤΑ Ο 
ΙΔΙΟΣ ΝΑ ΑΠΟΤΈΛΈΙ 
ΠΡΟΤΥΠΟ ΈΜΠΝΈΥ-
ΣΗΣ ΠΟΥ ΟΙ ΑΛΛΟΙ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ» 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΠΡΙΩΤΗΣ* 
ckypriotis@kpmg.com

Η Universal Life, η μεγαλύτερη ασφαλι-
στική εταιρεία στον κλάδο της ιδιωτικής 
ασφάλισης υγείας, ανακοίνωσε  τη 

νέα στρατηγική συνεργασία της με το Hellenic 
Healthcare Group (HHG), τον μεγαλύτερο ιδι-
ωτικό όμιλο παροχής υπηρεσιών υγείας στην 
Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει τα κορυφαία 
ιδιωτικά νοσοκομεία Υγεία, Metropolitan 
Hospital, Μητέρα και Metropolitan General. 
Το Hellenic Healthcare Group ιδρύθηκε το 
2018 με σκοπό να πρωταγωνιστήσει στη συ-
νεχή ανάπτυξη της ιατρικής και νοσηλευτικής 
περίθαλψης στην Ελλάδα. Όραμα του Hellenic 
Healthcare Group είναι ο εκσυγχρονισμός των 
υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα σύμφωνα με τα 
υψηλότερα πρότυπα και η ανάδειξη της χώρας 
σε πρωτοπόρο στην ιατρική και νοσηλευτική 
περίθαλψη, διεθνώς. Η συμφωνία εντάσσεται 

στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης των 
υπηρεσιών υγείας που προσφέρει η Universal 
Life στους ασφαλισμένους της και στοχεύει στο 
να παρέχει στον κόσμο της ακόμη περισσότε-
ρες ποιοτικές επιλογές ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Το πελατολόγιο της Εταιρείας θα 
μπορεί να επωφεληθεί από τις πλέον σύγχρονες 
και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του Hellenic 
Healthcare Group και από τα μοναδικά ιατρικά 
επιτεύγματα όπως οι αναίμακτες ρομποτικές 
επεμβάσεις, οι επεμβάσεις με λιγότερο μετεγχει-
ρητικό πόνο και με μεγαλύτερη ασφάλεια, την 
ελάχιστα επεμβατική ιατρική με το καλύτερο 
αισθητικό αποτέλεσμα, τη μικρότερης χρονι-
κής διάρκειας νοσηλεία, την εξατομικευμένη 
χειρουργική με τρισδιάστατη ιατρική εκτύπω-
ση ακόμα και την αντικατάσταση καρδιακής 
βαλβίδας χωρίς χειρουργείο.

Η νέα λύση πληρωμών eCash

Ηγεσία, συναισθηματική νοημοσύνη 
και επιχειρηματική αποδοτικότητα

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 
Αρ. Φακ.: ΠΑΑ100034/2004

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Το κοινό πληροφορείται ότι η ακίνητη ιδιοκτησία, που περιγράφεται πιο κάτω, θα πωληθεί με δημο-
πρασία την Κυριακή, 9/2/2020 και ώρα 11.00π.μ. Η δημοπρασία θα γίνει στο χωρίο Αγία Βαρβάρα της 
επαρχίας Λευκωσίας, στον Γεωργικό Σύλλογο «Ομόνοια Αγίας Βαρβάρας», οδός Γρηγόρη Αυξεντίου 1. 
Δημοπράτης είναι ο κ. Δημοσθένης Στρούθος, οδός Λορέντζου Μαβίλη αρ. 12, 2321 Κάτω Λακατάμεια.

Περιγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας
Κοινότητα: Αγία Βαρβάρα, Αριθμός εγγραφής: 0/15103, Φύλλο/Σχέδιο/Τμήμα: 2-233-375, Τεμάχιο: 
39, Είδος ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 5111τ.μ., Μερίδιο: Όλο, Επιφ. τιμή πώλησης: €57.600,00.
Γραπτές προσφορές μπορεί να παραδίδονται στον δημοπράτη.
Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στην αγγελία που τοιχοκολλήθηκε στον πιο πάνω χώρο 
δημοπρασίας.
12.12.2019

Για Επαρχιακό Κτηματολογικό Λειτουργό Λευκωσίας
Κλεοπάτρα Γεροκώστα

H Τράπεζα Κύπρου, συνεχίζοντας 
τη στήριξη των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων μέσω ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων, ανακοινώνει την ανανέωση 
της συνεργασίας της με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και την Κυπριακή 
Δημοκρατία για €100 εκ. Το ποσόν του 
δανείου ξεκινά από €150.000 μέχρι και €5 
εκ. και παραχωρείται με ευνοϊκό επιτόκιο 
και όρους με διάρκεια από 12 έως 144 
μήνες. Το δάνειο απευθύνεται σε:

• Νέες και υφιστάμενες εταιρείες 
πελάτες της Τράπεζας Κύπρου. 

• Επιχειρήσεις οι οποίες εργοδοτούν 
προσωπικό μέχρι 3.000 άτομα.

Με το σχέδιο χρηματοδοτούνται 
επενδύσεις και έξοδα που στοχεύουν 
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω 
δραστηριοτήτων όπως είναι η αγορά, η 
ανακαίνιση, η επέκταση περιουσιακών 
στοιχείων για ιδία χρήση, η αγορά εξο-
πλισμού και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να 
αποταθούν σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυ-
πηρέτησης Πελατών της Τράπεζας Κύπρου.

Η κορυφαία εξειδικευμένη πλατ-
φόρμα πληρωμών, Paysafe, λαν-
σάρει σήμερα στην Κύπρο έναν 

καινούργιο, ασφαλή και εύκολο τρόπο για 
διαδικτυακές αγορές σε οποιοδήποτε online 
κατάστημα. Η Paysafecash δημιουργήθηκε 
από την ομάδα της Paysafe, την  ίδια ομάδα 
που δημιούργησε τη βραβευμένη λύση 
προπληρωμών, κορυφαία διεθνώς στον 
τομέα του eCash.  

Η Paysafecash, τώρα διαθέσιμη σε 25 
χώρες, έχει δημιουργηθεί για καταναλω-
τές που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό, 
πιστωτική κάρτα ή που δεν επιθυμούν να 
παρέχουν τραπεζικά στοιχεία στο διαδίκτυο 
και είναι πολύ εύκολη στη χρήση: 

1. Ο χρήστης διαλέγει την επιλογή 
“Paysafecash” στο online κατάστημα 
ως μέθοδο πληρωμής και κατεβάζει τον 
κωδικό QR/barcode στο ηλεκτρονικό του 

πορτοφόλι. 
2. Ο κωδικός μπορεί να εκτυπωθεί ή 

να σταλεί σε κινητό τηλέφωνο. 
3. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτη-

σης, ο χρήστης μπορεί να βρει το πλησιέστερο 
σημείο πληρωμής Paysafecash. Ο κωδικός 
QR/barcode σαρώνεται από τον λειτουργό 
εξυπηρέτησης και η πληρωμή ολοκληρώνεται.   

4. Το online κατάστημα επεξεργάζεται 

την παραγγελία αμέσως μετά την πληρωμή 
και η παραγγελία διανέμεται. Δεν χρειάζεται 
η δημιουργία λογαριασμού ή δεδομένα 
πιστωτικής κάρτας, καθώς η πληρωμή 
είναι εντελώς ασφαλής.  

Καθώς η βιομηχανία ηλεκτρονικού 
εμπορίου είναι ακόμη σχετικά μικρή στην 
Κύπρο, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορί-
ου και Βιομηχανίας μαζί με το Γραφείο 

Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ), 
προωθούν την υιοθέτηση της πλατφόρμας, η 
οποία αναμένεται να οδηγήσει στη σταθερή 
ανάπτυξη στην Κύπρο1. Τα σπίτια που 
είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο ήταν στο 
86% το 2018, με αύξηση 7% του ποσοστού 
σε σχέση με το 2017, και υψηλότερο από 
το ποσοστό του μέσου όρου στην ΕΕ με 
82% και παγκοσμίως με  56,1%.

Η Paysafe δραστηριοποιείται για περισ-
σότερα από δέκα χρόνια στην Κύπρο με 
την paysafecard, η οποία είναι διαθέσιμη 
σε περίπου 1.700 περίπτερα, υπεραγορές 
και άλλα σημεία πώλησης.  Η Paysafecash 
αναμένεται να ενισχύσει το υπάρχον δίκτυο 
διανομής, αυξάνοντας έτσι τη διαθεσιμότητα 
eCash σε όλη την Κύπρο.  

Μάθετε περισσότερα: https://www.
paysafecash.com/el-gr/. 

Universal Life: Νέα συνεργασία με το Hellenic Healthcare Group

Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

επιτυχημένη ηγεσία έχει αμφίδρομη δράση. 
Ο ηγέτης, για να απολαμβάνει την αποδο-
χή των μελών της ομάδας, οφείλει πρώτα ο 
ίδιος να αποτελεί πρότυπο έμπνευσης που 
οι άλλοι ακολουθούν. 

Ένας από τους πιο γνωστούς επιχει-
ρηματίες, ο R. Branson, αναφέρει: «Εκ-
παιδεύστε τους ανθρώπους αρκετά καλά, 
ώστε να μπορούν να φύγουν, αλλά να τους 
φέρεστε τόσο καλά, ώστε να μη θέλουν να 
φύγουν». Ως εκ τούτου, οι επιτυχημένες 
εταιρείες δεν είναι εκείνες που συντηρούν 
την εργοδότηση υπαλλήλων με την παρα-
δοσιακή έννοια του όρου, αλλά εκείνες που 
επενδύουν και βασίζονται στη δημιουργία 
υπαλλήλων-συνεργατών, δίνοντας ιδιαίτε-
ρη αξία στην εποικοδομητική συνεργασία 
μαζί τους για μεγάλες περιόδους.

Συναισθηματικά έξυπνοι ηγέτες
Η συναισθηματική νοημοσύνη (emotional 

intelligence) διαδραματίζει βασικό ρόλο στις 

επιχειρήσεις και συνδέεται άκρως με την 
ηγεσία, καθώς αντικατοπτρίζει την ικανότητα 
του ηγέτη να προετοιμάζει και να βοηθάει 
τους άλλους να εξελιχθούν. Αυτό μπορεί να 
επιτευχθεί σε ένα εργασιακό περιβάλλον 
όπου οι στόχοι είναι σαφείς, ανθίζει η πρω-
τοβουλία, τα κίνητρα, η αμοιβαία εκτίμηση 
και εμπιστοσύνη, η αξιοκρατία, και όπου ο 
ξεχωριστός ρόλος και προσφορά του κάθε 
ατόμου αναγνωρίζεται. 

Τα ανταγωνιστικά περιβάλλοντα εργασίας 
εξελίσσονται ραγδαία. Ειδικά σε εργασι-
ακούς χώρους όπου η ομαδική δουλειά 
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο, η συναι-
σθηματική νοημοσύνη αποτελεί έναν από 
τους βασικούς παράγοντες επιτυχίας των 
εταιρειών. Σύμφωνα με τον D. Goleman, η 
συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικα-
νότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει και να 
διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα δικά του 
συναισθήματα αλλά και των άλλων. Με 
αυτόν τον τρόπο, ο ηγέτης εμπνέει τις ομάδες 

του να δίνουν το μέγιστο των δυνατοτήτων 
τους σε βάθος χρόνου. Κατά συνέπειαν, 
μέσω της μέγιστης αποδοτικότητας των 
υπαλλήλων τους, οι στρατηγικοί στόχοι των 
περισσότερων εταιρειών ικανοποιούνται 
και, συνήθως, συνδέονται με τη σταδιακή 
αύξηση των εσόδων και των κερδών.

Κατά το παρελθόν, τα συναισθήματα στο 
περιβάλλον εργασίας είτε αποτελούσαν 
δευτερεύον ζήτημα είτε αντιμετωπίζονταν 
αρνητικά και μερικές φορές μεταφράζο-
νταν ως αδυναμία ή ως μειονέκτημα. Η 
ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, η ανάγκη 
μεγιστοποίησης των κερδών και το αυ-
στηρό κανονιστικό πλαίσιο οδήγησαν τις 
σύγχρονες εταιρείες να ακολουθήσουν μια 
διαφορετική πορεία στη διαχείριση των 
εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη την 
ύπαρξη της συναισθηματικής νοημο-
σύνης. Με τα χρόνια, ο επιχειρηματικός 
κόσμος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, 
όταν τα συναισθήματα διαχειρίζονται 

αποτελεσματικά, τα αποτελέσματα είναι 
εξαιρετικά. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο οι εταιρείες δίνουν πλέον μεγάλη 
έμφαση στο ανθρώπινο δυναμικό τους, ως 
το πολυτιμότερο περιουσιακό τους στοιχείο. 

Όταν τα άτομα μιας ομάδας δεν αι-
σθάνονται συνδεδεμένα με τον ηγέτη, 
δείχνουν απροθυμία και παραίτηση από 
οποιαδήποτε θετική προσπάθεια. Εάν το 
προσωπικό δεν είναι ικανοποιημένο, η 
απόδοση αναπόφευκτα θα μειωθεί και θα 
επηρεάσει αρνητικά τα αποτελέσματα και 
κατ’ επέκτασιν την εξέλιξη της εταιρείας. 
Αντίθετα, εάν τα μέλη της ομάδας αισθάνο-
νται αναπόσπαστο κομμάτι της επιχείρησης 
και παρουσιάζουν αυξημένα επίπεδα ικα-
νοποίησης, είναι περισσότερο πιθανό να 
είναι πιο παραγωγικά στην εργασία τους.

Η βιβλιογραφία αναγνωρίζει μεταξύ 
άλλων τις ακόλουθες πέντε ιδιότητες συ-
ναισθηματικά ευφυών ηγετών:

1. Αυτογνωσία, που σχετίζεται με τη 

γνώση των συναισθημάτων, των πλεονεκτη-
μάτων και των αδυναμιών του εαυτού μας.

2. Αυτορρύθμιση, που αναφέρεται στην 
αποφυγή εμμονής σε στερεότυπα, χωρίς 
πρότερη καλή γνώση των μελών της ομά-
δας, καθώς και την έλλειψη καλής κρίσης.

3. Παροχή κινήτρων στα μέλη της ομάδας.
4. Ενσυναίσθηση, που περιλαμβάνει 

την ικανότητα αναγνώρισης των συναι-
σθημάτων και των διαφορετικών απόψεων 
των άλλων μελών της ομάδας.

5. Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας.

Μπορεί ένας ηγέτης 
να γεννηθεί ή να γίνει;

Πρόκειται για μια ερώτηση που τίθεται 
συχνά από ειδικούς σε θέματα διοίκησης 
και οικονομίας, δεδομένου ότι ένας χαρι-
σματικός ηγέτης, που πλαισιώνεται από 
μια ομάδα μελών με κίνητρα, μπορεί να 
είναι καθοριστικός παράγοντας για την 
επιτυχία της εταιρείας. 

Με την πάροδο των ετών, η αντίληψη 
έχει αλλάξει προς την κατεύθυνση ότι αν 
κάποιος έχει τα κατάλληλα εργαλεία και την 
κατάλληλη καθοδήγηση, η ηγεσία μπορεί 
να είναι μια αρετή που μαθαίνεται εν καιρώ. 
Ακόμα και οι πιο ταλαντούχοι ηγέτες, χω-
ρίς κατάλληλη εκπαίδευση, επιτυγχάνουν 
λιγότερα από αυτούς που επενδύουν χρό-
νο και προσπάθεια στο να μάθουν πώς να 
λειτουργούν ως εμπνευσμένοι ηγέτες. Ως 
εκ τούτου, η ικανότητα της ηγεσίας επιτυγ-
χάνεται μέσω της προσωπικής προσπάθειας 
για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και 
βελτίωση του ίδιου του ατόμου.

Συνοψίζοντας, γίνεται φανερό ότι η ηγε-
σία στην εργασία αποτελεί μια μοναδική 
πρόκληση. Ο ηγέτης του μέλλοντος είναι 
αυτός που είναι σε θέση να κατανοεί τα 
συναισθήματα του εαυτού του και των 
άλλων και να τα αξιοποιεί προς όφελος 
όλων. Ο ηγέτης με ενσυναίσθηση αντα-
μείβεται εισπράττοντας εμπιστοσύνη. Ο 
συναισθηματικά ευφυής ηγέτης πιστεύει 
στην ομαδική εργασία, κινητοποιεί τους 
ανθρώπους να συνεισφέρουν τον καλύτερό 
τους εαυτό, με αποτέλεσμα την αύξηση 
της συνολικής απόδοσης.

*Senior Manager, KPMG Limited 



Δ
εν κατέληξε πουθενά 
η περιβόητη σύνοδος 
του Βερολίνου για τη 
Λιβύη, ενώ μικρές εί-
ναι και οι προσδοκίες 
για τις διαδικασίες που 
αναμένεται να ακολου-

θηθούν από αύριο στη Γενεύη, μεταξύ 
αντιπροσωπιών των αντιμαχόμενων 
πλευρών, με στόχο την κατάπαυση πυ-
ρός και την εξεύρεση πολιτικής λύσης.

Το αποτέλεσμα λοιπόν θέτει υπό πραγ-
ματική διακύβευση το μέλλον της Συρίας, 
το οποίο μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ, 
μαζί και οι συνέπειες που επιφέρει όποιο 
σενάριο κι αν υλοποιηθεί και το οποίο 
μπορεί να λειτουργήσει είτε υπέρ είτε 
εναντίον της κυριαρχίας της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και, αναλόγως, της Κυπριακής.

Στην πραγματικότητα, σχεδόν κο-
ροϊδεύοντάς μας επιδεικτικά, όλες οι 
συμμετέχουσες, αλλά και απούσες από 
το Βερολίνο, κυβερνήσεις, έκριναν ως 
επιτυχή τη διάσκεψη.

Ωστόσο, όσοι δεν έχουν κοντή μνήμη 
γνωρίζουν καλά πως η διάσκεψη κατέλη-

ξε ουσιαστικά στις ίδιες αποφάσεις που 
είχε λάβει τον Φεβρουάριο του 2011 το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών. Αποφάσεις που απο-
δεδειγμένα από το 2013 παραβίασαν 
συγκεκριμένες χώρες, χωρίς συνέπειες. 
Πρόκειται για την Τουρκία, τον Βόρειο 
Λίβανο, την Ιορδανία και τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα.

Πόσες αποδείξεις ήθελαν;
Τον Απρίλιο του 2013, όπως φαίνεται 

και από σχετικό έγγραφο που είναι αναρ-
τημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, η διακίνηση όπλων στη 
Λιβύη αυξάνεται ανησυχητικά, ενισχύοντας 
οπλοστάσια όχι μόνο ανταρτών, αλλά και 
εξτρεμιστικών ομάδων που δραστηριοποι-
ούνται και σε άλλα σημεία του Αραβικού 
Κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Ομάδα 
ειδικών είχε παρουσιάσει στοιχεία για την 
ανάμειξη της Τουρκίας και του Βόρειου Λι-
βάνου. Κανένα μέτρο δεν λήφθηκε, ωστόσο, 
παρά το γεγονός ότι ακολούθησαν άλλες δύο 
εκθέσεις δύο χρόνια αργότερα, ενώ στις 9 
Δεκεμβρίου 2018 επιδόθηκε στο Συμβού-
λιο Ασφαλείας έκθεση 376 σελίδων των 
εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ σχετικά με την 
παραβίαση του εμπάργκο από την Τουρκία, 
την Ιορδανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, σημειώνοντας, χαρακτηριστικά, ότι 
«ορισμένες φορές το έκαναν ολοφάνερα, 

χωρίς προσπάθεια να το αποκρύψουν». 
Ειδικά ο κατάλογος για την Τουρκία είναι 

εξαντλητικός και τεκμηριωμένος.
Σύμφωνα με την έκθεση, Ιορ-

δανία και Ηνωμένα Αραβικά 
Εμιράτα υποστήριζαν τακτικά τις 
δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ, 

ενώ η Τουρκία υποστήριξε την 
αντίπαλη Κυβέρνηση Εθνικής 

Συμφιλίωσης.
Σημειώνεται δε εμφαντικά 

ότι η Τουρκία προχώρησε 
σε επαναποστολή μη επαν-
δρωμένων αεροσκαφών που 

είχαν καταρριφθεί, παράνομη μεταφορά 
οπλισμού, πυρομαχικών και οχημάτων 
προς την κυβέρνηση της Τρίπολης και ανα-
φέρονται χαρακτηριστικά αερομεταφορές 
με ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη από 
τουρκικά αεροδρόμια. Σε τουλάχιστον δύο 
περιπτώσεις επίσης γίνεται αναφορά για 
μεταφορά οπλισμού και στρατιωτικών οχη-
μάτων από την Τουρκία προς την Τρίπολη 
με φορτηγά πλοία, ενώ άλλο περιστατικό 
παραβίασης αφορά στη μεταφορά με κοντέ-
ινερ 20.000 Ekol-Voltran P29, πιστολιών 
τουρκικής κατασκευής, προς την πόλη 
Μιζράτα, η οποία ελέγχεται ουσιαστικά 
από την κυβέρνηση της Τρίπολης. Σε άλλη 
περίπτωση γίνεται λόγος για αποστολή 
αντιαεροπορικών πυραύλων.

Μια συμφωνία για 
τη Λιβύη, χωρίς τη Λιβύη

Ουσιαστικά το μόνο που πραγματικά 
επιχείρησε να «κλειδώσει» η διάσκεψη του 
Βερολίνου για τη Λιβύη είναι η εξασφά-
λιση εγγυήσεων απ’ όλα τα τρίτα κράτη, 
για το μέλλον της χώρας και μάλιστα οι 
άμεσα ενδιαφερόμενοι, Χαφτάρ και Σάρατζ, 
ενημερώθηκαν εκ των υστέρων. Δεν είναι 
άλλωστε τυχαίο πως κατάπαυση πυρός 
δεν έχει υπογραφεί, ενώ σιγή των όπλων 
δεν υπήρξε πραγματικά ποτέ. Με λίγα 
και απλά λόγια, πρώτα κατοχυρώθηκε 
ο ρόλος των ισχυρών και ακολούθως θα 
επιχειρήσουν να επιβάλουν το συμφέ-
ρον τους στους άμεσα ενδιαφερόμενους, 
Χαφτάρ και Σάρατζ, και κατ’ επέκτασιν  
στον πολύπαθο λαό της Λιβύης. Ως εκ 
τούτου εύκολα εξάγεται το συμπέρασμα, 
πως πέρα από το εμπάργκο όπλων που 
έτσι κι αλλιώς παραβιάζεται εις γνώσιν 
όλων εδώ και 7 χρόνια, η απόφαση περί 
μη εμπλοκής ξένων δυνάμεων στη Λι-
βύη  είναι υποκριτική, αφού οι ίδιες οι 
πολιτικές ηγεσίες αυτών των δυνάμεων 
αποφασίζουν, προτείνουν και διασφαλίζουν 
την υλοποίηση των αποφάσεών τους. Σε 
όλα αυτά δεν πρέπει να παραγνωριστεί 

και το γεγονός πως ασαφής παραμένει 
ο μηχανισμός που θα μπορούσε να εξα-
σφαλίσει την ισχύ κατάπαυσης πυρός, 
όταν αυτή επιτευχθεί. Το μόνο που έχει 
γίνει γνωστό, αν και με ασάφεια επίσης, 
είναι πως σε αυτόν τον μηχανισμό θα 
μπορούν να συμμετέχουν και χώρες 
που αποκλείστηκαν από τη διάσκεψη 
του Βερολίνου, όπως, ίσως, η Ελλάδα.

Παραμένει ο φόβος 
μιας νέας Συρίας

Παρά τη μεγάλη κινητικότητα που 
υπήρξε γύρω από τη λιβυκή κρίση τις 
τελευταίες εβδομάδες, ο κίνδυνος της 
μετατροπής της Λιβύης σε μια νέα Συ-
ρία -υπό την έννοια της διάστασης της 
κλιμάκωσης- δεν έχει απομακρυνθεί. 

Η άφιξη των δυνάμεων του στρατάρ-
χη Χαφτάρ στα περίχωρα της Τρίπολης, 
όπως και το ενδεχόμενο επίθεσής του 
στη Μισράτα, σημεία από τα οποία μέχρι 
σήμερα δεν έχει αποχωρήσει, έχουν ση-
μάνει συναγερμό για τις ξένες δυνάμεις.

Μπορεί οι πραγματικοί σύμμαχοι του 
τουρκικής καταγωγής Σάρατζ να είναι λίγοι, 
ωστόσο ενδεχόμενο επιτυχούς εισβολής 
Χαφτάρ στην Τρίπολη θα οδηγούσε εκ 
των πραγμάτων σε μεγαλύτερη αποστα-
θεροποίηση τη χώρα, ενώ θα αύξανε 
επικίνδυνα τους αριθμούς προσφύγων 
και μεταναστών προς την ΕΕ.

Περί πετρελαίου
Ο οικονομικός πόλεμος έχει ήδη ξε-

σπάσει και προκαλεί έντονη ανησυχία η 
απόφαση του στρατάρχη να κλείσει έναν 
αγωγό πετρελαίου δημιουργώντας προ-
βλήματα στη ροή παραγωγής της Λιβύης, 
της οποίας τα οικονομικά σε μεγάλο βαθμό 
εξαρτώνται από αυτές τις ροές. Άλλωστε οι 
περισσότερες εγκαταστάσεις της Εθνικής 
Εταιρείας Πετρελαίου της Λιβύης  έχουν 
έδρα την Τρίπολη, βρίσκονται όμως σε 
περιοχές ελεγχόμενες από τις δυνάμεις 
Χαφτάρ. Στην πραγματικότητα ο πετρελαϊκός 

τομέας της Λιβύης χρησιμοποιήθηκε ως 
«πιόνι» στην πολιτική κρίση της χώρας 
από την πτώση του Μουαμάρ Καντάφι το 
2011. Η πετρελαϊκή παραγωγή της Λιβύης, 
που τον Μάρτιο ανέρχονταν σε 1,1 εκατ. 
βαρέλια ημερησίως, διαρκώς διακόπτεται, 
καθώς οι διάφορες φράξιες πολεμούν η μια 
την άλλη για να αποκτήσουν οικονομικό 
πλεονέκτημα και ισχύ. Αυτός ο πετρελαϊκός 
έλεγχος είναι και η κύρια αιτία εμπλοκής 
των ξένων δυνάμεων στη Λιβύη.

Δεδομένων των συνθηκών, λοιπόν, 
ήταν προφανές ότι τόσο για τις ΗΠΑ όσο 
και για την ΕΕ έμπαινε το θέμα να ανα-
λάβουν πρωτοβουλία που να εγγυάται 
την ειρήνευση. Και καθώς οι ΗΠΑ δεν 
έχουν μια τόσο μεγάλη εμπλοκή, το βάρος 
έπεσε περισσότερο στη Γερμανία. 

Η Τουρκία και το Κατάρ επιδιώκουν 
να διατηρήσουν παρουσία και στη με-
ταπολεμική Λιβύη, απέναντι στην προ-
σπάθεια των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας και 
έμμεσα της Αιγύπτου. Αντίστοιχα, Ρωσία, 
ΕΕ και Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν 
τη δική τους εδραίωση επιρροής.

Για τα όσα συμβαίνουν στη Λιβύη και με 
τα δεδομένα που υπάρχουν το πραγματικά 
δύσκολο βήμα είναι το επόμενο, το οποίο 
αφορά στην κατάπαυση του πυρός και 
επανεκκίνηση της πολιτικής διαδικασίας.

ΑΒΈΒΑΙΟ ΠΑΡΑ-
ΜΈΝΈΙ ΤΟ ΜΈΛ-
ΛΟΝ ΤΗΣ ΛΙΒΎΗΣ,  
Η ΟΠΟΙΑ ΈΞΑΚΟ-
ΛΟΎΘΈΙ ΝΑ ΒΡΙ-
ΣΚΈΤΑΙ ΣΤΗ ΔΎΝΗ 
ΤΟΎ ΈΜΦΎΛΙΟΎ 
ΠΟΛΈΜΟΎ  

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com
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Η άμεση κατάπαυση πυ-
ρός δεν επετεύχθη, ενώ 

ο παράνομος εξοπλισμός 
της χώρας συνεχίζεται 

σαν να μην υπήρχαν 
ποτέ αποφάσεις περί 

εμπάργκο όπλων από το 
2011 μέχρι σήμερα 

Λιβύη… 
η δύσκολη 
εξίσωση

ΠΑΙXΝΙΔΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝΠΑΙXΝΙΔΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝΠΑΙXΝΙΔΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ
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Ο ΒΛΑΝΤΙΜΙΡ ΠΟΥΤΙΝ 
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ 
ΑΠOΛΕΣΕΙ ΤΗΝ ΤΥ-

ΠΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΟΥ 
ΘΕΣΗ, ΑΝΑΛΑΜΒΑ-

ΝΟΝΤΑΣ ΡΟΛΟ ΡΥΘ-
ΜΙΣΤΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Κάποιοι αναλυτές εναποθέτουν τις ελ-
πίδες τους στον νέο Πρωθυπουργό 
της Ρωσίας, Μιχαήλ Μισούστιν, ο 

οποίος υποσχέθηκε τόνωση της επιβραδυμένης 
ρωσικής οικονομίας. Πρόκειται για τον μέχρι 
πρότινος επικεφαλής της Ομοσπονδιακής 
Φορολογικής Υπηρεσίας, ο οποίος αποτέλε-
σε απροσδόκητη επιλογή του Πούτιν για τη 

θέση του πρωθυπουργού μετά την παραίτη-
ση του Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Ο «άγνωστος» 
αυτός τεχνοκράτης, ο οποίος από το 2010 
ηγείται της Ομοσπονδιακής Φορολογικής 
Υπηρεσίας, από την αρχή της καριέρας του έχει 
εργαστεί στην κυβέρνηση με αντικείμενο την 
είσπραξη των φόρων. Ο 53χρονος Μισούστιν 
έχει αποσπάσει επαίνους για τη βελτίωση 

της φοροεισπρακτικής διαδικασίας και πε-
ρισσότερο για τον διπλασιασμό των εσόδων 
από τους φόρους την τελευταία δεκαετία, με 
σχεδόν 298 δισ. ευρώ να έχουν εισπραχθεί 
κατά τους πρώτους 11 μήνες του περασμένου 
χρόνου. Εντούτοις, παρά τις επιτυχίες αυτές, 
το όνομά του δεν είχε εμφανιστεί σε κάποιο 
κατάλογο με πιθανούς υποψηφίους για την 

πρωθυπουργία. Οι ειδικοί επί του θέματος 
αναφέρουν ότι ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο εάν 
ο Μισούστιν απέκτησε μια «προσωρινή» θέση 
ή προορίζεται για διάδοχος του Πούτιν. Ο 
«άγνωστος» μέχρι σήμερα Μισούστιν δεν 
έχει καμία πολιτική εμπειρία, ούτε είναι δη-
μοφιλής στο εκλογικό σώμα και δεν ανήκει 
στον στενό κύκλο του Πούτιν. Κύκλοι κοντά 

στο Κρεμλίνο, πάντως, θεωρούν από την άλλη 
ότι δεν είναι πιθανόν να θέσει υποψηφιότητα 
στις προεδρικές εκλογές που αναμένεται να 
διεξαχθούν όταν λήξει η θητεία του Πούτιν 
το 2024, ενώ τους θυμίζει τους τεχνοκράτες 
πρωθυπουργούς του παρελθόντος, όταν 
ο Πούτιν προσπαθούσε να εδραιώσει την 
εξουσία του μετά το 2000. Ενώ η επιλογή 

του Πούτιν ενός σχετικά άγνωστου, που δεν 
έχει καμία πολιτική βάση κοντά στη δική του, 
έπιασε πολλούς αναλυτές στον ύπνο, η επι-
θυμία του να αναδείξει κάποιον που δεν θα 
αποτελέσει «απειλή» για την κυριαρχία του 
συμπληρώνει το παζλ των κινήσεών του για 
να εξαλείψει κάθε εμπόδιο για την πορεία 
του μέχρι το 2024. 

Ελπίδες για τον νέο Πρωθυπουργό 

Ο 
Ρώσος Πρόεδρος, 
Βλαντιμίρ Πούτιν, 
αποφάσισε να «παί-
ξει» διαφορετικά το 
παιχνίδι του αυτήν 
τη φορά. Αντί να 
αποκαλύψει ανοιχτά 

το ενδεχόμενο σχέδιό του για επέκταση της 
κυριαρχίας του, όπως έπραξε και το 2011, 
αποφάσισε να το ντύσει με τον μανδύα 
της συνταγματικής αναθεώρησης και του 
εκδημοκρατισμού, δίνοντας περισσότε-
ρες εξουσίες στο ρωσικό κοινοβούλιο. 
Αντί να ανακοινώσει την κίνηση αυτή ως 
τετελεσμένο γεγονός, έδωσε στον λαό το 
δικαίωμα να αποφασίσει. Στη συνέχεια, 
σχεδόν ακαριαία, άλλαξε το πρόσωπο 
της ρωσικής ηγεσίας, τοποθετώντας έναν 
μετριοπαθή πολιτικό στην κορυφή της 
ρωσικής κυβέρνησης. Ενώ όλα αυτά 
θα μπορούσαν να ιδωθούν ως βήματα 
προς τη φιλελευθεροποίηση της Ρωσί-
ας, αμερικανικά ΜΜΕ ερμηνεύουν την 
προσπάθεια του Πούτιν να αφαιρέσει 
αρμοδιότητες από τον Πρόεδρο και να 
δώσει συνταγματική υπόσταση στο Κρατικό 
Συμβούλιο, το οποίο είναι το υψηλόβαθμο 
συμβουλευτικό όργανο για τη  ρωσική 
προεδρία από το 2000, αλλά και μεγα-
λύτερη δύναμη στο κοινοβούλιο, ως μια 

απόπειρα για διατήρηση της επιρροής 
του στην πολιτική ζωή της χώρας μετά τη 
λήξη της προεδρικής θητείας του.

Πώς θα μπορούσε να μείνει 
στην εξουσία

Η πρώτη σκέψη των αναλυτών μετά 
την ομιλία του Πούτιν, στην οποία έκανε 
λόγο για συνταγματική μεταρρύθμιση, 
ήταν ότι προετοίμαζε το έδαφος για παρα-
μονή στον προεδρικό θώκο μετά τη λήξη 
της θητείας του το 2024. Στη συνέχεια 
υπήρξαν αναλυτές που εκτίμησαν ότι η 
πρόνοια που εξήγγειλε για ένα ενισχυ-
μένο Κοινοβούλιο θα του επιτρέψει να 
γίνει ξανά ένας πρωθυπουργός αλλά με 
ισχυρότερη επιρροή. Εναλλακτικά, οι νέες 
ενισχυμένες αρμοδιότητες που θα δώσει 
στο Κρατικό Συμβούλιο θα μπορούσαν 
να δώσουν στον Πούτιν έναν διαφορετικό 
ρόλο, ο οποίος θα μπορούσε να είναι από 
επικεφαλής του Κρατικού Συμβουλίου 
μέχρι και «πατέρας» του έθνους. Πάντως, 
ειδικοί αναφέρουν ότι οι προτεινόμενες 
αλλαγές του Συντάγματος του 1993, που 
κατέθεσε ο 67χρονος πρόεδρος, θα του 
ανοίξουν τον δρόμο για παραμονή στην 
εξουσία, ακόμα και εάν δεν είναι ο ίδιος 
στην προεδρική θέση. Συγκεκριμένα, κε-
ντρική θέση στην εξίσωση καταλαμβάνει 

το  Κρατικό Συμβούλιο, του οποίου τις 
αρμοδιότητες θέλει να ενισχύσει. Με τα 
μέτρα αυτά από τη μια αποδυναμώνεται 
ο ρόλος του προέδρου -περιορίζεται ο 
αριθμός των θητειών του- ενώ ενισχύεται 
σε βάρος του ο ρόλος του Κοινοβουλίου, το 
οποίο πλέον θα εγκρίνει τους υπουργούς 
της Κυβέρνησης. Με αυτόν τον τρόπο 
το Κρατικό Συμβούλιο θα αναλάβει τον 
ρόλο μιας «συλλογικής προεδρίας», με 
τον Πούτιν να έχει τη θέση του προέ-
δρου του Συμβουλίου ή κάποιου άλλου 
ισχυρού αξιώματος, όπου θα κυβερνά 
χωρίς να είναι πρόεδρος της χώρας. Η 
στρατηγική του κίνηση αυτή μπορεί με 
αυτόν τον τρόπο να του εξασφαλίσει μια 
θέση ανάμεσα στους ηγέτες της Σοβιε-
τικής Ένωσης, οι οποίοι εγκατάλειψαν 
την εξουσία μόνο μετά τον θάνατό τους. 
Φυσικά, θα μπορούσε να αντιγράψει το 
μοντέλο της Κίνας, όπου ο 66χρονος Σι 
Τζινπίνγκ «απέκτησε» το δικαίωμα να 
παραμείνει πρόεδρος της Λαϊκής Δημο-
κρατίας της Κίνας μέχρι τον θάνατό του, 
αφού κατάφερε να απαλείψει τα όρια της 
προεδρικής θητείας το 2018. 

Γιατί μπορεί να 
είναι εις βάρος του

Η συζήτηση για τις συνταγματικές 

αλλαγές που προωθεί ο Πρόεδρος της 
Ρωσία οδηγεί, εντούτοις, σε ένα εύλογο 
ερώτημα. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα 
μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τον 
Πούτιν και όχι θετικά; Αναλύοντας τις 
πρόνοιες που εισηγείται για τον ρόλο του 
Προέδρου μπορεί κάποιος να υποθέσει 
ότι εάν εφαρμοστούν άμεσα θα βρεθεί 
ο ίδιος αποδυναμωμένος κατά τη διάρ-
κεια της προεδρικής του θητείας. Αν και 
υποστήριξε ότι «η χώρα χρειάζεται μια 
ισχυρή προεδρική εξουσία», με βάση 
τους σχεδιασμούς του ο Πρόεδρος χά-
νει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του, 
ενώ δεν θα έχει την ισχύ να διορίζει τον 
πρωθυπουργό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, 
γνωρίζει και ο ίδιος ότι η παραμονή στο 
προεδρικό ή πρωθυπουργικό αξίωμα 
αρχίζει να αποκτά αρνητικό πρόσημο. 
Μάλιστα παραδέχθηκε ότι «η κοινωνία 
ζητά αλλαγή», ενώ κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του «παρέλειψε» τις γεωπολιτικές 
του επιτυχίες, προτάσσοντας την οικονο-
μική κυρίως ανάπτυξη που έχει ανάγκη 
ο ρωσικός λαός Εάν γνωρίζει όμως ότι το 
κύμα κοινωνικής δυσαρέσκειας στο εσω-
τερικό θα μεγαλώνει -με τη δημοτικότητά 
του να είναι σε καθοδική πορεία- τότε 
ποια επιλογή απομένει; Ο μόνος τρόπος 
είναι να καταφέρει να ασκήσει ουσιαστική 

εξουσία, χωρίς όμως να κατέχει ανάλογο 
τυπικό αξίωμα. Αντλώντας παραδείγματα 
από την Κίνα, ο Ντενγκ Σιάο Πινγκ, ο πιο 
ισχυρός άνθρωπος στην Κίνα, συνέχιζε 
να καθορίζει την πολιτική κατάσταση της 
χώρας ακόμα και μετά την αποχώρησή 
του τη δεκαετία του ’90, κατέχοντας μόνο 
το τυπικό αξίωμα του επίτιμου προέδρου 
της Εθνικής Ένωσης Μπριτζ της Κίνας. 
Με παρόμοιο τρόπο ο Βλαντιμίρ Πούτιν 
θα μπορούσε να απολέσει την τυπική 
κεντρική του θέση, αναλαμβάνοντας ρόλο 
ρυθμιστή όλων των κέντρων εξουσίας, 
ώστε να είναι βέβαιος ότι λειτουργούν 
«σωστά» και σύμφωνα με τις δικές του 
επιταγές. Αναλυτές εκτιμούν ότι ο στόχος 
είναι να συντονίζει όλους τους τομείς της 
κυβέρνησης, χωρίς όμως να χρειάζεται να 
ασχολείται με τις καθημερινές υποθέσεις. 
Ουσιαστικά ο Πούτιν θα θέλει να έχει 
κάποιο πλεονέκτημα, κάποιον μηχανι-
σμό να ελέγχει και να αναμειγνύεται σε 
περίπτωση που ο διάδοχός του κάνει 
λάθη ή έχει κάποιες διαφωνίες μαζί του. 
Εντούτοις, όπως σωστά εντοπίζουν πολλοί 
ειδικοί, η Ρωσία δεν είναι η Κίνα και το 
ερώτημα παραμένει εάν η συνεχιζόμενη 
παρουσία του Πούτιν στην πολιτική σκηνή 
της χώρας με οποιοδήποτε ρόλο σημαίνει 
αυτόματα ότι είναι καλό για τη Ρωσία. 

Η δικτατορία μέσα από 
δημοκρατικές διαδικασίες! 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

26.01.2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και χαρά,

η δικηγορική εταιρεία
Χρίστος Πατσαλίδης Δ.ΕΠ.Ε.

ανακοινώνει ότι ο κ. Γιώργος Παναγίδης 
προήχθη σε συνέταιρο του γραφείου της.

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

ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει 
το κοινό ότι αίτηση για τη διεκδίκηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές δικαι-
ούνται να υποβάλουν φοιτητές οι οποίοι παρακολουθούν προγράμματα πλήρους ή/
και μερικής φοίτησης.  
Ως εκ τούτου, η παράγραφος 2(ε) στη σελ. 13 της Ανακοίνωσης με αριθμό 436  διαφο-
ροποιείται ως ακολούθως: Αίτηση δεν δικαιούνται να υποβάλουν πρόσωπα που παρα-
κολουθούν σπουδές εξ αποστάσεως ή σπουδές ανοικτού Πανεπιστημίου.   

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Την Πέμπτη, 30.01.2020, στις 9.00π.μ., θα γίνει στην Αποθήκη Δημοσίου του Τελωνεί-
ου Λεμεσού Δημόσιος Πλειστηριασμός. 
Όλα τα εμπορεύματα που θα πωληθούν περιλαμβάνονται σε γνωστοποίηση του  Δι-
ευθυντή Τμήματος Τελωνείων που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημο-
κρατίας Αρ. 188,  ημερομηνίας 17 Ιανουαρίου 2020. Aντίγραφο μπορούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι να βρουν και στην ιστοσελίδα www.mof.gov.cy/ce.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιθεωρήσουν τα εμπορεύματα στην Αποθήκη του Τε-
λωνείου Λεμεσού που βρίσκεται στο Λιμάνι Λεμεσού, αποθήκη αρ. 2, στις 27, 28 και 
29 Ιανουαρίου 2020, μεταξύ των ωρών 9.00 – 13.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να αποτείνονται στον αρμόδιο Κλάδο του Τελωνείου Λεμεσού

(τηλ. 25802415, 25802526, 25802522).
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ΣΕ ΗΧΗΤΙΚΌ ΑΠΌΣΠΑΣΜΑ 
Ό ΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΡΑΜΠ 
ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΑ ΤΗΝ 
ΑΠΌΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑ-
ΝΙΔΑΣ ΠΡΏΗΝ ΠΡΕΣΒΕΏΣ 
ΣΤΗΝ ΌΥΚΡΑΝΙΑ

Μ
ια ηχογράφη-
ση φέρεται να 
κ α τ α γ ρ ά φ ε ι 
τον Ντόναλντ 
Τραμπ να 
ζητά το 2018 
την απόλυση 

της τότε πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ου-
κρανία, κεντρικού προσώπου στη σειρά 
των γεγονότων που οδήγησαν στην πα-
ραπομπή σε δίκη για την καθαίρεση του 
Αμερικανού Προέδρου, μετέδωσε χθες 
το ειδησεογραφικό δίκτυο ABC.

Στο ηχητικό απόσπασμα ακούγεται 
μια φωνή που μοιάζει με εκείνην του 
Τραμπ, να μιλά σε ένα δείπνο τον Απρίλιο 
του 2018 με καλεσμένους, ανάμεσά τους 
τον Λεβ Πάρνας, πρώην συνεργάτη του 
Ρούντι Τζουλιάνι, προσωπικού δικηγό-
ρου του Αμερικανού Προέδρου, τόνισε 
το ABC, επικαλούμενο πηγές με γνώση 
της ηχογράφησης.

Αν η ηχογράφηση είναι αυθεντική, 
αυτή θα ενισχύσει τον ισχυρισμό των Δη-
μοκρατικών ότι συνεργάτες του Τραμπ 
επί σχεδόν έναν χρόνο προσπαθούσαν 

να απομακρύνουν την Αμερικανίδα 
πρώην πρέσβη στην Ουκρανία, Μαρί 
Γιοβάνοβιτς, επειδή την θεωρούσαν εμπό-
διο στην επιχείρησή τους να πιέσουν το 
Κίεβο να ερευνήσει τον πολιτικό αντίπαλο 
του Τραμπ, Τζο Μπάιντεν.

«Ξεφορτώσου την!», ακούγεται η φωνή 
να λέει. «Διώξ’ την αύριο. Δεν με νοιάζει. 
Διώξ’ την αύριο. Βγάλ’ την απ’ την μέση. 
Εντάξει; Κάν’το».

Ο Ρεπουμπλικάνος Πρόεδρος έχει 
δηλώσει πως είχε δικαίωμα να απολύ-
σει τη Γιοβάνοβιτς, όπως και το έκανε τον 
Μάιο του 2019. Προχθές, στο Fox News, 
ο ίδιος είπε πως «δεν ήταν θαυμαστής» 
της Γιοβάνοβιτς.

Την προηγούμενη εβδομάδα ο Πάρνας 
είχε αφηγηθεί τη συνομιλία που δημο-
σιεύτηκε, σε συνεντεύξεις του σε μέσα 
ενημέρωσης.

Ο Πάρνας βρήκε ένα αρχείο ψηφιακής 
εγγραφής των όσων ακούγονται στο ηχη-
τικό απόσπασμα μετά τη δημοσιοποίησή 
του από το ABC, δήλωσε ο δικηγόρος 
του, Τζόζεφ Μπόντι, και το έστειλε στην 
Επιτροπή Πληροφοριών της Βουλής, που 

συνεχίζει τις έρευνες για τις ενέργειες 
Τραμπ στην ουκρανική υπόθεση.

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που 
βλέπω ότι όσα ο κ. Πάρνας έχει δηλώσει γι’ 
αυτήν τη συνάντηση είναι αλήθεια», τόνισε 
ο Μπόντι, αναφερόμενος στο δείπνο της 
30ής Απριλίου 2018. «Είναι ακόμα ένα 
παράδειγμα της εκδοχής των γεγονότων 
από τον κ. Πάρνας που επιβεβαιώνεται 
από αποδεικτικά στοιχεία με τη μορφή 
ηχογραφήσεων, μηνυμάτων ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, μηνυμάτων κειμένου».

Ο Πάρνας, Αμερικανός επιχειρηματίας 
γεννημένος στην Ουκρανία, παρέχει απο-
δείξεις στους Δημοκρατικούς που τώρα 
πιέζουν για την καθαίρεση Τραμπ στη 
δίκη που βρίσκεται σε εξέλιξη στη  Γερου-
σία. Ο επιχειρηματίας από τη Φλόριντα 
διαδραμάτισε κομβικό ρόλο στην έρευνα 
του Τζουλιάνι για τον Τζο Μπάιντεν, τον 
πρώην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και τον γιο 
του, Χάντερ. Είναι κατηγορούμενος για 
παραβιάσεις της νομοθεσίας περί χρημα-
τοδότησης προεκλογικών εκστρατειών, 
σε μια ξεχωριστική ποινική υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

www.simerini.com

Το θέμα του Ισλαμικού Κράτους 
δεν έχει σχέση μόνο με τη Μέση 
Ανατολή, αλλά και με την Αφρική. 

Οι τρομοκράτες βρίσκονται παντού.
Πριν από 7 χρόνια ο Francois Hollande 

απέστειλε δυνάμεις στο Mali για να εμπο-
δίσουν το Ισλαμικό Κράτος και τους Ισλα-
μιστές να καταλάβουν τη χώρα. Ο κίνδυνος 
στην περιοχή υπάρχει και έτσι συναντή-
θηκαν στο Pau πέντε Δυνάμεις του Σαχέλ, 
η Μαυριτανία, το Mali, η Βurkina Faso, 
το Niger και το Tchad, σε μια διάσκεψη 
κορυφής μαζί με τη Γαλλία. Ο Emmanuel 
Macron συναντήθηκε με τους Αφρικα-
νούς ομολόγους του για να αποφασίσουν 
μια στρατηγική για καταπολέμηση των 
Ισλαμιστών στο Σαχέλ, κυρίως τώρα που 
οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι θα αποχωρήσουν 
και από την Αφρική. 

Η κατάσταση είναι αρκετά περίπλοκη 
στις πέντε χώρες του Σαχέλ. Οι Γάλλοι, 
ως είναι γνωστόν, έχασαν ήδη τελευταία 
13 στρατιώτες τον Νοέμβριο του 2019. 
Όσον αφορά τις πέντε αφρικανικές χώρες 
χάνουν πολύ περισσότερους στρατιώτες 
καθημερινά. Η Γαλλία βρίσκεται σε δίλημμα 

ή σε πολλά διλήμματα. Πρέπει να ενώσει 
τις δυνάμεις της με αυτές των άλλων πέντε 
αφρικανικών χωρών για να πολεμήσουν 
τους ντόπιους τζιχαντιστές. Αυτό σημαίνει 
ότι πρέπει να συμμαχήσουν με καθεστώτα 
που κατηγορούνται για διαφθορά και που 
είναι μισητά από τους συμπατριώτες τους. 
Αν, από την άλλη μεριά, εγκαταλείψουν 
το Σαχέλ, στον χώρο θα κυριαρχήσει το 
χάος και βεβαίως η Γαλλία θα χάσει κάθε 
επιρροή που έχει σ’ αυτές τις χώρες και δεν 
θα μπορεί να υπερασπίζει τα συμφέροντά 
της. Οι δε τζιχαντιστές θα κυριαρχήσουν 
(βλ. «Paris Face aux Nouveaux Defis du 
Djihad Sahelien», Κύριον Άρθρον, Le 
Monde, 15 janvier, 2020, p.30). 

Αυτή είναι η κατάσταση στις πέντε χώ-
ρες του Σαχέλ, η οποία δεν είναι καθόλου 
επιθυμητή. Είναι και αυτό το μέρος μια 
από τις δυνητικές πυριτιδαποθήκες του 
πλανήτη μας.

*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών 
& Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης Ελβε-

τίας),Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεοδούλου, 
πρώην Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ     

Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτε-
ρικών Μάικ Πομπέο εξύβρισε 
δημοσιογράφο του δημόσιου 

αμερικανικού ραδιοφωνικού δικτύου 
NPR, και επανειλημμένα «εκστόμισε τη 
λέξη ‘Γαμ…’», αντιδρώντας οργισμένα σε 
ερώτησή της αναφορικά με την υπόθεση 
της Ουκρανίας και την Αμερικανίδα τέως 
πρεσβευτή στο Κίεβο, κατά τη διάρκεια 
συνέντευξης προχθές Παρασκευή, ανα-
κοίνωσε το NPR.

Για τη Γιοβάνοβιτς
Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο 

επικεφαλής της αμερικανικής διπλωμα-
τίας στην εκπομπή του NPR «All Things 
Considered» και στη Μάρι Λουίζ Κέλι, 
η δημοσιογράφος ρώτησε τον Πομπέο 
για το Ιράν και την πρώην πρεσβευτή 
των ΗΠΑ στην Ουκρανία, Μαρί Γιοβά-
νοβιτς, που εκδιώχθηκε από τον Πρόεδρο 
Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε το δημόσιο 
ραδιοφωνικό δίκτυο.

Η απομάκρυνση της Γιοβάνοβιτς ήταν 
καθοριστικό γεγονός στις ενέργειες που 
οδήγησαν στην παραπομπή σε δίκη του 
Τραμπ από τη Βουλή των Αντιπροσώ-
πων. Η πρώην πρεσβευτής ήταν εκ των 
βασικών μαρτύρων στην έρευνα που 
διενήργησαν οι Δημοκρατικοί στη Βουλή 
σε βάρος του Τραμπ.

«Στη συνέχεια, ο Πομπέο άρχισε να 
φωνάζει δυσαρεστημένος για τις ερωτήσεις 
που δεχόταν για την Ουκρανία. Εκστόμισε 
επανειλημμένα βρισιές, σύμφωνα με την 
Κέλι», ανέφερε το ραδιοφωνικό δίκτυο.

«Ρώτησε, ‘νομίζετε ότι οι Αμερικανοί 
νοιάζονται για την Ουκρανία;’ Εκστόμισε 
τη λέξη Γαμ… στη φράση του αυτή και 
πολλές ακόμη», είπε η δημοσιογράφος.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν απάντησε 

άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.
Η Κέλι τόνισε ότι ο Πομπέο τής φώναζε 

«σχεδόν για όσο διήρκεσε η συνέντευξη». 
Ο Υπουργός Εξωτερικών τότε απαίτη-
σε από βοηθούς του να φέρουν έναν 
παγκόσμιο χάρτη και ζήτησε από την 
Κέλι να δείξει τη θέση της Ουκρανίας, 
ανέφερε το NPR.

«Οι άνθρωποι θα μάθουν γι’ αυτό», 
είπε ο Πομπέο, αφού η δημοσιογράφος 
έδειξε την Ουκρανία στον χάρτη, σύμ-
φωνα με το δίκτυο.

Στη συνέντευξη, η Κέλι πίεσε τον Πο-
μπέο να απαντήσει αν υπερασπίστηκε τη 
Γιοβάνοβιτς, η οποία αργότερα κατέθεσε 
σε επιτροπή της Βουλής στο πλαίσιο της 
έρευνας για την παραπομπή του Τραμπ.

«Έχω υπερασπιστεί κάθε εργαζόμενο 
του Υπουργείου Εξωτερικών… Υπερασπί-
στηκα τον καθένα σε αυτήν την ομάδα», 
απάντησε ο ΥΠΕΞ, σύμφωνα με το NPR.

Τον Νοέμβριο, ο Πομπέο αρνήθηκε να 
υπερασπιστεί τη Γιοβάνοβιτς μετά την επίθεση 
που δέχθηκε από τον μεγιστάνα Πρόεδρο.

Πηγή: ΑΠΕ

Η κατάσταση στο Σαχέλ (στην Αφρική)

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

Η ΓΑΛΛΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΔΙΛΗΜΜΑ 
‘Η ΣΕ ΠΌΛΛΑ ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ 
ΝΑ ΕΝΏΣΕΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ 
ΜΕ ΑΥΤΕΣ ΤΏΝ ΑΛΛΏΝ ΠΕΝΤΕ 
ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΏΝ ΧΏΡΏΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΠΌΛΕΜΗΣΌΥΝ ΤΌΥΣ ΝΤΌΠΙΌΥΣ 
ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΕΣ. ΑΥΤΌ ΣΗΜΑΙΝΕΙ 
ΌΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΑΧΗΣΌΥΝ 
ΜΕ ΚΑΘΕΣΤΏΤΑ ΠΌΥ ΚΑΤΗΓΌ-
ΡΌΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΙΑΦΘΌΡΑ ΚΑΙ ΠΌΥ 
ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗΤΑ ΑΠΌ ΤΌΥΣ ΣΥΜΠΑ-
ΤΡΙΏΤΕΣ ΤΌΥΣ. ΑΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΛΛΗ 
ΜΕΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΌΥΝ ΤΌ ΣΑ-
ΧΕΛ, ΣΤΌΝ ΧΏΡΌ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ 
ΤΌ ΧΑΌΣ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΏΣ Η ΓΑΛΛΙΑ 
ΘΑ ΧΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΡΡΌΗ ΠΌΥ 
ΕΧΕΙ Σ’ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΧΏΡΕΣ

Πομπέο: Έλεγε στη 
δημοσιογράφο «γαμ… » γιατί 
δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις

Ό Αμερικανός Υπουρ-
γός Εξωτερικών Μάικ 

Πομπέο εξύβρισε δημο-
σιογράφο του δημόσιου 
αμερικανικού ραδιοφω-

νικού δικτύου NPR

«Ξεφορτώσου την!» - 
Νέο ηχητικό εκθέτει τον Τραμπ

«Ξεφορτώσου την!» - 
Νέο ηχητικό εκθέτει τον Τραμπ
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Στις 31 Δεκεμβρίου 2019 πραγμα-
τοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία του 
Ομίλου Εταιρειών Fourlis στην Αθήνα 
συνάντηση του Καθ. Παντελή Σκλιά, 
Πρύτανη του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
Πάφου, με την κ. Μαρία Κολοκυθά, 
Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων και 
τα στελέχη της ομάδας ανθρωπίνου 
δυναμικού του Ομίλου. Κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι 
δυνατότητες συνεργειών και προοπτι-
κές  συνεργασίας του επιχειρηματικού με τον ακαδημαϊκό κόσμο και η συναντίληψη 
εκφράστηκε και επισφραγίστηκε με την υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου και του Ομίλου Εταιρειών Fourlis. Η συμφωνία 
προβλέπει τη συμμετοχή του Ομίλου Fourlis στο πρόγραμμα τοποθέτησης φοιτη-
τών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου στις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας», 
τη συνεργασία με το Γραφείο Αποφοίτων, τη διασύνδεση και εμπλοκή του με την 
ακαδημαϊκή κοινότητα του Πανεπιστημίου Νεάπολις καθώς και τη συνεργασία στην 
υποστήριξη και οργάνωση κοινού ενδιαφέροντος εκδηλώσεων και δράσεων. Προ-
βλέπεται επίσης η σύμπραξη των δύο Οργανισμών για τη δημιουργία και υλοποίηση 
real life scenarios από τους φοιτητές του Πανεπιστημίου, τα δεδομένα των οποίων 
θα χρησιμοποιηθούν και διατεθούν προς αμοιβαίο όφελος της ακαδημαϊκής και της 
επιχειρηματικής κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου,  στοχεύοντας στα-
θερά στην ακαδημαϊκή αριστεία και αμφίδρομη επικοινωνία με την αγορά εργασίας, 
υλοποιεί το όραμά του ως φορέας καινοτομίας και ανάπτυξης μέσω της συνεχούς 
διεύρυνσης και ανάπτυξης του δικτύου των εθνικών και διεθνών συνεργασιών του.

Τα δεδομένα σε ό,τι αφορά την εκτρο-
φή σαλιγκαριών αλλάζει η NEDECO 
Electronics Ltd, προσφέροντας την και-
νοτόμο υπηρεσία IoT Cooler Control. 
Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη συν-
δρομητική υπηρεσία, η οποία μπορεί 
να εφαρμοστεί σε εταιρείες που διατη-
ρούν προϊόντα σε ψυγεία ή θέλουν να 
ρυθμίζουν από οποιοδήποτε σημείο 
τη θερμοκρασία και την υγρασία σε 
δωμάτια ή σε οποιονδήποτε άλλο χώρο. Η υπηρεσία αυτή έχει ήδη εφαρμοστεί, μεταξύ 
άλλων, και σε φάρμες εκτροφής σαλιγκαριών στην Κύπρο. Τα σαλιγκάρια χρειάζονται 
υψηλά ποσοστά υγρασίας για να εκτραφούν, κάτι το οποίο πετυχαίνουν οι εκτροφείς 
ραντίζοντας με νερό τη φάρμα τους. Χρησιμοποιώντας τη λύση IoT Cooler Control, οι 
εκτροφείς μπορούν να παρακολουθούν απ’ όπου κι αν βρίσκονται και σε πραγματικό 
χρόνο τα ποσοστά υγρασίας στη φάρμα, τα οποία πρέπει να παραμένουν υψηλά. Ένα 
από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας IoT Cooler Control είναι το γεγονός ότι ο εξο-
πλισμός που απαιτείται να εγκατασταθεί είναι πολύ οικονομικός, εξασφαλίζοντας έτσι 
τη χαμηλότερη δυνατή επένδυση για την εταιρεία, αλλά και μέγιστη  ευελιξία, αφού 
η υπηρεσία διαμορφώνεται και επεκτείνεται με νέα χαρακτηριστικά, ανάλογα με τις 
ανάγκες. Η υπηρεσία IoT Cooler Control περιλαμβάνει όλες τις αναγκαίες υποδομές 
και εξοπλισμό τηλεμετρίας που εγκαθίσταται εκεί όπου χρειάζεται και μέσω του ασύρ-
ματου δικτύου μετάδοσης δεδομένων της κινητής τηλεφωνίας στέλνει δεδομένα στην 
κεντρική πλατφόρμα της υπηρεσίας, στην οποία οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσω 
ενός απλού web browser και ευρυζωνικής σύνδεσης στο Internet από τον ηλεκτρονικό 
υπολογιστή τους ή από μία smart συσκευή. Η κεντρική πλατφόρμα της υπηρεσίας IoT 
Cooler Control παρέχεται από τη Vodafone Innovus και φιλοξενείται σε υψηλής δια-
θεσιμότητας και αξιοπιστίας εξοπλισμό IT στο datacenter της Vodafone Ελλάδας στην 
Ελλάδα, εξασφαλίζοντας έτσι την αδιάλειπτη παροχή της υπηρεσίας σε συνεχή βάση 
και πολλαπλές απευθείας συνδέσεις υψηλής ταχύτητας με τα δίκτυα GPRS και Internet.

Στο «φυσικό της περιβάλλον» έκανε 
την πρώτη της επίσημη εμφάνιση και 
στην Κύπρο η υψηλής ποιότητας σειρά 
συμπληρωμάτων διατροφής PURE Sports 
Nutrition, αναλαμβάνοντας να εμπλουτίσει 
το πρόγραμμα διατροφής των 400 και 
πλέον δρομέων που συμμετείχαν στον 
Ημιμαραθώνιο Λευκωσίας που πραγμα-
τοποιήθηκε την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου, 
τόσο κατά τη διάρκεια του αγώνα, όσο και 
μετά στη φάση της αποκατάστασης - ανάκαμψης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ηλεκτρο-
λύτες αποτελούν βασικό σύμμαχο των αθλητών ανεξαρτήτου αθλήματος, τόσο στην 
καθημερινή προπόνηση, όσο και στους αγώνες, η PURE Sports Nutrition  ενίσχυσε 
την προσπάθεια των διοργανωτών, προσφέροντας τόσο στους συμμετέχοντες του 
ημιμαραθωνίου, όσο και στους θεατές, τη σειρά PURE Electrolyte Hydration, που 
κυκλοφορεί σε διάφορες γεύσεις όπως πορτοκάλι, ανανά, λεμόνι και φρούτα του 
δάσους, που βοηθά  στη σωστή ρύθμιση και ισορροπία των ηλεκτρολυτών στο σώμα. 
Η γκάμα της PURE Sports Nutrition είναι πλέον διαθέσιμη μέσω του e-shop www.
puresportsnutrition.com.cy, όπου μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά 
με τα προϊόντα της εταιρείας.

Με απλές και γευστικές συνταγές 
για πίτες ξεκίνησε το πρώτο μάθημα 
της χρονιάς στη Lidl Food Academy. 
Ένα ξεχωριστό σεμινάριο γι’ αυτούς 
που θέλουν να μάθουν να ανοίγουν 
ζύμες, να απλώνουν σφολιάτες και να 
δημιουργούν υπέροχες γλυκιές και 
αλμυρές πίτες. Ο σεφ της Ακαδημίας 
Κωνσταντίνος Πετεβίνος παρουσία-
σε μια κλασική συνταγή τυρόπιτας με 
χωριάτικο χειροποίητο φύλλο. Βασικό 
υλικό για την παρασκευή της ζύμης 
είναι το αλεύρι και στη συγκεκριμένη συνταγή έγινε συνδυασμός δύο ειδών: Αλεύρι 
για όλες τις χρήσεις Belbake και χωριάτικο αλεύρι κοσκινισμένο Χρυσός Μύλος. Το 
φύλλο στην πίτα για να είναι παραδοσιακό και νόστιμο ζυμώθηκε με ελαιόλαδο Αρχαϊκά, 
ώστε να αποκτήσει την υφή του σπιτικού φύλλου. Στη γέμιση, ο σεφ πρόσθεσε τρία 
τυριά για περισσότερη νοστιμιά: φέτα Γάλπο, κεφαλοτύρι Τρεις Βόσκοι και αιγοπρόβειο 
χαλλούμι Γάλπο. Στη συνέχεια, οι ομάδες μαγειρικής παρακολούθησαν μια ακόμη 
αλμυρή συνταγή, τα κιμαδοπιτάκια με μανιτάρι, χαλεπιανό και τυρί cheddar. Για την 
εκτέλεση της συνταγής και συγκεκριμένα για τη ζύμη, οι συμμετέχοντες χρειάστηκαν 
αλεύρι για όλες τις χρήσεις Beldbake, καστανή ζάχαρη Beldbake, βούτυρο λιωμένο 
Milbona, λίγη βότκα ή ζιβανία και αλάτι Κυπάρι. Στη γέμιση ανέμειξαν κιμά κοτό-
πουλο Του Χασάπη, πελτέ ντομάτας Nostia, μικρό αγγουράκι τουρσί ψιλοκομμένο 
Freshona και φυστίκι Αιγίνης Alesto. Η εύκολη και απλή εκτέλεση της συνταγής σε 
συνδυασμό με το νόστιμο αποτέλεσμα ενθουσίασε τους παρευρισκομένους. Το πρώτο 
σεμινάριο για το 2020 ολοκληρώθηκε με μια γλυκιά πίτα. Ο σεφ και οι βοηθοί του 
παρασκεύασαν μια γαλατόπιτα που αποτελείτο από φύλλο μπακλαβά Kardis και 
διάφορους ξηρούς καρπούς. Ο κάθε παρευρισκόμενος με την ομάδα του ακολού-
θησε τα απλά βήματα και στη συνέχεια απόλαυσε το υπέροχο επιδόρπιο. Οι πίτες 
αποτελούν ένα τέλειο συνοδευτικό για το τσάι μας ή τον καφέ μας, που μπορούμε να 
απολαύσουμε τα χειμωνιάτικα απογεύματα στο σπίτι μας. Η μυρωδιά από τον ζεστό 
φούρνο δημιουργεί κάθε φορά συναισθήματα οικειότητας με τα αγαπημένα μας πρό-
σωπα. Αν θέλετε και εσείς να μάθετε μυστικά αλλά και πρακτικές συμβουλές για να 
κάνετε τη ζωή σας στην κουζίνα εύκολη αλλά και πιο δημιουργική, επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα της Lidl Food Academy και δηλώστε συμμετοχή σε ένα από τα επόμενα 
δωρεάν μαθήματα μαγειρικής www.lidlfoodacademy.com.cy  και ίσως είστε εσείς 
ένας από τους τυχερούς.

Ήρθε το φρέσκο γάλα Λανίτης χωρίς Λακτόζη

Ειδικές προσφορές για επιχειρήσεις από
την Epic αποκλειστικά στην 1η Hospitality Expo

Συμφωνία Συνεργασίας Πανεπιστημίου
Νεάπολις Πάφου με Όμιλο Εταιρειών Fourlis

Η τεχνολογία σύμμαχος στην εκτροφή σαλιγκαριών

Ετήσια γιορτή εργαζομένων του 
Ομίλου Εταιρειών FROU FROU

Ο Όμιλος Εταιριών FROU FROU, μία από τις 
μεγαλύτερες μονάδες παραγωγής και εμπορίου 
του τόπου, αναπτύσσεται συνεχώς αναγνωρί-
ζοντας τη δύναμη της ομαδικής προσπάθειας 
στον δρόμο προς τα αριστεία. Εξασφαλίζοντας 
θέσεις εργασίας για εκατοντάδες συμπολίτες 
μας, επενδύει συνεχώς στην ανάδειξη των 
ικανοτήτων και των ταλέντων του καθενός 
από τους εργαζομένους, καλλιεργώντας ένα 
προοδευτικό, συλλογικό και καινοτόμο ερ-
γασιακό περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτής της 
πρακτικής, διοργάνωσε και φέτος την ετήσια γιορτή για όλους τους εργαζομένους στις 
12 Ιανουαρίου. Μια βραδιά γεμάτη κέφι και συναδελφοσύνη με συνοδεία κυπριακών 
εδεσμάτων και γιορτινών εκπλήξεων.

Το φρέσκο γάλα Λανίτης υποδέχεται στην οικογένειά του το φρέσκο γάλα Λανίτης 
χωρίς λακτόζη. Η νέα προσθήκη στην γκάμα των γαλακτοκομικών προϊόντων της 
εταιρείας δημιουργήθηκε για τους καταναλωτές με δυσανεξία στη λακτόζη. Το φρέσκο 
γάλα Λανίτης χωρίς λακτόζη, με μόλις 1% λιπαρά, είναι ιδανικό ρόφημα και για όλους 
όσοι προσέχουν τη διατροφή τους. Η λακτόζη είναι ένα φυσικό σάκχαρο του γάλακτος 
που βρίσκεται κυρίως στα γαλακτοκομικά προϊόντα. Όταν η λακτόζη προσλαμβά-
νεται, διασπάται σε γλυκόζη και γαλακτόζη και απορροφάται από το σώμα μας και 
χρησιμοποιείται για ενέργεια. Παρά το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν 
δυσανεξία στη λακτόζη, δεν θέλουν να στερηθούν το γάλα και την απόλαυση που τους 
προσφέρει. Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των καταναλωτών, η Coca-Cola HBC 
Κύπρου προσφέρει στο κοινό ένα ακόμα προϊόν απαράμιλλης ποιότητας και υψηλής 
διατροφικής αξίας. Το χαρτοφυλάκιο του φρέσκου γάλακτος Λανίτη προσφέρει στους 
καταναλωτές ποιοτικά προϊόντα, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη τους από το 2001. 
Με σεβασμό πάντοτε προς τους καταναλωτές η εταιρεία ανανεώνει τα προϊόντα που 
προσφέρει, ανταποκρινόμενη με τον πιο αξιόπιστο και σύγχρονο τρόπο στις υψηλές 
ανάγκες και απαιτήσεις της κυπριακής αγοράς και οικογένειας.

Η Epic συμμετέχει στην Hospitality Expo 
Cyprus, την πρώτη έκθεση που αφορά αποκλει-
στικά την τουριστική βιομηχανία της Κύπρου. 
Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 25 ώς και τις 
27 Ιανουαρίου και θα πραγματοποιηθεί στους 
χώρους της Κρατικής Έκθεσης στη Λευκωσία. H 
Εpic θα υποδέχεται εκθέτες και επισκέπτες στο 
περίπτερό της ενημερώνοντάς τους για τα προϊόντα, 
τις υπηρεσίες και τις λύσεις που προσφέρει μέσω 
του ιδιόκτητού της δικτύου οπτικών ινών και του 
εκσυγχρονισμένου δικτύου κινητής τηλεφωνίας 
που διαθέτει. Λύσεις που μπορούν να αναβαθμίσουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων της 
τουριστικής βιομηχανίας όπως η σύνδεση στο διαδίκτυο με υψηλές εγγυημένες ταχύτητες 
μέχρι 1Gbps, σύγχρονες λύσεις σταθερής τηλεφωνίας με εξειδικευμένες λειτουργίες για 
Ξενοδοχειακές μονάδες, λύσεις εγχώριας και διεθνούς δικτύωσης, καθώς επίσης και 
όλες τις επιλογές κινητής τηλεφωνίας για επιχειρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ’ όλη 
τη διάρκεια της έκθεσης, η Εpic θα προσφέρει ειδικές προσφορές, αρκετές από τις οποίες 
αφορούν συγκεκριμένα τον κλάδο της φιλοξενίας. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να 
επωφεληθούν των μοναδικών εκθεσιακών προσφορών της Epic, μπορούν να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους μέσω email στο business@epic.com.cy για μία συνάντηση με τους 
εκπροσώπους της Epic στην 1η Hospitality Expo. Θα έχουν έτσι μια μοναδική ευκαιρία 
να ενημερωθούν για τα επιχειρηματικά προϊόντα και λύσεις που προσφέρει η Epic, πα-
ρέχοντας παράλληλα ένα εξαιρετικό δίκτυο σε συνδυασμό με την πραγματική οικονομία.

Επίσημη παρουσίαση της PURE Sports Nutrition 
στο Nicosia Half Marathon

Νόστιμες σπιτικές πίτες από
τη Lidl Food Academy

Αν θα πας στο Τρόοδος, κινήσου «έξυπνα»…
Ειδικά αυτές τις μέρες, ντύσου καλά, βάλε 

αντιολισθητικές αλυσίδες και κατέβασε 
την εφαρμογή «Troodos National Forest 
Park (iLIFE-TROODOS)». Η εφαρμογή 
παρέχει πληροφορίες στους επισκέπτες 
του Εθνικού Δασικού Πάρκου Τροόδους 
σχετικά με τις φυσικές αξίες του Πάρκου 
και τις οικοσυστημικές του υπηρεσίες. Με 
την εφαρμογή μπορείς να βρεις (μεταξύ 
άλλων): Το χιονοδρομικό κέντρο Τροόδους, 
Χώρους εστίασης για φαγητό ή ζεστό καφέ στο κατάλευκο τοπίο, Καταλύματα για 
διανυκτέρευση στη μαγευτική φύση του Τροόδους, Σημεία ειδικού ενδιαφέροντος, 
όπως εκκλησίες, λαογραφικά μουσεία και περιβαλλοντικά κέντρα. Όλα τα σημεία 
ενδιαφέροντος είναι geotagged και παρέχουν τη δυνατότητα πλοήγησης στο επιλεγ-
μένο σημείο μέσω των χαρτών της Google. Αν πάλι «ψήνεσαι» για παιχνίδι κατέβασε 
την εφαρμογή Κυνήγι Θησαυρού στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους. Η εφαρμογή 
περιλαμβάνει τρία παιχνίδια με κυνήγι θησαυρού, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί και 
σε μια διαφορετική θεματική ενότητα: Διαδρομή Περιβάλλοντος, Διαδρομή Λαϊκής 
Παράδοσης, Εκδρομικός Χώρος Πλατάνια. Οι δυο πρώτες θεματικές ενότητες απευ-
θύνονται σε ενήλικες και η τρίτη σε παιδιά ηλικίας 10-15 ετών. Οι εφαρμογές είναι 
διαθέσιμες για συσκευές iOS και Android και ετοιμάστηκαν στο πλαίσιο του έργου 
iLIFE-TROODOS «Εθνικό Δασικό Πάρκο Τροόδους: Προώθηση φυσικών αξιών και 
οικοσυστημικών υπηρεσιών», που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις στο www.ilifetroodos.eu. 

H ΙΚΕΑ προχωρεί σε προληπτική ανάκληση της 
κούπας ταξιδιού λόγω μη τήρησης των κανονισμών 
της ΙΚΕΑ αναφορικά με τη χρήση χημικών για την πα-
ρασκευή δοχείων μεταφοράς τροφίμων. Η ανάκληση 
αφορά μόνο τις κούπες ταξιδιού TROLIGTVIS που 
έχουν παραχθεί στην Ινδία και φέρουν τη σήμανση 
“Made in India”. Στην ΙΚΕΑ έχουν ως βασική τους 
προτεραιότητα την ασφάλεια των καταναλωτών και γι’ 
αυτόν  τον λόγο όλα τους τα προϊόντα υποβάλλονται σε 
αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Όλες οι προϊοντικές 
προδιαγραφές είναι σύμφωνες με τα ισχύοντα πρότυπα 
και τη νομοθεσία. Η ΙΚΕΑ έλαβε πρόσφατα ενημέρωση ότι σε ορισμένους δειγ-
ματοληπτικούς ελέγχους που έγιναν στην κούπα ταξιδιού TROLIGTVIS υπάρχει 
η πιθανότητα να μεταναστεύσει ικανό επίπεδο φθαλικού διβουτυλεστέρα (Dibutyl 
phthalate-DBP),  το οποίο υπερβαίνει τα προδιαγραφόμενα όρια των κανονισμών 
της ΙΚΕΑ. Η ΙΚΕΑ έχει εδώ και αρκετά χρόνια καταργήσει τη χρήση των φθαλικών 
ενώσεων σε προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Η ΙΚΕΑ καλεί τους κατα-
ναλωτές που έχουν προμηθευτεί τη συγκεκριμένη κούπα ταξιδιού να σταματήσουν 
να τη χρησιμοποιούν και να την επιστρέψουν στο κατάστημα ΙΚΕΑ, Λευκωσία, ή στο 
Κέντρο Σχεδιασμού και Παραγγελίας ΙΚΕΑ, Λεμεσός, για την αντικατάστασή της με 
ένα παρόμοιο προϊόν ή επιστροφή χρημάτων. Για την επιστροφή δεν απαιτείται η 
επίδειξη της απόδειξης αγοράς.

Η ΙΚΕΑ ανακαλεί προληπτικά
την κούπα ταξιδιού TROLIGTVIS

26.01.2020

Το 1959, με ιδρυτή τον Ξάνθο Σαρρή, 
μία μικρή βιοτεχνία δημιουργείται στην Αμ-
μόχωστο. Στα τετραγωνικά ενός δωματίου 
έμελλε να γεννηθούν πρωτοποριακές για την 
εποχή ιδέες και να αναπτυχθούν προϊόντα 
που αποτέλεσαν σταθμό στην ιστορία της 
Κύπρου. Με όραμα τη δημιουργία καινο-
τόμων προϊόντων, υιοθετήθηκε η έκφραση 
«Εύρηκα» του Αρχιμήδη ως επωνυμία της 
εταιρείας. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η 
ΕΥΡΗΚΑ πρόσφερε «λύσεις» στο νοικοκυ-
ριό του Κύπριου καταναλωτή και κέρδισε 
την εμπιστοσύνη μέσα από τα ποιοτικά της 
προϊόντα.  1960-1970: Η ναυαρχίδα της 
εταιρείας ήταν το «υπερλευκαντικό Εύρηκα»,  
που αποτέλεσε επιτυχημένο ξεκίνημα με 
μεγάλη απόδοση που χρηματοδότησε τη 
δημιουργία του πρώτου της εργοστασίου το 
1960. Παράλληλα, ιδρύεται η ΕΥΡΗΚΑ Ελλάς, 
που στεγάζεται σε ένα μικρό ενοικιαζόμενο 
εργοστάσιο στην Αθήνα. Στη δεκαετία που 

ακολούθησε, παρουσιάζονται στην αγορά 
το ΕΥΡΗΚΑ ΥΓΡΟ πιάτων, το εντομοκτόνο 
AROXOL, το σαμπουάν DOR, τα ζελέ και 
κρέμα καραμελέ ΜΟΝ ΑΜΙ, το καθαριστικό 
τζαμιών FAMOZO και το καθαριστικό του-
αλέτας TIK TAK. 1970-1980: Η ανάπτυξη 
συνεχίζεται με νέα καθαριστικά προϊόντα, 
όπως η σκόνη πλυσίματος υψηλού αφρι-
σμού BINGΟ. Αρχές του 1970, παράγεται η 
CREMOLINA, η πρώτη μαλακή μαργαρίνη 
της Κύπρου και τα αποφρακτικά FLUP. Σταθμό 
αποτέλεσε το 1974 με την καταστροφική 
τουρκική εισβολή, που οδήγησε στην άμεση 
και πλήρη εγκατάλειψη του εργοστασίου 
της Αμμοχώστου.  Ο Ξάνθος Σαρρής δεν τα 
έβαλε κάτω. Μέσα σε περίοδο ενός μηνός, 
κατάφερε να επαναλειτουργήσει την εται-
ρεία στη Λεμεσό, δίνοντας στέγη και εργασία 
σε όλους τους πρόσφυγες εργαζομένους. 
Το ξεκίνημα ήταν πολύ δύσκολο, αλλά με 
ομαδικότητα και πείσμα η εταιρεία κατά-

φερε να χτίσει ιδιόκτητο εργοστάσιο και να 
συνεχίσει την επιχειρηματική της δράση πιο 
δυναμικά. Δύο χρόνια αργότερα, λανσάρεται 
στην αγορά το καθαριστικό ROKLIN, ενώ το 
1977 ιδρύεται και ιδιόκτητο εργοστάσιο της 
ΕΥΡΗΚΑ Ελλάς Α.Ε. στον Βόλο. Έναν χρόνο 
αργότερα, η εταιρεία αρχίζει δυναμικά τις εξα-
γωγές σε χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς 
και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη. 

1980-1990: Το 1981 φεύγει από τη ζωή ο 
ιδρυτής Ξάνθος Σαρρής και διευθύνων σύμ-
βουλος της ελληνικής εταιρείας αναλαμβάνει 
ο πρωτότοκος γιος του, Νίκος Σαρρής, με 
σημαντικό συνεργάτη τον κ. Σώτο Σωτηρίου 
στα καθήκοντα του γενικού διευθυντή. Στην 
κυπριακή εταιρεία παραμένει διευθύνων 
σύμβουλος ο Χριστόδουλος Νεοφύτου, που 
υπήρξε γεννήτορας της Εύρηκα Λτδ, όταν 
ως αντιπρόσωπος ενός λευκαντικού προ-
ϊόντος ανακάλυψε τις μεγάλες προοπτικές 
που υπήρχαν, τις οποίες ο Ξάνθος Σαρρής 
αποφασιστικά και δυναμικά αξιολόγησε και 
αξιοποίησε. Ακολουθούν μεγάλες επενδύσεις 
σε τεχνολογικό εξοπλισμό και κτιριακές εγκα-
ταστάσεις. 1990-2000: Ο εκσυγχρονισμός 
των εγκαταστάσεων κατέστησε δυνατή την 
παραγωγή νέων σημαντικών προϊόντων: το 
καθαριστικό/αρωματικό τουαλέτας FIORO 
το 1992, το πασίγνωστο και πρωτοποριακό 
για την εποχή του κατσαριδοκτόνο AROXOL 

Mec το 1994, το απορρυπαντικό πλυντηρί-
ων ΕΥΡΗΚΑ EXTRA POWER το 1996. Το 
1997  αρχίζει μια σημαντική συνεργασία με 
τη γαλλική εταιρεία Compo, με τη διανομή 
των οικιακών λιπασμάτων ALGOFLASH, 
που δημιουργούν ουσιαστικά μια ολότελα 
νέα και δική τους κατηγορία προϊόντων στις 
υπεραγορές. 2000-2010: Στα χρόνια που 
ακολούθησαν, ο Νίκος Σαρρής μαζί με τα 
αδέλφια του Έλενα Σαρρή Βαρνάβα και Άλκη 
Σαρρή επενδύουν στο μάρκετινγκ και τις 
υποδομές, ενώ το σήμα Εύρηκα γίνεται 
πλέον συνώνυμο του κλάδου του και πο-
λυεθνικοποιείται. Το 2000 η εταιρεία μπαίνει 
δυναμικά και στον κλάδο των αποσμητικών 
χώρου, με την εξαγορά της CHIRTON, ενώ 
το 2001 παράγει το απορρυπαντικό ΕΥΡΗΚΑ 
ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ. Ακολουθούν κι άλλα επιτυ-
χημένα προϊόντα, ώσπου το 2005 ο Όμιλος 
ΕΥΡΗΚΑ εξαγοράζει την INTERSTAR Chim 
S.A. σε Ρουμανία και Ουκρανία, επένδυση 

που την καθιστά πλέον πολυεθνική εταιρεία. 
Μόλις τρία χρόνια αργότερα, το 2008, η Εύ-
ρηκα Κύπρου εξαπλώνεται και σε άλλους 
κλάδους προϊόντων, μέσω διανομών τρίτων, 
όπως τα προϊόντα βάμβακος SEPTONA, οι 
λιβανέζικοι ξηροί καρποί CASTANIA, και 
τα προϊόντα ξυδιού και λεμονιού ARTEMIS. 
2011 – σήμερα: Το 2012 λανσάρει στην 
αγορά τα πλαστικά σακούλια MR.BIN και το 
2014 τα μαλακτικά ΕΥΡΗΚΑ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 
SECRETS για τη φροντίδα των ρούχων. To 
2017 διεισδύει στη κατηγορία των παιδι-
κών τροφών με διανομές των προϊόντων: 
MILUPA, NINOLAC και BEBELITA της 
εταιρείας Arbor Vitae.  Ακολουθεί η εξα-
γορά της μάρκας IZIKILL το 2018. Το 2019 
ανέλαβε τη διανομή της ιστορικής μάρκας 
παστελιού ΖΑΧΑΡΙΑΣ και πρόσφατα ανέλαβε 
τη διανομή της κυπριακής μάρκας μελιού 
ΔΩΡΟ ΘΕΟΥ και των ελληνικών χειροποί-
ητων μαρμελάδων EVLOGIA.

ΕΥΡΗΚΑ: Μια πορεία 60 χρόνων
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Λεμπέση Ελευθερία: Πρίγκιπα Καρόλου 
16 (δίπλα από το ξενοδοχείο ΑΣΤΥ), Άγιος 
Δομέτιος, τηλ.: 22270770, 22324314. 
Σταύρου Αυγή: Λεωφ. Διγενή Ακρίτα 
76 (από Debenhams προς αγορά Αγ. 
Αντωνίου), Μοσφιλωτή, τηλ.: 22532277, 
22435901. 
Κολιού Άννα: Αγίας Παρασκευής 22Α (δίπλα 
από Απολλώνειο Νοσοκομείο), Έγκωμη, 
τηλ.: 22103884, 99383067. 
Τούμπα Γιούλα: Λεωφ. Αθαλάσσης 86Γ 
και Δωριέων (έναντι καταστήματος 
«Mothercare»), Στρόβολος, τηλ.: 22313677, 
99694653. 
Σπιρίτου Μαρία: Λεωφ. Τσερίου 109Δ 
(απέναντι από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ, δίπλα από 
ΠΑΝΔΩΡΑ), Στρόβολος, τηλ.: 22320553, 
22496649. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Άσπρος Ανδρέας: Θεσσαλονίκης 72Α 
(δρόμος σινεμά ΟΘΕΛΛΟΣ, πλησίον Λεωφ. 
Μακαρίου), Λεμεσός, τηλ.: 25339066, 
25331831. 
Αγγελοπούλου Γιάννα: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 
34Α (έναντι εκκλησίας Αγίου Νικολάου), 

Λεμεσός, τηλ.: 25581965, 25328511. 
Ιωάννου - Καμενίδου Γιάννα: Λεωφ. 
Φραγκλίνου Ρούσβελτ 255Ε, Ζακάκι (έναντι 
αρτοποιείου Sunfresh), Λεμεσός, τηλ.: 
25715315, 25715716. 
Γεωργίου Ντίνος: Νίκου Παττίχη 50 (δρόμος 
Πολεμιδιών, 100μ. από «ΕΚΟ» Παμπίνου), 
Λεμεσός, τηλ.: 25338831, 25432167. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Ασπρής Νίκος: Λεωφόρος  Αρτέμιδος 48 
(έναντι Ξεν/χείου ΛΑΓΙΩΤΗ), Λάρνακα, τηλ.: 
24624928, 24622102. 
Ορφανίδης Μισιέλ: Ερμού 24 (αρχή της 
Ερμού - 50μ. από φώτα Ακρόπολης), Λάρ-
νακα, τηλ.: 24621360, 24531859. 

ΠΑΦΌΣ
Χαραλάμπους Πηνελόπη: Ακαμαντίδος 4 
(δίπλα από περίπτερο «Time Out»), Πάφος, 
τηλ.: 26943222, 26272151. 

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

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 99097385, 22108553. 
Ουρολόγος: Αχιλλέας Κορέλλης, τηλ.: 
70007773, 99562642. 
Οδοντίατρος: Μαρία Παπαγιάννη, τηλ.: 
22255566, 97682627. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Οδοντίατρος: Νικόλαος Τσάππας, τηλ.: 
99489677. 

ΠΑΦΌΣ 
Οδοντίατρος: Ανθούσα Ρουσουνίδου, τηλ.: 
99655360. 

Ιατροί

Το The Mall of Engomi σε 
συνεργασία με εκπαιδευτικό 
Νοηματικής πραγματοποίησαν 
ένα μοναδικό Σεμινάριο Νοη-
ματικής για παιδιά δημοτικού 
σχολείου την περασμένη Τρίτη, 
21 Ιανουαρίου, στον χώρο του 
εμπορικού κέντρου. Συγκεκριμέ-
να, 21 μαθητές από το Δημοτικό 
Σχολείο Λακατάμειας Γ’ - Αγίου 
Γεωργίου είχαν την ευκαιρία να 
παρακολουθήσουν από κοντά τη  
νοηματική και να συμμετέχουν 
σε διάφορες δραστηριότητες. Tα παιδιά κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν την κίνηση 
των χεριών τους και έδωσαν έμφαση στη στάση του σώματός τους, ούτως ώστε να 
καταφέρουν να διδαχτούν τους μήνες, τις εποχές, το δακτυλικό αλφάβητο, καθώς 
και τους 4 βασικούς χαιρετισμούς. Η εισηγήτρια και εκπαιδευτικός του Σεμιναρίου 
Νοηματικής κ. Παναγιώτα Θεμιστοκλέους, αρχικά επισήμανε στα παιδιά το δακτυλικό 
αλφάβητο με διαδραστικό παιχνίδι. Το κάθε παιδί είχε την ευκαιρία να δείξει στους 
συμμαθητές του το όνομά του με βάση το δακτυλικό αλφάβητο αλλά και με τη βοήθεια 
της εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια, τα παιδιά χωρίστηκαν σε 2 ομάδες και η κάθε ομάδα 
παρουσίασε τους βασικούς χαιρετισμούς στην άλλη ομάδα. Οι βασικοί χαιρετισμοί 
που έμαθαν τα παιδιά ήταν το «καλημέρα», το «καληνύχτα», το «γεια» και το «αντίο». 
Με το τέλος του σεμιναρίου όλα τα παιδιά έμαθαν την κάθε εποχή και τον κάθε μήνα 
στην κυπριακή νοηματική γλώσσα. Η κοινωνική εξέλιξη των παιδιών και γενικότερα 
ανθρώπων όλων των ηλικιών, είναι ένα από τα βασικότερα μελήματα του The Mall 
of Engomi, το οποίο συνεχίζει το κοινωνικό του έργο με τη διοργάνωση σεμιναρίων 
και εργαστηρίων που συμβάλλουν στη συνεισφορά του κοινωνικού συνόλου.

Με στόχο την ενδυνάμω-
ση των νέων και την ενίσχυ-
ση της συμμετοχής τους στη 
δημοκρατική ζωή του τόπου, 
o Οργανισμός Νεολαίας Κύ-
πρου σε συνεργασία με την 
Εθνική Αρχή Στοιχημάτων 
ανακοίνωσαν την υλοποίηση 
του προγράμματος «Young 
Cities». Το πρόγραμμα πα-
ρουσιάστηκε σε κοινή δη-
μοσιογραφική διάσκεψη, η 
οποία πραγματοποιήθηκε 
την Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2020, στα γραφεία της Εθνικής Αρχής Στοιχημάτων. Στόχος 
του προγράμματος είναι η δημιουργία «νεανικών» πόλεων, μέσα από μια καινοτόμo 
και άκρως συμμετοχική διαδικασία, η οποία θέτει στο επίκεντρο τη δημιουργικότητα 
και τη δυναμική των νέων. Ειδικότερα, θα ακολουθηθεί η μέθοδος «Τhink and Do 
Tank», μέσω της οποίας ομάδες νέων από διάφορους δήμους της Κύπρου και με 
τη βοήθεια έμπειρων καθοδηγητών, θα κληθούν να ανταλλάξουν ιδέες και προβλη-
ματισμούς, να προτείνουν συγκεκριμένες λύσεις και εν τέλει, να δημιουργήσουν 
συνέργειες για κοινή ανάληψη δράσεων εντός της πόλης τους. Περαιτέρω, βασικοί 
άξονες του προγράμματος «Young Cities» είναι η καλλιέργεια σύγχρονων δεξιο-
τήτων στους νέους, αλλά και η προαγωγή της ενεργού πολιτότητας. Συγκεκριμένα, 
μέσω του προγράμματος, οι νέοι θα μπορούν να αναπτύξουν τον εαυτό τους και να 
παρέμβουν στο κοινωνικό σύνολο στο οποίο ανήκουν, επιφέροντας θετικές αλλαγές 
που βελτιώνουν τόσο τη δική τους ζωή όσο και των συμπολιτών τους. Αυτό μπορεί 
να επιτευχθεί, χρησιμοποιώντας τα απαραίτητα εφόδια που θα τους δοθούν για την 
ανάπτυξη της κριτικής και αναλυτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της ανάλη-
ψης πρωτοβουλιών. Τέλος, σημειώνεται ότι το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα και οι ιδέες που θα επιλεγούν σε κάθε δήμο, δύνανται στη 
συνέχεια να διεκδικήσουν επιχορήγηση από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά 
προγράμματα.

Σε μια απέριττη τελετή, η Πρόεδρος του Φιλαν-
θρωπικού Σωματείου The Landmark Nicosia, 
Μαρία Χριστοδούλου, παρέδωσε επιταγές συνολι-
κού ύψους πέραν των €13.000,00. Αυτό κατέστη 
δυνατό χάρη στις φιλανθρωπικές εκδηλώσεις 
που διοργάνωσε το 5 αστέρων ξενοδοχείο The 
Landmark Nicosia κατά την περίοδο των  Χρι-
στουγέννων. Συγκεκριμένα, στις 13 Δεκεμβρίου 
2019 πραγματοποιήθηκε το ετήσιο φιλανθρωπικό 
γκαλά που διοργανώνει ο Κυπρο-Γαλλικός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος, το Κυπριακό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Φιλανθρωπικό Σωματείο The 
Landmark Nicosia. Στόχος της βραδιάς, η οικονομική ενίσχυση του Φιλανθρωπικού 
Σωματείου Αλκυονίδες και του Ιδρύματος Ελπίδα (Ίδρυμα Για Παιδιά Με Καρκίνο). 
Και οι δύο φορείς παρέλαβαν επιταγές αξίας €3.147,00 αντίστοιχα. Στις 17 Δεκεμβρί-
ου το Φιλανθρωπικό Σωματείο The Landmark Nicosia διοργάνωσε, υπό την αιγίδα 
της Πρώτη Κυρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Άντρης Αναστασιάδη, το ετήσιο 
φιλανθρωπικό χριστουγεννιάτικο γεύμα, που στόχο είχε την οικονομική ενίσχυση του 
Συμβουλίου Επισκέψεων και Ευημερίας του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 
ΙΙΙ. Στο Συμβούλιο παραδόθηκε επιταγή συνολικού ύψους €6.800,00. 

Σεμινάριο Νοηματικής σε παιδιά δημοτικού 
σχολείου από το The Mall of Engomi

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου και η Εθνική 
Αρχή Στοιχημάτων παρουσίασαν το νέο 

πρόγραμμα «Young Cities»

The Landmark Nicosia:
Τελετή παράδοσης επιταγών 

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου πα-
ρουσιάζει ένα ενδιαφέρον διαδραστικό εργαστήρι, 
με θέμα τα σπάνια και άγρια λουλούδια και φυτά 
της Κύπρου, την τέχνη και την υφασματοτεχνία. 
Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1 
Φεβρουαρίου 2020, 10.00-11.30 για παιδιά 10-11 
ετών και 12.00-13.30 για παιδιά 12-13 ετών. Τα 
παιδιά θα περάσουν ένα πρωινό μαθαίνοντας για 
την Elektra Megaw και το έργο της, θα πειραματιστούν με τις φόρμες που σχεδίαζε, 
με τεχνικές συλλογής βοτάνων, με φυσικές βαφές και τεχνικές κλωστοϋφαντουργίας. 
Η Elektra διέσχισε την Κύπρο με την αρχαιολογική ομάδα του συζύγου της Peter 
και κατέγραψε τα σπάνια και άγρια λουλούδια και φυτά της Κύπρου. Θα μάθουν για 
την τεχνική κλωστοϋφαντουργίας και της βαφής δέσμης χρησιμοποιώντας φυσικές 
βαφές. Θα διδαχθούν επίσης τη θεωρία της βοτανολογίας και θα έρθουν σε επαφή 
με το έργο της Elektra Megaw με μια ομιλία και επίδειξη, ενώ θα χρησιμοποιήσουν 
αυτές τις ιδέες στο δικό τους κομμάτι από ύφασμα. Η βαφή δέσμης είναι διασκεδα-
στική, απλή και βιώσιμη. Εξοικειώνει τα παιδιά με τη διαδικασία της χαρακτικής 
και της υφασματοτεχνίας. Τους μαθαίνει πώς μπορούν να ξεκινήσουν το ταξίδι της 
δημιουργίας με πράγματα που έχουν ήδη στην κουζίνα ή τον κήπο τους. Πολλά από 
τα κοινά και καθημερινά απορρίμματα τροφίμων είναι μια μεγάλη πηγή όμορου 
χρώματος, όπως δέρματα κρεμμυδιού και αβοκάντο, παντζάρια, λάχανο και φλούδες 
πορτοκαλιού. Το Πρόγραμμα εξετάζει και πειραματίζεται, μέσω των τεχνικών βαφής 
δέσμης και tie-dye, με τη μοναδική ποιότητα κάθε επιμέρους φυτού που προσδίδει ένα 
μοναδικό και αναπόφευκτο χρώμα ανάλογα με το έδαφος, τις συνθήκες και τον χρόνο 
συγκομιδής. Τα παιδιά, δοκιμάζοντας την τεχνική της φυσικής βαφής, εισάγονται στον 
μαγικό κόσμο της φύσης και στοn βιώσιμο τρόπο δημιουργίας άφθονων εικαστικών 
εγκαταστάσεων. Κάθε μαθητής/μαθήτρια θα έχει στη διάθεσή του ύφασμα 30x3 εκ. 
για να φτιάξει πετσετάκι ή μαντήλι ή ακόμη μπορεί να φτιάξει προαιρετικά και το δικό 
του/της σύνολο, δυο οικολογικά δώρα (καρτ-ποστάλ με άγρια μελάνια). Τα παιδιά θα 
έχουν στη διάθεσή τους όλα τα απαιτούμενα υλικά και εξοπλισμό. Επίσης μπορούν 
να φέρουν μαζί τους γάντια ή ποδιά, ένα σημειωματάριο ή κάμερα. Μπορούν επίσης 
να φέρουν επιπλέον λουλούδια και φύλλα για να δοκιμάσουν την τεχνική δέσμευσης 
βαφής. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος. Για περισσότερες πληροφορίες 
και προκρατήσεις στο 22128175. Είσοδος δωρεάν.

Ένα εντυπωσιακό Escape Room έρχεται στη 
Λευκωσία για δύο μόνο μέρες, στο πλαίσιο της 
εκστρατείας «ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ» (#yourEUright) που 
πραγματοποιείται από το διοικητικό τμήμα της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιο για την ευρωπαϊκή 
πολιτική στους τομείς της δικαιοσύνης, των κατα-
ναλωτών και της ισότητας των φύλων (DG Just). Το 
Escape Room, το οποίο θα περάσει από συνολικά 
δέκα ευρωπαϊκές χώρες, θα κάνει στάση στο The 
Mall of Cyprus σήμερα Κυριακή, 26 Ιανουαρίου, από τις 11.00 μέχρι τις 19.00. Το 
κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο παιχνίδι εντελώς δωρεάν, σε ομάδες 
των τεσσάρων ατόμων, και να εξιχνιάσει το «μυστήριο», μαθαίνοντας παράλληλα τα 
δικαιώματά του ως καταναλωτής. Κατά τη διάρκεια αυτής της μοναδικής εμπειρίας, οι 
συμμετέχοντες θα μάθουν για τα δικαιώματά τους που αφορούν τα ταξίδια, την ασφάλεια 
των προϊόντων, τη διαφάνεια στα τέλη και τις υπηρεσίες των τραπεζών, τις διαδικτυακές 
αγορές, την εγγύηση των προϊόντων, την αξιόπιστη διαφήμιση και τους δίκαιους όρους 
συμβολαίων. Λόγω του ότι μερικές φορές τέτοια ζητήματα μπορεί να είναι πολύπλοκα, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε αυτό το ευφάνταστο παιχνίδι για να ευαισθητο-
ποιήσει και να ενημερώσει το κοινό, με απλά καθημερινά παραδείγματα. Η εκστρατεία 
«ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΙΟ» (#YourEUright), η οποία ξεκίνησε στην Κύπρο το καλοκαίρι του 2019, 
ενημερώνει καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρώπη για τα δικαιώματά τους αλλά και 
που μπορούν να απευθυνθούν σε περίπτωση που χρειάζονται βοήθεια. Στην Κύπρο, 
δόθηκε έμφαση στο δικαίωμα επιστροφής προϊόντων που αγοράστηκαν διαδικτυακά 
εντός 14 ημερών, στη διαφάνεια και τα τέλη των τραπεζών καθώς και στα ασφαλή 
προϊόντα.  Ενίσχυσε τη θέση σου ως καταναλωτής, μαθαίνοντας περισσότερα για τα 
δικαιώματά σου μέσα από την ιστοσελίδα https://europa.eu/youreuright/home_el 

Με το μήνυμα «Κάνε τη διαφορά! Αγάπησε τον 
πλανήτη», τα Holland & Barrett Κύπρου πραγματοποί-
ησαν, το Σάββατο 23 Νοεμβρίου, δενδροφύτευση σε 
δημόσιο χώρο πρασίνου στην περιοχή των Λατσιών. 
Περισσότεροι από 40 εθελοντές εργαζόμενοι του Ομί-
λου C.A. Papaellinas, στον οποίο ανήκει  η αλυσίδα 
καταστημάτων Holland & Barrett Κύπρου, καθώς 
και  εθελοντές της κοινότητας των Λατσιών, ένωσαν 
τις δυνάμεις τους μαζί με τον Δήμο, σε μία δράση με 
επίκεντρο το περιβάλλον. 40 δεντράκια όπως καζουαρίνα, στερκούλια, καλλιστήμονα και 
μαστιχόδεντρα δίνουν πλέον ζωή και ομορφαίνουν την περιοχή. Με την πρωτοβουλία 
αυτή, τα Holland & Barrett Κύπρου συνέβαλαν στη δημιουργία ενός νέου χώρου πρα-
σίνου για τους δημότες, ενισχύοντας το κοινωνικό και περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. 
Ο Διευθυντής Μάρκετινγκ των καταστημάτων Holland & Barrett Κύπρου, Ματθαίος 
Αλαμπρίτης, αναφέρθηκε στη σημασία ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία των 
φυσικών οικοτόπων και προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η περιβαλλοντική ευθύνη απο-
τελεί ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας των Holland & Barrett Κύπρου και αναπόσπαστο 
μέρος της κουλτούρας τους. Στο πλαίσιο αυτό, η αλυσίδα των 14 καταστημάτων σε όλη 
την Κύπρο, έχει αντικαταστήσει τις σακούλες, καθώς και άλλες  συσκευασίες, με υλικά πιο 
φιλικά προς το περιβάλλον. Παράλληλα, υλοποιεί πρόγραμμα εξοικονόμησης ηλεκτρικής 
ενέργειας και διαθέτει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον.

Έσοδα
Ο Παγκύπριος Αντιλευχαιμικός Σύν-

δεσμος «ΖΩΗ» πραγματοποίησε στις 
21/11/2019,  με πλήρη επιτυχία, στη 
Λεμεσό, εκδήλωση με ομιλητή τον Αρ-
χιμανδρίτη Αντρέα Κονάνο, στην οποία 
παρευρέθησαν 1.250 άτομα. Τα έσοδα ανήλ-
θαν στις €6.255, τα έξοδα στα €1.870,85 
και τα καθαρά έσοδα για τον Σύνδεσμο στις 
€4.384,15. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν 
για τη βοήθεια των ασθενών του Συνδέ-
σμου. Ο Σύνδεσμος εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες στον Αρχιμανδρίτη Αντρέα 
Κονάνο για τη  στήριξη του σκοπού, την 
επαρχιακή επιτροπή Λεμεσού του Συν-
δέσμου για την πολύτιμη βοήθειά τους 
αλλά και όσους συνέβαλαν στην επιτυχία 
της όλης εκδήλωσης. Επίσης ευχαριστεί 
το κοινό για την αθρόα προσέλευσή του 
στην εκδήλωση και τον χορηγό, ΟΠΑΠ 
Κύπρου.

Γιορτή των Ελληνικών
Γραμμάτων 

Ο Δήμος Γερμασόγειας διοργανώνει 
την Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 
7.00μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσε-
ων του περιφερειακού Δημοτικού Σχολεί-
ου Γερμασόγειας (Πανιώτη), τη Γιορτή των 
Ελληνικών Γραμμάτων. Κύρια ομιλήτρια 
θα είναι η Δρ Αρετή Δημοσθένους, Διευθύ-
ντρια του Ινστιτούτου Ιστορικών Μελετών για 
την Ειρήνη. Θα παρουσιαστεί καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα από τη Χορωδία του Δήμου 
Γερμασόγειας, υπό τη διεύθυνση του κ. Σό-
λωνα Κλαδά και από τη Φιλαρμονική του 
Δήμου Γερμασόγειας, υπό τη διεύθυνση του 
κ. Παναγιώτη Στυλιανού. Κατά την εκδήλωση 
θα βραβευθούν οι άριστοι στο ήθος και στην 
επίδοση δημότες μαθητές/τριες απόφοιτοι 
Λυκείων, της σχολικής χρονιάς 2018 - 2019. 
Θα τιμηθούν επίσης η ομάδα της Σχολής 
Χορού Swing Latino για τη διάκρισή της 
στον διαγωνισμό “Cyprus Social and Sport 
Cup”, Μέλη της Φιλαρμονικής του Δήμου 
Γερμασόγειας και αποβιώσαντα Μέλη της 
Χορωδίας του Δήμου Γερμασόγειας για την 
ανιδιοτελή προσφορά τους.

O Δήμος Αραδίππου διοργανώνει την 
Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 7.00μ.μ., 
στην αίθουσα εκδηλώσεων Γιάγκος Κωνστα-
ντινίδης του Δ’ Δημοτικού Σχολείου Άγιος 
Φανούριος Αραδίππου, εκδήλωση για τη 
Γιορτή των Ελληνικών Γραμμάτων. Κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης θα τιμηθούν 
οι αποθανόντες ιερείς Πατήρ Νικόλαος 
Παπαδημητρίου και Πατήρ Παρασκευάς 
Χαραλάμπους. Ομιλία με θέμα «Οι Τρεις 
Ιεράρχες και τα Ελληνικά Γράμματα», από 
τον Μητροπολίτη Κιτίου Νεκτάριο.

ΚΥ.ΚΕ.Μ.
Εκδήλωση με τίτλο «Μέση Ανατολή και 

Μεσόγειος: Δυναμικές ανακατατάξεις και 
αντίκτυπος για Ελλάδα και Κύπρο», διορ-
γανώνει η Επαρχιακή Επιτροπή Λάρνακας 
– Αμμοχώστου του Κυπριακού Κέντρου 
Μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ.), αύριο Δευτέρα, 27 

Ιανουαρίου 2020 και ώρα 7.00μ.μ., στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. 
Τηλ. 99409817.

Διάλεξη
Διάλεξη με θέμα «Λογοτεχνία και Ια-

τρική: Ο επικίνδυνος οίκτος», διοργανώ-
νει το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο 
την Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 
7.00μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών 
Λάρνακας. Εισηγήτρια: Μαριάννα Παφί-
τη, Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας 
- Συνεργάτης Τμήματος Βυζαντινών και 
Νεοελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη.

Ροταριανός Όμιλος
Λάρνακας

Ομιλία προς τιμήν του Ροταριανού Δη-
μήτρη Πιερίδη και της προσφοράς του στον 
Πολιτισμό διοργανώνουν ο Ροταριανός  
Όμιλος Λάρνακας και Λάρνακα – Κίτιον 
αύριο Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2020 και 
ώρα 8.00μ.μ., στο Μουσείο Πιερίδη, στη 
Λάρνακα. Ομιλητής θα είναι ο κ. Λούης 
Περεντός. 

Μουσική εκδήλωση
Μουσική βραδιά «Ψυχής Ταξίδια» του 

Γιάννη Αντωνίου διοργανώνει το Κέντρο 
για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες Άγιος Λά-
ζαρος, στη Λάρνακα, αύριο Δευτέρα, 27 
Ιανουαρίου 2020 και ώρα 8.00μ.μ., στο 
Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας. Είσοδος 
€10 & €5 (για παιδιά κάτω των 12 ετών).

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 Θεοδώρας 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. Αναλυτικά, το 
πρόγραμμα  των  εκδρομών   δημοσιεύεται 
στην ιστοσελίδα www.iep.org.cy, όπου θα 
βρείτε και τις υπόλοιπες εκδρομές του  Πάσχα.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος 
Αναστασιάδης επιβράβευσε με τιμητική πλακέτα την 
ΕΚΟ Κύπρου ως ένδειξη αναγνώρισης της συνεχούς 
προσφοράς και στήριξης που παρέχει προς το Σώμα 
Προσκόπων Κύπρου. Η απονομή πραγματοποιή-
θηκε στις 19 Δεκεμβρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο 
Κύπρου, κατά τη διάρκεια της απονομής των Πτυχίων 
Προσκόπων της Δημοκρατίας παρουσία υπουργών 
και εκπροσώπων κοινοβουλευτικών κομμάτων. Η 
ΕΚΟ Κύπρου εκπροσωπήθηκε από τον κ. Γιώργο Γρηγορά, Διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Εταιρείας. Η EKO Κύπρου υποστηρίζει διαχρονικά τις αρχές και τις αξίες που πρεσβεύει ο 
Προσκοπισμός και αποτελεί έναν από τους κύριους χορηγούς του Σώματος Προσκόπων. 
Για τη φετινή περίοδο, στα πλαίσια της ενίσχυσης της μη τυπικής μάθησης, έχει αναλά-
βει σειρά πρωτοβουλιών για την ενίσχυση του Προσκοπισμού, ανάμεσά τους και την 
υποστήριξη των εκπαιδεύσεων των βαθμοφόρων στελεχών του Σώματος Προσκόπων 
Κύπρου, χορηγώντας ένα σημαντικό τμήμα του κόστους.    

Απονομή Τιμητικής Πλακέτας στην ΕΚΟ 

Διαδραστικό πρόγραμμα για δημιουργίες
με άγρια λουλούδια και βότανα

Εσύ ξέρεις τα δικαιώματά σου αρκετά καλά,
έτσι ώστε να «αποδράσεις»;

Δενδροφύτευση από τα Holland & Barrett 

www.simerini.com

Γίνε κι εσύ μέλος της ομάδας του Καραϊσκάκειου 
Ιδρύματος και απόλαυσε μια συναρπαστική πρόκληση 
ζωής με φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ένα ενδιαφέρον 
ταξίδι στο όμορφο Βιετνάμ, χώρα της Νοτιοανατολικής 
Ασίας, που διοργανώνει το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα 
σε συνεργασία με το Leukemia Cancer Society της 
Αγγλίας. Ζήσε αυτήν την πρόκληση, ξεπέρασε τα όριά 
σου και συγκέντρωσε χρήματα για ένα σκοπό… για 
πολλά παιδικά χαμόγελα! Ημερ.: 24 Οκτωβρίου - 1η 
Νοεμβρίου 2020. Για υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 
Απριλίου 2020. Για πληροφορίες στο 22210858 ή 
στο info@karaiskakio.org.cy. Οι εθελοντές θα πρέπει να μαζέψουν με χορηγίες το ελάχι-
στο κόστος συμμετοχής αξίας €4.500 (τα €500 καλύπτουν το κόστος εγγραφής και την 
προκαταβολή, τα οποία ποσά δεν επιστρέφονται). Με το υπόλοιπο ποσό καλύπτονται 
τα εισιτήρια, φαγητό (μερικώς), η διαμονή αλλά και το ποσοστό που θα προσφερθεί στο 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα μέσα από αυτήν την πρόκληση.

Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα αναζητά
περιπετειώδεις εθελοντές 



Είναι καλά γνωστή η θέση ότι ο 
ισχυρός μπορεί να αμφισβητεί το 
δίκαιο και να επιζητεί όπως ο κ. 

Ερντογάν ΜΗ συνδέει τις «διεκδικήσεις» 
της Τουρκίας με τη νομιμότητα. Ενεργεί 
με βάση την επεκτατική επιθυμία και βλέ-
ψεις του, ως να είναι ο μόνος κριτής τού τι 
είναι δίκαιο και ως να είναι ο απόλυτος 
άρχοντας για ό,τι επιβουλεύεται σε βάρος 
κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών. 
Δεν παραλείπει, βέβαια, να συγκαλύψει 
φαινομενικά την επιθετικότητά του με επί-
κληση του δικαίου, όπως ο ίδιος αυθαίρετα 
και αλαζονικά κατανοεί και ερμηνεύει. Γι’ 
αυτό συνήψε το μνημόνιο με Λιβύη, γι’ 
αυτό ισχυρίζεται ότι τα νησιά δεν έχουν 
υφαλοκρηπίδα και γι’ αυτό επιμένει μη 
αναγνωρίζοντας (!) την Κυπριακή Δη-
μοκρατία, σε λύση του Κυπριακού, μη 
βιώσιμη και μη λειτουργική.

Αυτή του, όμως, η υπεροψία, λόγω της 
στρατιωτικής δύναμης είναι κατακριτέα 
και μη ανεκτή. Χώρες που έχουν μεγάλα 
συμφέροντα με την Τουρκία αποφεύγουν 
να αντιμετωπίσουν άμεσα την Τουρκία 
ως τον συστηματικό παραβάτη του Διε-
θνούς Δικαίου. Κατάσταση όμως που δεν 
μπορεί να ανέχεται συνεχώς η διεθνής 
κοινή γνώμη, που θεωρεί αναγκαία την 
ειρηνική επίλυση των διαφορών. Ορι-
στικά για μικρά και ανίσχυρα Κράτη, η 
απομάκρυνσή τους από τη νόμιμη διεκδί-
κηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων τους 
και γενικότερα από το δίκαιο, τα καθιστά 
απόλυτα ανίσχυρα. Άλλωστε, το δίκαιο 
ως έννοια και πράξη απαιτεί συνέργεια 
από πολλούς με συμφωνημένη σύγκλη-
ση αρχών, ενώ αντίθετα η αυθαιρεσία 
του ισχυρού είναι κατά κανόναν μια 
προσωπική αμφισβήτηση του δικαίου 
από κάποιον στρατιωτικά ισχυρό ηγέτη, 
που αφού κινείται από μόνος του έχει 
σε κάποιες περιπτώσεις το πλεονέκτημα 
της πρωτοβουλίας στην προσπάθειά του 
να επιτύχει τετελεσμένα. Οπότε η διεκδί-
κηση είναι η ανατροπή των παράνομων 
συνεπειών που επέφερε.

Η Κυπριακή Δημοκρατία δικαίως 

αγωνίζεται κατά της τουρκικής αυθαίρετης 
επεκτατικότητας εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, στο ΕΔΑΔ, στο Διεθνές Δικα-
στήριο της Χάγης, αλλά και στην καθό-
λου γεωγραφική περιοχή μας, ώστε να 
καταστήσει υπερέχουσα έναντι πάντων 
την ισχύ του Δικαίου. Η Κύπρος, όπως 
και η Ελλάδα, κατέδειξαν με τις διάφο-
ρες διπλωματικές τους προσπάθειες ότι, 
επιτέλους, δεν υποκύπτουν στην απειλή 
της αυθαίρετης ισχύος της Τουρκίας. Το 
πράττουν αποφασιστικά για πρώτη φορά 
κατά τρόπο σαφή και με αλλεπάλληλους 
χειρισμούς και προσπάθεια σε διάφο-
ρα επίπεδα, μη αποκλειομένης και της 
δυνατότητας άσκησης βέτο στα ανώτατα 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χειρι-
σμοί έναντι τρίτων που δεν είναι εύκο-
λοι και οι οποίοι, όμως, προϋποθέτουν 
ένα αρραγές εσωτερικό μέτωπο και μη 
εγκατάλειψη παραδοσιακών διαχρονικών 
φίλων, ως είναι η Ρωσία.

Το Δίκαιο της Θάλασσας, που η Ευρω-
παϊκή Ένωση και 159 τόσα άλλα κράτη 
μέλη του ΟΗΕ έχουν κυρώσει, όπως γενι-
κότερα και το Διεθνές Δίκαιο αποτελούν 
θεσμικές ρυθμίσεις που αποβλέπουν στην 
καθιέρωση όρων καταγραφής και άσκησης 
του κυριαρχικού δικαιώματος απόλαυσης 
της ΑΟΖ που έχει το κάθε παραθαλάσσιο 
Κράτος. Κανόνες δικαίου που υπάρχουν 
ως αποτέλεσμα ευρύτατης συναίνεσης, 
που συμβάλλουν στην ειρηνική επίλυση 
διαφόρων. Αυτήν την τάξη νομοτέλειας 
και δικαιωμάτων επιζητεί να ανατρέψει 
ετσιθελικά και αυθαίρετα ο κ. Ερντογάν, 
που επιδιώκει να καταστήσει τη σημερινή 
Τουρκία ως τον τρομοκράτη της περιοχής.

Οπότε και το σαφές αξίωμα ότι δίκαιη 
λύση σε κάθε γεωπολιτικό πρόβλημα 
μπορεί και πρέπει να προκύπτει με 
βάση την ισχύ του δικαίου. Αν αφεθεί 
η ισχύς των όπλων να είναι ο διαμορ-
φωτής της όποιας λύσης επί διαφορών 
ως το μνημόνιο Τουρκίας – Λιβύης ή 
της μη αναγνώρισης της Κυπριακής 
ΑΟΖ και γενικότερα της ΑΟΖ των νή-
σων (ως η Κρήτη και το Καστελλόριζο), 
τότε αυτή η λύση, πέρα από αυθαίρετα 
«τυραννική», θα συντελεί στην ανατροπή 
της νόμιμης και δημοκρατικής τάξης 
πραγμάτων και σχέσεων κατά το Διεθνές 
Δίκαιο. Πρέπει, επιτέλους, το δίκαιο να 
είναι το ισχυρό και καθοριστικό στοι-
χείο αναζήτησης του δικαίου και όχι η 
στρατιωτική υπεροχή σε ισχύ.

Η αλαζονική συνεχής προσπάθεια 
επιβολής των επιθυμιών της Άγκυρας 
με πρωτοβουλίες εξωνομικές, γιατί απλώς 
χρησιμοποιεί τη στρατιωτική ισχύ της, 
είναι ένα φαινόμενο έναντι του οποίου 
δεν μπορεί να υπάρχει ανοχή από τη 
διεθνή κοινή γνώμη από την ίδια την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή έστω από εμάς. Οι 
μεγάλοι της Γης έχουν πλήρη αντίληψη 
του πώς ενεργούν για παράδειγμα οι επτά 
χώρες του Fοrum, όπως το διακήρυξαν 
εκ συμφώνου πριν από λίγες μέρες στην 
Αίγυπτο (με συμμετοχή, μάλιστα, Ισραήλ 
και Παλαιστίνης που τόσες έχουν μεταξύ 
τους διαχρονικές διαφορές) για από κοινού 
ειρηνική αξιοποίηση του υποθαλάσσιου 
πλούτου της περιοχής. Διαδρομή συνεν-
νόησης αντίθετη στη μοναχική διαδρομή 
που ακολουθεί η Τουρκία με την προβολή 
της ισχύος (αντί της ειρήνης). Δεν αρκεί να 
περιορίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο 
σε διακηρύξεις καταδίκης. Η πολιτική 
μας εξουσία πρέπει να μη διακόψει τη 
συνεχή και ξεκάθαρη διεκδίκηση. Ίσως 
είναι η τελευταία δυνατότητα αντίδρασής 
μας έναντι της συνεχώς διογκούμενης 
τουρκικής βουλιμίας.

Η Τουρκία στην Κύπρο, στη Συρία 
και τώρα στη Λιβύη καταπατά σαφώς, 
εσκεμμένα και προκλητικά το Διεθνές 
Δίκαιο. Το πράττει, λόγω της αυτοπε-
ποίθησης που της παρέχει η υπεροπλία 
της, διά της οποίας καθορίζει και την 
περαιτέρω πορεία της. Πρόκειται για μια 
γνώριμη τουρκική στάση που δεν θα 
πρέπει εμείς και όσοι άλλοι πιστεύουν 
στην υπεροχή του δικαίου να αφήσουμε 
να καταστεί η ωμή βία και η αυθαιρεσία 
τρόπος «ανταγωνισμού» στην καταστροφή! 

*Δικηγόρος

Της Κυριακής

Απόψεις 28

Τ ο μέγα θέμα που απασχόλησε 
όσους έχουν σχέση με την εκ-
παίδευση και ιδιαίτερα με τη 

Μέση Εκπαίδευση υπήρξε το θέμα των 
εξετάσεων των τετραμήνων. Το θέμα 
ταλαιπώρησε επί μακρόν τη Βουλή, το 
ΥΠΠΝ, τους εκπαιδευτικούς Μέσης, την 
ηγεσία των γονέων Μέσης, τους μαθητές 
και γενικά την κοινή γνώμη. Υπήρξε 
έντονη αντιπαράθεση σε θεσμικό αλλά 
και προσωπικό επίπεδο. Τελικά το θέμα 
των εξετάσεων ρυθμίστηκε με νόμο της 
Βουλής κι έτσι όλοι αναγκάστηκαν να 
αποδεχτούν την εφαρμογή του νόμου.

Η διεξαγωγή των εξετάσεων των τε-
τραμήνων έχει πραγματοποιηθεί. Και 
αυτή η εξέλιξη απoτέλεσε τον καταλύτη 
για το θέμα. Η εμπειρία που απέκτησαν 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμε-
νοι έχει δημιουργήσει μια πραγματική 
εικόνα για τις εξετάσεις και έχει δείξει 
τις αδυναμίες και τα προβλήματα του 
θεσμού. Και τώρα όλοι έχουν αποδεχτεί 
να υποβάλουν και να μελετήσουν ειση-
γήσεις για βελτίωση του θεσμού, αλλά 
κυρίως της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
και των αποτελεσμάτων της. Το θέμα, 
δηλαδή, μπήκε σε μια ομαλότητα και 
όλοι φαίνεται ότι θα εργαστούν, για να 
επανέλθει η ομαλότητα και να ομαλο-
ποιηθούν οι σχέσεις του ΥΠΠΝ και των 
καθηγητών.

Αυτήν τη χρονική περίοδο της 
ομαλότητας και της συνεργασίας των 
ενδιαφερομένων, αντί της έντονης 
αντιπαράθεσης, είναι ευκαιρία να εκ-
φράσουμε μερικές γενικές σκέψεις και 

απόψεις για το θέμα. Αυτές οι σκέψεις 
είναι αποτέλεσμα των γεγονότων που 
παρακολουθήσαμε  και των έντονων 
αντιπαραθέσεων, που κινδύνευσαν να 
εκτροχιάσουν ένα απλό για την εκπαί-
δευση θέμα, τη διενέργεια εξετάσεων 
για αξιολόγηση των μαθητών. Δεν θα 
εκφέρουμε γνώμη και άποψη για την 
ουσία του θέματος, γιατί δεν έχουμε 
ούτε τη  γνώση, ούτε την κατάρτιση, 
ούτε την εμπειρία, ώστε να έχουμε και 
τεκμηριωμένη άποψη. Εμείς απλώς θα 
καταγράψουμε μερικές σκέψεις, που 
έχουν σχέση με τη δεοντολογία για 
την αντιμετώπιση του θέματος.

Πρώτη σκέψη είναι ότι για την αξι-
ολόγηση των μαθητών, της οποίας οι 
εξετάσεις είναι μία πτυχή, πρέπει να 
έχουν λόγο οι αρμόδιοι για το θέμα. Και 
αρμόδιοι είναι οι ειδικοί για την αξιο-
λόγηση ακαδημαϊκοί, οι προσοντούχοι 
αξιωματούχοι του ΥΠΠΝ και οι προ-
σοντούχοι και έμπειροι εκπαιδευτικοί. 
Συμβουλευτικό ρόλο πρέπει να έχουν 
οι καθηγητές που θα εφαρμόσουν την 
καινοτομία, οι συνδικαλιστές για να 
υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τα 
κεκτημένα τους, οι γονείς και οι μαθητές 
ως επηρεαζόμενοι. Συντονιστής όλων 
πρέπει να είναι ο Διευθυντής Μέσης και 
για την οριστικοποίηση των αποφάσεων 
πρέπει να δώσει τη δική του θέση, ως 
πολιτικός προϊστάμενος του Υπουργεί-
ου και εκπρόσωπος της εκτελεστικής 
εξουσίας, ο Υπουργός Παιδείας.

Στην αντιμετώπιση του θέματος, 
όμως, εμείς οι πολίτες είδαμε μιαν 
έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον 
Υπουργό και την ηγεσία της συνδι-
καλιστικής ΟΕΛΜΕΚ ακόμα και επί 
προσωπικού επιπέδου. Είδαμε τις 
ηγεσίες των οργανωμένων γονιών να 
έχουν έντονη άποψη και να διαμεσο-
λαβούν ανάμεσα στον Υπουργό και 
τους συνδικαλιστές και προσπάθεια 

των δυο να πάρουν με το μέρος τους 
την ηγεσία των γονιών. Είδαμε τους 
μαθητές να οργανώνονται με εμφανή 
την έξωθεν καθοδήγηση, για να επι-
βάλουν με μέτρα την κατάργηση των 
τετραμήνων. Είδαμε συνδικαλιστές και 
μαθητές να οργανώνουν κοινό μέτωπο 
για κατάργηση των τετραμήνων. Και 
όλα τούτα με προσπάθεια ανάμειξης 
της πολιτικής και των πολιτικών σε ένα 
καθαρά εκπαιδευτικό θέμα. 

Από όλη τη διαδικασία ήταν απόντες 
οι ειδικοί τεχνοκράτες και ακαδημαϊκοί, 
που έπρεπε να είχαν καθορίσει και να 
δώσουν τα φώτα τους για τον καταρ-
τισμό αυτής της πτυχής αξιολόγησης 
των μαθητών. Είδαμε ακόμα τον καθ’ 
ύλην αρμόδιο συντονιστή, δηλαδή τον 
διευθυντή Μέσης Παιδείας, να βρίσκεται 
συνεχώς στο περιθώριο και να παρα-
κολουθεί τα τεκταινόμενα, στα οποία 
κύριο λόγο είχαν ο Υπουργός και τα 
πρωτοπαλλήκαρα της κάθε αρμόδιας 
ή αναρμόδιας για το θέμα  ομάδας.

Σε αυτό το μοτίβο της εξέτασης του 
θέματος θα μπορούμε να πούμε πολλά. 
Όμως δεν είναι απαραίτητο σ’ αυτό το 
άρθρο. Θα πούμε μόνον επιγραμματικά 
τούτα. Η παιδεία και η εκπαίδευση των 
παιδιών δεν είναι θέματα για τα οποία 
πρέπει να αποφασίζουν οι συνδικαλι-
στές και οι πολιτικοί. Και η αξιολόγηση 
των παιδιών και οι εξετάσεις δεν είναι 
θέματα για να αποφασίσουν οι γονείς 
και οι μαθητές και προπάντων οι συνδι-
καλιστικές ηγεσίες των εκπαιδευτικών. 
Οι τεχνοκράτες της εκπαίδευσης και 
οι προσοντούχοι εκπαιδευτικοί, αυτοί 
πρέπει να έχουν τον πρώτο λόγο.

Η παρακμή της σημερινής κοινωνίας 
σε όλους τους τομείς μπορεί να ελπίζει 
σε ανάκαμψη μόνο με σωστή επένδυση 
στην παιδεία, που όλοι πρέπει να την 
υπηρετούν, ο καθένας με τον σωστό 
ρόλο του.

Υποτίθεται ότι ένας εκ των θε-
μελιωδών πυλώνων πολιτικής 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

αυτός της κοινής εξωτερικής πολιτικής 
και πολιτικής ασφάλειας. Και παρ’ 
όλον που πολλά απομένουν να γίνουν 
για να πάρει «σάρκα και οστά» αυτός 
ο πυλώνας, εντούτοις αναμένεται ότι 
θα υιοθετούνται στοιχειωδώς δρά-
σεις, πολιτικές και αποφάσεις που 
θα παρουσιάζουν την Ε.Ε. παρούσα 
στο διεθνές προσκήνιο και κυρίως 
συντεταγμένη και με ενιαία έκφραση.

Αυτό που συνέβη τις τελευταίες 
ημέρες, με τις πρωτοβουλίες, τις στά-
σεις και τις συμπεριφορές ορισμένων 
ευρωπαϊκών κρατών στο θέμα της 
Λιβύης, είναι εξωφρενικά απαράδε-
κτο. Γιατί όχι μόνο δεν υπάρχει κοινή 
στάση και δράση. Το αντίθετο. Η Ε.Ε. 
παρουσιάζει κυριολεκτικά «Πύργο 
της Βαβέλ».

Ο Ύπατος Εκπρόσωπος για την 
εξωτερική πολιτική, Τζοσέφ Μπορέλ, 
ορθά έχει καταδικάσει, ως παράνο-
μο, το τουρκολιβυκό σύμφωνο και 
ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου Σαρλ Μισέλ συναντήθηκε 
με τον Ταγίπ Ερντογάν στον οποίο 
διατύπωσε με σαφήνεια τη συγκε-
κριμένη θέση.

Ωστόσο, ο Πρωθυπουργός της Ιτα-
λίας Τζουζέπε Κόντε «ερωτοτροπεί» 
με την Τουρκία, συναντάται με τον 
Ερντογάν για το θέμα της Λιβύης και 
εμφανώς διαφοροποιείται από την 
υποτιθέμενη κοινή πολιτική επί του 

θέματος, όπως την εξέφρασε ο Ύπα-
τος Εκπρόσωπος της Ε.Ε. σε θέματα 
εξωτερικής πολιτικής και ο Πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Την ίδια ώρα η Μέρκελ συγκα-
λεί συνδιάσκεψη στο Βερολίνο για το 
Λιβυκό, με προσκεκλημένη και την 
Τουρκία, την οποία, έτσι, νομιμοποιεί 
ως ενδιαφερόμενο μέρος. Διαγρά-
φοντας το γεγονός ότι η Τουρκία 
παρανομεί, αφού κατά  παραβίαση 
απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ αποστέλλει στρατεύματα στη 
Λιβύη. Ταυτόχρονα αγνοεί και δεν 
προσκαλεί την Ελλάδα, γειτνιάζουσα 
προς τη Λιβύη χώρα-μέλος της Ε.Ε., η 
οποία επηρεάζεται δυσμενώς από το 
περιβόητο τουρκολιβυκό σύμφωνο, το 
οποίο «εξαφανίζει» ελληνικά νησιά σε 
ό,τι αφορά τις θαλάσσιες αποκλειστικές 
ζώνες, κατά παραβίαση της διεθνούς 
σύμβασης για το θαλάσσιο δίκαιο του 
ΟΗΕ, του 1982. Το οποίο, μάλιστα, 
έχει ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό 
δίκαιο. Τόση κοινοτική αλληλεγγύη 
προς χώρα μέλος της Ε.Ε, όπως είναι 
η Ελλάδα. Είναι, δε, πρόδηλον ότι η 
Γερμανίδα Καγκελάριος εκβιάζεται 
από τον Τούρκο Πρόεδρο, ο οποίος 
ευθέως απειλεί να πλημμυρίσει την 
Ευρώπη με πρόσφυγες - μετανάστες. 
Τραγική συμπεριφορά μιας εκ των 
ισχυροτέρων μελών της Ε.Ε.

Με αυτές τις αλλοπρόσαλλες συ-
μπεριφορές, χώρες - μέλη της Ε.Ε. 
υπονομεύουν ευθέως και καίρια την 
αξιοπιστία της Ένωσης, αφού σε ένα 
μείζον θέμα εξωτερικής πολιτικής 
στρέφονται κατά της υποτιθέμενης 
επίσημης κοινοτικής πολιτικής, απα-
ξιώνουν κράτος-μέλος, όπως είναι 
η Ελλάδα, και καθιστούν την κοινή 
εξωτερική πολιτική της Ευρώπης ένα 
κακόγουστο αστείο.

Σημ 1: Την 1η Νοεμβρίου 1993 

τέθηκε σε ισχύ η Συνθήκη του Μά-
αστριχτ με έναν εκ των βασικών πυ-
λώνων πολιτικών της Ε.Ε. την Κοινή 
Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική 
Ασφάλειας. Είκοσι επτά χρόνια από 
τότε, η κοινή εξωτερική πολιτική εξα-
κολουθεί να αποτελεί την «αχίλλειο 
πτέρνα» της.

Σημ 2: Η Γερμανία σε συνέχεια της 
ανάλγητης συμπεριφοράς της έναντι 
της Ελλάδας, κατά τη διάρκεια της 
οικονομικής κρίσης, επιδεικνύει 
τώρα στάση θωπείας προς την αδι-
κοπραγούσα Τουρκία. «Άκρον άω-
τον» κοινοτικής αλληλεγγύης προς 
την Ελλάδα.

*Τέως Πρόεδρος Βουλής
των Αντιπροσώπων

Αν είναι κάτι που χαρακτηρίζει 
την κυπριακή πολιτική είναι οι 
θριαμβολογίες και οι πόλεμοι 

πίσω από το πληκτρολόγιο, η απόρριψη 
εκ προοιμίου των θέσεων του συνομιλητή 
μας, αλλά και η αποτυχία στον καταρτισμό 
προτάσεων σοβαρών, υλοποιήσιμων 
και που να προστατεύουν την εθνική 
μας αξιοπρέπεια.

Με αφορμή την εδώ και μήνες ει-
σβολή της Τουρκίας στην κυπριακή 
ΑΟΖ εκτιμώ ότι η ώρα των πράξεων 
είναι τώρα. Η ΕΔΕΚ ήδη από το 2017 
κατέθεσε στο Εθνικό Συμβούλιο ολοκλη-
ρωμένη πρόταση, την οποία παρουσίασε 
και στα κοινοβουλευτικά κόμματα της 
Ελλάδας, στον Πρόεδρο της Ελληνικής 
Δημοκρατίας, της Ελληνικής Βουλής κ.ά. 

Η πρόταση εισηγείται τη δημιουργία 
κοινής πανεθνικής πολιτικής Ελλάδας 
– Κύπρου στο πλαίσιο ενός πολιτικού, 
ενεργειακού και στρατιωτικού πυλώνα 
συνεργασίας. Ανάμεσα στα σημαντικά 
στοιχεία της πρότασης είναι η κοινή 
δράση των δύο χωρών στην ΕΕ, ώστε να 
μην υπάρξει οποιαδήποτε αναβάθμιση 
των εμπορικών, οικονομικών και πολι-
τικών σχέσεων της Τουρκίας με την ΕΕ. 
Σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό πυλώνα, 
η υλοποίηση του αγωγού Ανατολικής 
Μεσογείου (EastMed) προσδίδει πολ-
λαπλά οφέλη τόσο στην ΕΕ, όσο και 
στην Ελλάδα και την Κύπρο ειδικότερα. 
Αναβαθμίζει τον γεωστρατηγικό ρόλο 
των δύο χωρών και προσφέρει στην 
ΕΕ κάποιου είδους ενεργειακή επάρ-
κεια που θα επιτρέψει στις χώρες της 
κεντρικής, κυρίως, Ευρώπης να απε-
ξαρτηθούν σε κάποιο βαθμό από τα 
τεράστια συμφέροντα που όλοι ξέρουμε 
ότι έχουν από την Τουρκία. 

Σε ό,τι αφορά τον στρατιωτικό πυ-
λώνα, διεκδικούμε την αναβάθμιση της 
αμυντικής στρατιωτικής μας ισχύος, η 
οποία θα ενισχύσει τόσο την διπλω-
ματική, όσο και τη διαπραγματευτική 
μας θέση. 

Με δεδομένο πως σχεδόν κάθε φορά 

που συμμετέχω σε πολιτική συζήτηση 
οι εκπρόσωποι των δύο μεγαλύτερων 
κομμάτων απορρίπτουν τις προτάσεις 
της ΕΔΕΚ χωρίς να αντιπροτάξουν μία 
εναλλακτική επιλογή, ερωτώ το αυτο-
νόητο: καλά, εκείνοι (ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ) 
που διαχειρίζονταν τόσα χρόνια το Κυ-
πριακό, γιατί δεν το έλυσαν; 

Το ερώτημα δεν είναι ρητορικό και 
ούτε προκύπτει αβίαστα. Υπήρχαν σει-
ρά συγκυριών που έδιναν «ευκαιρίες» 
στη λεγόμενη «ρεαλιστική» σχολή που 
κυβέρνησε και διαχειρίστηκε το Κυπρι-
ακό στο διάστημα 1988-1993 με τον 
Γιώργο Βασιλείου, 1993-2003 με τον 
Γλαύκο Κληρίδη, 2008-2013 με τον 
Δημήτρη Χριστόφια και από το 2013 
μέχρι σήμερα με τον Νίκο Αναστασιάδη.

Ειδικότερα: στο διάστημα 1988-1993 
ο Γιώργος Βασιλείου απέτυχε να πείσει 
την τουρκοκυπριακή πλευρά να αποδε-
χθεί τη Δέσμη Ιδεών Γκάλι, αλλά άφησε 
ως κληρονομιά την ένταξη της Διζωνικής, 
Δικοινοτικής Ομοσπονδίας σε ψήφι-
σμα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τα 
«Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης».

Στο διάστημα 1993-2003 ο Γλαύκος 
Κληρίδης, πατέρας του «ρεαλισμού», 
μέσω των συνομιλιών με τον Ραούφ 
Ντενκτάς κατέληξε στο Σχέδιο Ανάν 
(του Δεκεμβρίου του 2002 και του 
Φεβρουαρίου του 2003). Παρόλο 
που υποστήριξε σθεναρά το εν λόγω 
σχέδιο, εντούτοις δεν μπόρεσε να το 
καταστήσει στοιχειωδώς ικανοποιητικό 
και ζήτησε να επανεκλεγεί μόνο για 18 
μήνες, για να ολοκληρώσει το έργο του. 
Η αποδοχή που είχε το Σχέδιο Ανάν 
από τους Ελληνοκυπρίους φάνηκε στο 
δημοψήφισμα του 2004.

Το 2008-2013 η εκλογή του Δη-
μήτρη Χριστόφια συνέπεσε με το ότι 
κατοχικός ηγέτης ήταν ο Μ. Α. Ταλάτ, 
επικεφαλής του όμορου τουρκοκυπρια-
κού κόμματος με το ΑΚΕΛ, με το οποίο 
είχαν άριστες σχέσεις. Παρόλα αυτά, οι 
προτάσεις που κατέθεσε το 2010 ο Ταλάτ 
θεωρήθηκαν από τον ίδιο τον  Χριστόφια 
συνομοσπονδιακές και απορρίφθηκαν. 
Το κληροδότημα, όμως, της θητείας του 
ηγέτη του ΑΚΕΛ ήταν οι «συγκλίσεις» 
στο Έγγραφο Ντάουνερ, άκρως αρνη-
τικές για την ελληνοκυπριακή πλευρά.

Από το 2013 που ανέλαβε ο Νίκος 
Αναστασιάδης, τα χειροπιαστά, μέχρι 
στιγμής, αποτελέσματα είναι το Κοινό 

Ανακοινωθέν με τον Έρογλου τον Φε-
βρουάριο του 2014, το οποίο επίσης 
είναι αρνητικό για την ελληνοκυπριακή 
πλευρά, ενώ βάση για διαπραγμάτευση 
καθορίστηκε το πλαίσιο Γκουτέρες, το 
οποίο ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ έχουν ως «λά-
βαρο του αγώνα» τους.

Και απαντώ στο ερώτημα: Στα 28 
λοιπόν χρόνια που διαχειριστήκατε το 
Κυπριακό, δεν καταφέρατε να το λύσε-
τε, γιατί πάντα κάνατε διαχείριση των 
τουρκικών απαιτήσεων. Εκτός αυτού, 
«κατορθώσατε» να το υποβαθμίσετε 
σε δικοινοτική διευθέτηση, εντάξατε το 
φυσικό αέριο στην ατζέντα επίλυσης 
και αποτύχατε να καταλογιστεί στην 
Τουρκία η ευθύνη της για τις έκνομες 
ενέργειές της. 

Η αναχαίτιση του τουρκικού επεκτα-
τισμού δεν επιτυγχάνεται με υποχωρή-
σεις και προσαρμογή στις τουρκικές 
απαιτήσεις. Επιτυγχάνεται με πρόκληση 
κόστους σε κάθε επίπεδο και ενίσχυση 
των δικών μας δυνατοτήτων, της δικής 
μας αποτρεπτικής στρατιωτικής ισχύος, 
της δικής μας γεωστρατηγικής θέσης, 
ώστε να εξισορροπήσουμε το ισοζύγιο 
δυνάμεων σε πολιτικό και διαπραγμα-
τευτικό πλαίσιο, προτού να είναι αργά. 

*Εκπρόσωπος Τύπου Κ.Σ. ΕΔΕΚ
και μέλος Κ.Ε.  

Η δεοντολογία για τις εξετάσεις τετραμήνων

Καλά, εσείς γιατί δεν το λύσατε; Η ισχύς του Δικαίου

Πύργος της Βαβέλ η Ε.Ε.
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ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΟΜΗΡΟΥ*

ΠΕΤΡΟΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. 
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ*

ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ*

Η αναχαίτιση
του τουρκικού

επεκτατισμού δεν
επιτυγχάνεται με
υποχωρήσεις και
προσαρμογή στις

τουρκικές απαιτήσεις. 
Επιτυγχάνεται με

πρόκληση κόστους σε 
κάθε επίπεδο και

ενίσχυση των δικών μας 
δυνατοτήτων, της δικής 

μας αποτρεπτικής
στρατιωτικής ισχύος, 

της δικής μας
γεωστρατηγικής θέσης

Αν αφεθεί η ισχύς των 
όπλων να είναι ο διαμορ-
φωτής της όποιας λύσης, 

τότε αυτή η λύση, πέρα  
από αυθαίρετα «τυραν-
νική», θα συντελεί στην 

ανατροπή της νόμιμης 
και δημοκρατικής τάξης 

πραγμάτων και σχέσεων 
κατά το Διεθνές Δίκαιο

Αυτό που συνέβη
τις τελευταίες ημέρες, 

με τις πρωτοβουλίες, τις 
στάσεις και τις
συμπεριφορές

ορισμένων ευρωπαϊκών 
κρατών στο θέμα
της Λιβύης, είναι

εξωφρενικά
απαράδεκτο. Γιατί όχι 

μόνο δεν υπάρχει
κοινή στάση και δράση. 

Το αντίθετο. Η Ε.Ε.
παρουσιάζει
κυριολεκτικά

«Πύργο της Βαβέλ»
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Μπήκε το νερό στο αυλάκι για 
την κατασκευή της γέφυρας 
πάνω από τον Πεδιαίο πο-

ταμό στην οδό Αλεξανδρουπόλεως, 
παρά το Δημοτικό Μέγαρο Στροβόλου. 
Ήδη τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα 
-Δημοσίων Έργων και Πολεοδομίας 
και Οικήσεως- έχουν παραδώσει τα 
σχέδια για το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο 
της περιοχής, το οποίο δεν θα αφορά 
μόνον την κατασκευή γέφυρας στο 
συγκεκριμένο σημείο. Πρόκειται για 
ευρείας κλίμακας έργο, στο οποίο συ-
μπεριλαμβάνονται, εκτός της γέφυρας, ο 
δρόμος πρωταρχικής σημασίας, ο οποίος 
θα ενώνει τη λεωφόρο Στροβόλου με τη 
λεωφόρο Αρχαγγέλου, όπως και κατα-
σκευαστικά έργα στο δευτερεύον οδικό 
δίκτυο, που θα επηρεάζουν τις οδούς 
Αλεξανδρουπόλεως, Βοσπόρου, Κανά-
ρη και Μακεδονιτίσσης. Το γεφύρι της 
Αλεξανδρουπόλεως έχει χαρακτηριστεί 
από πολλούς «γεφύρι της Άρτας» και όχι 

αδικαιολόγητα. Είναι ένα από τα έργα 
που αναβαλλόταν επί σειρά ετών για 
διάφορους λόγους, τους οποίους έχουμε 
αναφέρει στο παρελθόν. Και εκεί ανή-
κουν, πλέον, μιας και προχωρεί το έργο, 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό. 

Το Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της 
περιοχής θα παρουσιαστεί από τα 
αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα 
στο Δημοτικό Μέγαρο τη Δευτέρα, 
17 Φεβρουαρίου 2020, στις 18:00, 
ενώ βρίσκεται ήδη αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα του Δήμου (https://www.
strovolos.org.cy/wp-content/uploads/
parusiasiKataskeviNeouDromou.pdf).

Αυτή δεν είναι ώρα για αναζήτηση 
ευθυνών για τους λόγους καθυστέρησης. 
Είναι ώρα για έργα. Για βιώσιμα έργα, 
που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής 
των δημοτών μας και παράλληλα θα 
σέβονται το φυσικό περιβάλλον και τη 
φυσική ομορφιά και κληρονομιά του 
Δήμου μας. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι στη 
δημόσια παρουσίαση του Σχεδίου, με 
το Δημοτικό Συμβούλιο να ενθαρρύνει 
την ενεργό συμμετοχή των επηρεαζό-
μενων δημοτών. Και, καλώς εχόντων 
των πραγμάτων, οι εργασίες αναμένεται 
να ξεκινήσουν άμεσα, περί τα τέλη του 
2020, αρχές του 2021. 

*Δήμαρχος Στροβόλου

Διάβασα στις εφημερίδες προ ημερών 
ότι ο βραβευθείς με Νόμπελ καθη-
γητής Χ. Πισσαρίδης ανέλαβε να 

προεδρεύσει Επιτροπής που θα εκπονήσει 
το σχέδιο ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας. Το διάβασα με κάποια υπερηφάνεια, 
τολμώ να πω. Στο πλαίσιο ίσως του γνωστού 
συνδρόμου που θέλει την περιφέρεια να 
επιδιώκει αενάως να αποδείξει τον εαυτό 
της στο μητροπολιτικό κέντρο. Διότι, δεν 
είναι λίγο, απ’ όλους τους έγκριτους Έλλη-
νες οικονομολόγους, να επιλέγεται για τη 
θέση ένας Κύπριος (Κύπριος με Νόμπελ 
βέβαια). Μετά την πρώτη ευφορία, όμως, 
θυμήθηκα ότι ο καθηγητής Πισσαρίδης 
είχε διοριστεί και από τον δικό μας Πρόεδρο 
στο Εθνικό Συμβούλιο  Οικονομίας. Της 
κυπριακής οικονομίας δηλαδή. Υποχρεώ-
θηκα τότε να θυμηθώ τις συνθήκες άδοξου 
ναυαγίου εκείνου του εγχειρήματος. Το 
δικό μας Εθνικό Συμβούλιο Οικονομίας 
αυτοδιαλύθηκε σιωπηρά. Σιωπηρά, διότι οι 
άνθρωποι ήσαν ιδιαίτερα λεπταίσθητοι για 
να συνοδεύσουν την παραίτησή τους με μια 
καραμπινάτη καταγγελία της περιφρόνη-
σης που είχαν δεχθεί από τον Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας. Το κυπριακό συμβούλιο είχε 

συσταθεί από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη 
υπό παρόμοιες συνθήκες με τις κρατού-
σες σήμερα στην Ελλάδα. Δηλαδή, αμέσως 
μετά που είχε καταλαγιάσει η οικονομική 
κρίση και προχωρούσαμε υποτίθεται στην 
ανασυγκρότηση και αναπροσανατολισμό 
της κυπριακής οικονομίας. Σε πρόσφατες 
δηλώσεις του στον ΑΛΦΑ ο καθηγητής 
Πισσαρίδης εξέφρασε τη ‘στενοχώρια’ του, 
διότι δεν υπήρχε η πολιτική θέληση και 
τόλμη για να εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις. 
Προχώρησε, μάλιστα, να πει ότι η κυπριακή 
οικονομία βρίσκεται ανάμεσα στις χειρότερες 
της Ευρώπης, όσον αφορά την ετοιμότητα 
να δεχθεί νέες τεχνολογίες αλλά και για να 
υποδεχθεί το μέλλον. Βεβαίως ο κύριος 
καθηγητής δεν έπρεπε να εκφράζει ‘στενο-
χώρια’ αλλά θυμό. Ίσως έτσι υποχρεώσει 
κάποιους να ακροαστούν τις επισημάνσεις 
του. Βεβαίως δεν ήξερε τη γνωστή κυπριακή, 
κομματικής προελεύσεως, πρακτική του 
διορίζω - προσωπικότητες - για - να - τις 
-δείχνω - και - να - δείχνονται - όχι όμως 
-  να - θέλουν - να - έχουν - και - άποψη. 
Αυτή είναι μια δοκιμασμένη στην Κύπρο 
συνταγή, η οποία συνήθως εξυπηρετεί και 
διορίζοντες και διοριζόμενους. Ενίοτε, όμως, 
προκύπτουν και διοριζόμενοι με παρα-
ξενιές που, όλως περιέργως, θέλουν να 
προσδώσουν περιεχόμενο στη βιτρίνα 
τους. Προφανώς όμως στην περίπτωση 
Πισσαρίδη ούτε ο Πρόεδρος, ούτε ο τότε 
Υπουργός Οικονομικών έλαβαν υπόψη 
τις εισηγήσεις του. 

Πάντως, η τελευταία παρατήρηση Πισσα-
ρίδη προκαλεί σύγκρυο. Η Κύπρος δεν είναι 
έτοιμη να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις… 
Αυτό έχει ήδη προβάλει στον ορίζοντα. Ο 
τομέας των διαβατηρίων στον οποίο τόσο 
επένδυσε ο Πρόεδρος φαίνεται να εξεμέ-
τρησε τον βραχύ βίο του. Ήδη με τις νέες 
αλλαγές στα κριτήρια η δεξαμενή αιτήσεων 
πολιτογράφησης έχει σχεδόν στερέψει. Και, 
βεβαίως, αυτό θα επηρεάσει εκ των πραγ-
μάτων και την οικοδομική βιομηχανία. Και, 
από κει, τη σύνολη κυπριακή οικονομία. 
Το συγκεκριμένο επεισόδιο, όπως και η 
επικέντρωση στο χρυσούν διαβατήριο, εί-
ναι ζωντανό παράδειγμα κοντόφθαλμης 
καμματοκεντρικής πολιτικής. Πολιτικής 
που χαράσσεται από πολιτικούς αναδει-
χθέντες μέσα από το ‘σύστημα’. Πολιτικής 
με μέγιστο βίο μια κυβερνητική θητεία. Αν 
είναι τυχερός και ευέλικτος ο Πρόεδρος, 
θα καταφέρει να κρατήσει στη ζωή τα δι-
αβατήρια μέχρι τις επόμενες εκλογές. Έτσι, 
για να μπορεί να συντηρήσει τον μύθο τις 
στέρεης οικονομικής ανάκαμψης.

Το επεισόδιο, όμως, έχει ακόμη μία δι-
άσταση. Τόσον καιρό γίνεται λόγος για την 
απώλεια κυπριακών μυαλών προς χώρες 
του εξωτερικού. Παιδιά που παίρνουν την 
κατάρτισή τους και επιλέγουν να ξενιτευ-
τούν, παρά να περάσουν την ταπεινωτική 
διαδικασία της εξεύρεσης εργασίας στην 
Κύπρο της αχανούς κομματοκρατίας. Στην 
περίπτωση Πισσαρίδη είχαμε ένα φτασμέ-
νο ξενιτεμένο μυαλό. Ένα μυαλό που μετά 

την ανάδειξή του μεταξύ των παγκοσμίων 
πρώτων προσφέρθηκε να βοηθήσει αφι-
λοκερδώς τον τόπο του. Η μεταχείριση της 
οποίας έτυχε είναι ενδεικτική. Ο Πισσαρίδης, 
όμως, δεν είναι μοναδικός. Είναι απλώς 
η μεγέθυνση ενός καθημερινού φαινομέ-
νου. Από μια ψυχροϋπολογιστική άποψη 
αυτή η απολάκτιση των προικισμένων μας 
σίγουρα μεταφράζεται σε απώλεια παρα-
γωγικότητας, οικονομικής επίδοσης αλλά 
και συλλογικού ηθικού. Λέω ηθικού, διότι 
η διαπίστωση του φαινομένου σίγουρα δεν 
αφήνει αλώβητο το φρόνημα. Διότι, εκ των 
πραγμάτων, ενθαρρύνει τάσεις ατομισμού και 
κοινωνικού κατακερματισμού. Ως προς την 
οικονομική απώλεια, δεν ξέρω αν υπάρχει 
η δυνατότητα ποσοτικοποίησής της. Ίσως 
και πάλι το γεγονός ότι η απώλεια είναι 
δυσυπολόγιστη να είναι και ο λόγος που 
οι πολιτικοί έχουν την πολυτέλεια να την 
αγνοούν. Ακριβώς, επειδή η ζημιά είναι 
‘σκιώδης’, δηλαδή κρυμμένη, οι πολίτες δεν 
την προσλαμβάνουν άμεσα. Και το δράμα 
είναι ότι δεν έχουν τη δυνατότητα να προσο-
μοιώσουν, σε περιβάλλον εργαστηρίου, πώς 
θα ήταν το εθνικό εισόδημα και η κατάσταση 
της κοινωνίας μας, αν γινόταν καλύτερη 
αξιοποίηση του πνευματικού κεφαλαίου 
αυτού του τόπου. Ό,τι και να συμβαίνει, 
όμως, οι πολίτες έχουν μάτια και βλέπουν. 
Δεν χρειάζεται παπά για να αντιληφθούν 
ότι αυτή η στάση μόνο ζημιά μπορεί να 
φέρει. Τόσο στην παρούσα γενιά, όσο και 
στους μέλλοντες πολίτες.          

Η 27η Ιανουαρίου 2020, Διεθνής 
Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα 
του Ολοκαυτώματος, σηματοδοτεί 

φέτος την 75η επέτειο από την απελευ-
θέρωση του στρατοπέδου συγκέντρωσης 
Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Για να τιμήσει το 
γεγονός αυτό ο Πρόεδρος της Κύπρου. 
εξοχ.  Νίκος Αναστασιάδης, συμμετείχε 
μαζί με άλλους ηγέτες στην παγκόσμια 
διάσκεψη για τον αντισημιτισμό και τη 
μνήμη του Ολοκαυτώματος στο Μου-
σείο Ολοκαυτώματος «Yad Vashem» 
στην Ιερουσαλήμ.

Η Πρεσβεία του Ισραήλ, με την πολύτι-
μη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
της Κύπρου, έχουν οργανώσει και φέτος 
μια σειρά εκδηλώσεων, συμπεριλαμβα-

νομένων μιας εκπαιδευτικής έκθεσης στα 
Μουσεία του Παγκυπρίου Γυμνασίου, 
προβολής ταινίας-ντοκιμαντέρ και μαθη-
τικού διαγωνισμού δημιουργικής έκφρα-
σης. Την πιο σημαντική δράση συνιστά η 
επίσκεψη της 82χρονης Ελληνο-Εβραίας 
επιζήσασας Λόλας Άντζελ, σε γυμνάσια 
σε διάφορες πόλεις της Κύπρου, για να 
μοιραστεί με τους μαθητές την προσωπική 
της μαρτυρία.

Το Ολοκαύτωμα αποτελεί το σκοτεινότερο 
κεφάλαιο της Ιστορίας του Ανθρώπου. Έξι 
εκατομμύρια Εβραίοι - άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά - εξοντώθηκαν από τους Ναζί και 
τους συνεργούς τους. Από τo 1,1 εκατομ-
μύριo άτομα που έχασαν τη ζωή τους στο 
Άουσβιτς, ένα εκατομμύριο ήταν Εβραίοι, 
οι περισσότεροι από τους οποίους θανα-
τώθηκαν στους θαλάμους αερίων.

Ο διάσημος Nοµπελίστας συγγραφέας 
και επιζών του Ολοκαυτώµατος, Ελί Βιζέλ, 
εξέθεσε τη σκοτεινή πραγματικότητα στο 
ναζιστικό στρατόπεδο εξόντωσης, ανα-
φέροντας πως «δεν ήταν όλα τα θύματα 
Εβραίοι σ’ αυτό το μέρος, όμως όλοι οι 
Εβραίοι ήταν θύματα».

Oι Κύπριοι έχουν μια ιδιαίτερη 

σχέση με τους Εβραίους που επέζησαν 
του Ολοκαυτώματος. Μετά το τέλος του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, περισ-
σότεροι από 52.000 Εβραίοι πρόσφυγες 
βρέθηκαν στην Κύπρο σε καταυλισμούς, 
που χρησιμοποιούνταν ως Στρατόπεδα 
Κράτησης Εβραίων από τους Βρετανούς, 
την περίοδο 1946-1949. Η Κύπρος ήταν 
γι’ αυτούς ο τελευταίος σταθμός, πριν την 
εκπλήρωση του ονείρου τους να φτάσουν 
στο νεοσύστατο κράτος του Ισραήλ.

Μία ιδιαίτερη ιστορία, ανάμεσα σε 
πολλές, είναι αυτή της Χελένα Χάμερμες. 
Γεννημένη το 1918 στην Ουκρανία, η 
Χελένα στάληκε κατά τη διάρκεια του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου στο στρατόπεδο 
εξόντωσης Άουσβιτς-Μπίρκεναου. Κατά 
τη διαλογή, αμέσως μετά την άφιξη τους, 
η Ελένα χωρίστηκε από τον σύζυγό της, 
τον Δρα Αβραάμ Χάμερμες. Παρόλο 
ότι αρρώστησε βαριά και κόντεψε να 
πεθάνει, η Χελένα επέζησε και μετά το 
τέλος του πολέμου αναχώρησε μαζί με 
άλλους 1.568 Εβραίους πρόσφυγες από 
την Ιταλία τον Μάρτιο του 1947 με το 
πλοίο «Moledet» («Η Πατρίδα μας» στα 
Εβραϊκά), με προορισμό τη Γη του Ισρα-

ήλ. Το πλοίο ανεκόπη από το βρετανικό 
ναυτικό και οι επιβάτες μεταφέρθηκαν 
στα στρατόπεδα κράτησης στην Κύπρο.

Μόλις βρέθηκε στο νησί, η ιστορία 
της Χελένα άρχισε να γλιστράει από το 
σκοτάδι στο φως. Κάποιος της μίλησε για 
έναν άντρα που λεγόταν επίσης Χάμερμες 
και που βρισκόταν στο ίδιο στρατόπεδο. 
Ήταν τελικά ο σύζυγός της, που η ίδια 
νόμιζε για νεκρό, επανενώθηκαν και, 
ένα χρόνο αργότερα, η Χελένα γέννησε 
το κοριτσάκι τους. Λίγο αργότερα τους 
επετράπη να επιστρέψουν στο Ισραήλ, 
όπου συνέβαλαν στις προσπάθειες για 
την αναβίωση του εβραϊκού κράτους. 

Η Χελένα Χάμερμες ευλογήθηκε με 
δύο παιδιά και 6 εγγόνια, πριν πεθάνει 
το 2010. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη 
περίπτωση - μια γυναίκα που επέζησε 
της φρίκης του Ολοκαυτώματος, των 
στρατοπέδων θανάτου, της πείνας, του 
αφανισμού σχεδόν όλης της οικογένειάς  
της, και παρόλα αυτά παρέμεινε αισιόδοξη, 
γεμάτη αγάπη άνευ όρων.

Είναι πολύ σημαντικό να διηγούμαστε 
ξανά και ξανά τέτοιες ιστορίες, γιατί δεν πρέ-
πει να δούμε το κακό να επαναλαμβάνεται. 

Όπως είχε πει κι ο Πλάτωνας: «Άγνοια, η 
ρίζα και ο μίσχος όλου του κακού».

Αυτό ακριβώς έχει ιδιαίτερη σημασία 
σήμερα, που, δυστυχώς, ο αντισημιτισμός 
παρουσιάζει κατακόρυφη άνοδο, στην 
Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Τα μαθή-
ματα από το σκοτεινό παρελθόν μπορούν 
να αποτελέσουν βασικό πυλώνα για την 
καταπολέμηση αυτού του φαινομένου.

Οι ηγέτες των κρατών πρέπει να 
λάβουν μέτρα και να καταδικάσουν τον 
αντισημιτισμό, να δράσουν εναντίον του. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση της κυ-
πριακής Κυβέρνησης να υιοθετήσει τον 
λειτουργικό ορισμό του αντισημιτισμού, 
όπως αυτός καθορίζεται από τη Διεθνή 
Συμμαχία για τη Μνήμη του Ολοκαυτώ-
ματος, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Το 
ίδιο σημαντική είναι και η πρωτοβουλία 
του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας να υποβάλει αίτηση 
για απόκτηση καθεστώτος παρατηρητή 
στην IHRA. Αυτές οι κρίσιμες αποφάσεις 
αναμφίβολα θα συμβάλλουν περαιτέρω 
στη σύσφιγξη των σχέσεων Ισραήλ και 
Κύπρου, στην ενίσχυση των κοινών μας 
προσπαθειών για την καταπολέμηση του 

αντισημιτισμού, της μισαλλοδοξίας και 
του ρατσισμού και στην εδραίωση των 
κοινών μας ηθικών αξιών.

Ενόψει των τρεχουσών αυξανόμενων 
απειλών, η διατήρηση της μνήμης του 
Ολοκαυτώματος είναι θεμελιώδης. Καθώς 
φέρνουμε στο μυαλό αυτήν τη σκοτεινή 
περίοδο της Ιστορίας, λέμε με έμφαση: 
«Ποτέ ξανά»!

Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να εργαστού-
με ακούραστα για να αντιμετωπίσουμε 
τους κινδύνους του αντισημιτισμού, του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Θα πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν 
για να διασφαλίσουμε το μέλλον μας.

Δυστυχώς και πάλι ένα πολύ σημαντικό 
έργο που προγραμματίστηκε να προ-
ωθηθεί από τη δεκαετία του 1980, το 

Τεχνολογικό Πάρκο, δεν υλοποιήθηκε μέχρι 
σήμερα. Τελευταία ακούσαμε ότι ο Κυπρια-
κός Οργανισμός Προσέλκυσης Επενδύσεων 
(CIPA) ανέλαβε τη δημιουργία του πάρκου 
στο Πεντάκωμο. Ο CIPA θα ξεκινήσει απευ-
θείας επαφές με σημαντικούς οργανισμούς 
του εξωτερικού με σκοπό να αναλάβουν το 
έργο. Η ιδέα είναι να παραχωρηθεί κρατική 
γη υπό τη μορφή ενοικιοστασίου κι ο στρατη-
γικός επενδυτής να αναλάβει την εκπόνηση 
του ρυθμιστικού σχεδίου και ακολούθως τη 
δημιουργία των αναγκαίων υποδομών. Η ει-
σήγησή μου είναι να επαναπροσεγγίσουμε 
και τις Αρχές του τεχνολογικού πάρκου της 
γαλλικής πόλης Νίκαια, «Σοφία-Αντίπολη», 
που τη δεκαετία του 1980 υπέβαλαν έκθεση 
στην οποία συνιστούσαν τη δημιουργία τε-
χνολογικού πάρκου σε συνεργασία μαζί τους. 
Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν 
για την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, το 
μεγαλύτερο μειονέκτημά μας μέχρι σήμερα 
είναι η περιορισμένη παραγωγή προιόντων 
υψηλής τεχνολογίας. Όλη εκείνη η προσπά-
θεια για την ίδρυση Πανεπιστημίων κι Ερευ-
νητικών Κέντρων δεν απέφερε ακόμη τους 
αναμενόμενους  καρπούς. Χρειάζεται να 

βρεθεί ο τρόπος αξιοποίησης των γνώσεων 
των πανεπιστημιακών, των ερευνητών και των 
αποφοίτων τους. Για να γίνει όμως αυτό θα 
πρέπει να ιδρυθούν σύγχρονα εργοστάσια και 
τα υφιστάμενα να αναβαθμίσουν τεχνολογικά 
τις δραστηριότητές τους. Γι’ αυτό η Πολιτεία και 
τα ίδια τα Πανεπιστήμια θα πρέπει να βρουν 
τους τρόπους ενεργού ανάμειξής τους στο έργο 
αυτό. Η είδηση για τις εξελίξεις αναφορικά 
με το Τεχνολογικό Πάρκο έφερε στη μνήμη 
μου τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για 
επιστημονική/τεχνολογική αναβάθμιση της 
οικονομίας, της μοναδικής οδού για σίγουρη 
και μόνιμη ανάπτυξη μιας χώρας του μικρού 
μεγέθους και των περιορισμένων πόρων της 
Κύπρου. Ακόμη κι αν ευνοηθούν οι προσπά-
θειες για αξιοποίηση των κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου της Κυπριακής ΑΟΖ δεν πρέπει να 
περιοριστούμε μόνο στην εμπορική εκμε-
τάλλευσή του. Μόλις έγινε αντιληπτό ότι η 
Κύπρος κέρδιζε το στοίχημα της οικονομίας 
μετά την εισβολή, καταβλήθηκαν ξανά έντονες  
προσπάθειες για εισαγωγή νέας τεχνολογίας. Το 
Δεύτερο και Τρίτο Σχέδιο Ανάπτυξης (1967-
1971/1972-1976), υιοθέτησαν συγκεκριμένες 
πολιτικές γι’ αυτό. Το τελευταίο διελάμβανε: 
«Οι ξένες επενδύσεις θα συνεχίσουν να εν-
θαρρύνονται. Οι επενδύσεις αυτές δεν είναι 
απλά ένα μέσο για συμπλήρωση των εγχωρίων 
αποταμιεύσεων, αλλά κι ένα μέσο για διοχέτευ-
ση σύγχρονης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας 
στην οικονομία…». Στα Έκτακτα Σχέδια μετά 
το 1974 μιλήσαμε για την ανάγκη προώθη-
σης έργων και δράσεων έντασης κεφαλαίου, 
υψηλής προστιθέμενης αξίας και εξαγωγικού 
προσανατολισμού, που οδηγούν σε τεχνο-

λογική αναβάθμιση, καλύτερη ποιότητα και 
μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα. Οι αρχές αυτές 
ίσχυαν για όλους τους τομείς, ιδιαίτερα όμως για 
όσους στηρίζονται σε επιστημονικές γνώσεις. 
Είναι αυτό που αργότερα η Ε.Ε. προσδιόρισε 
ως οικονομία της γνώσης. Τότε η ακαδημαική 
έρευνα ήταν ανύπαρκτη. Αναζητήσαμε με 
ειδική μελέτη τον καλύτερο τρόπο μεταφοράς 
τεχνολογίας στην Κύπρο («Έκθεση Τανέζα: 
Ανάπτυξη Θεσμικού Πλαισίου για Μεταφορά 
Τεχνολογίας») και την προσέλκυση ξένων 
επενδύσεων. Με εισήγησή μας η Κυβέρνηση 
υιοθέτησε νέα πολιτική για ξένες επενδύσεις 
το 1986 (κριτήρια εξέτασης αιτήσεων, τομείς 
και ποσοστά συμμετοχής). Το αποκορύφωμα 
των προσπαθειών έγινε με την υποβολή το 
1988 των εκθέσεων Μάρρεϊ («Στρατηγική 
Βιομηχανικής Ανάπτυξης της Κύπρου») 
και Καπλίνσκι («Στρατηγική Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης»). Οι μελέτες επαναβεβαίωσαν 
ότι: η επιστημονική/τεχνολογική προσέγγι-
ση θα μπορούσε να διαδραματίσει πρωτεύ-
οντα ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας, η 
ειδική γεωγραφική θέση και το μέγεθος της 
Κύπρου απαιτούν συγκεκριμένες πολιτικές 
(εξαγωγών, τεχνολογίας, πληροφορικής) και 
προσπάθειες εξύψωσης των επιπέδων των 
εγχώριων τεχνολογικών δυνατοτήτων μέσω 
ανάλογης ανάπτυξης των συστημάτων εκ-
παίδευσης/ κατάρτισης. Οι εμπειρογνώμο-
νες εισηγήθηκαν τη δημιουργία Συμβουλίου 
Αναδιάρθρωσης με κυριότερους στόχους: την 
καλλιέργεια τεχνολογικής κουλτούρας, επισή-
μανση αποτελεσματικών τρόπων μεταφοράς 
τεχνολογίας και εξαγωγής αργότερα κυπριακής 
τεχνολογίας, ενθάρρυνση της μεγαλύτερης 

τεχνολογικής εμβάθυνσης με υποβοήθηση 
συνεργασιών, αξιοποίηση της κρατικής/ημι-
κρατικής τεχνολογίας, ανάπτυξη στρατηγικής 
τεχνολογικής αναβάθμισης γεωργικών δρα-
στηριοτήτων με συγκριτικά πλεονεκτήματα, 
διαχείρισης υδάτινων πόρων και εισαγόμενων 
ενεργειακών πόρων, παραγωγής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές, αντιμετώπιση θε-
μάτων  περιβάλλοντος κλπ.  Από το 1996 
λειτουργεί το Ιδρυμα Προώθησης ‘Eρευνας 
με βασικές επιδιώξεις την παρακολούθηση 
των δραστηριοτήτων επιστημονικής έρευνας, 
τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, ενί-
σχυση της ερευνητικής υποδομής, διαχείριση 
ευρωπαϊκών και διεθνών  προγραμμάτων 
έρευνας/τεχνολογίας/ καινοτομίας και δη-
μιουργία ερευνητικής κουλτούρας. Τελικά 
έγινε ο CIPA το 2007 με βασικό σκοπό την 
προώθηση της Κύπρου ως ενός ελκυστικού 
διεθνούς κέντρου επενδύσεων. Ήρθαμε σε 
επαφή με τις Τοπικές Αρχές της Νίκαιας, Γαλ-
λίας και το  Τεχνολογικό Πάρκο της πόλης, 
γνωστό με το ελληνικότατο όνομα «Σοφία- 
Αντίπολη». Σε επίσκεψη του Δημάρχου της 
Νίκαιας στην Κύπρο ζήτησα τη βοήθειά του 
για να μελετήσουμε τη δημιουργία και στη 
Κύπρο ανάλογου πάρκου. Ειδική αποστολή 
υπό τον τότε Υπουργό Εμπορίου/Βιομηχανίας  
επισκέφτηκε το Πάρκο. Παράλληλα αποστο-
λή ειδικών από τη Νίκαια επισκέφτηκε την 
Κύπρο και υπέβαλε το 1987 τελική έκθεση, 
στην οποία συνιστούσαν τη δημιουργία τεχνο-
λογικού πάρκου στην Κύπρο και περιέγραφαν 
τα χαρακτηριστικά του.  
*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυντής 
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Θα πρέπει
να θυμόμαστε

το παρελθόν για
να διασφαλίσουμε

το μέλλον μας

Δύο πρόσφατες δηλώσεις αρ-
χηγών πολιτικών κομμάτων 
δεν θα μπορούσαν να πα-

ραμείνουν ασχολίαστες όταν αυτές 
αποδεικνύουν ότι οι κατά καιρούς 
δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων 
ηχούν εις ώτα μη ακουόντων (ότι η 
Κύπρος είναι εθνική υπόθεση για 
την Τουρκία, περί γαλάζιας πατρί-
δας, για σύνορα της καρδιάς και 
πλείστες άλλες τόσες). Έτσι, λοιπόν, 
λέχθηκε  ότι η Τουρκία θα πάψει 
να εκτοξεύει απειλές κατά της Κύ-
πρου όταν λυθεί το Κυπριακό και, 
ταυτόχρονα, όταν, στην κάθε περί-
πτωση, ομνύει πίστη στη Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία (Δ.Δ.Ο.) 
και ζητεί εδώ και τώρα επανέναρξη 
των συνομιλιών/διαπραγματεύσεων. 
Ακούμε και κάθε φορά ότι, εφόσον 
δεν διεξάγονται συνομιλίες, η Τουρ-
κία προχωρεί σε νέα τετελεσμένα. 
Για τέσσερεις και πλέον δεκαετίες 
τι άλλο έπραττε η Τουρκία από τη 
συνεχή δημιουργία και εδραίωση 
νέων τετελεσμένων;

Ας επαναρχίσουν αύριο, λοιπόν, 

οι «κουβέντες του καφενείου», ούτε η 
δημιουργία νέων τετελεσμένων, αλλά 
ούτε και οι εξ Άγκυρας απειλές και 
εκβιασμοί θα τερματιστούν. Αλλά και 
έτερος αρχηγός πολιτικού κόμματος 
πλειοδότησε σε άλλο. Υπήρξε τόσο 
γενναιόδωρος, που εισηγήθηκε τη 
διέλευση του αγωγού φυσικού αε-
ρίου από την Ανατολική Μεσόγειο 
στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας όταν 
λυθεί το Κυπριακό! Φαίνεται ότι και 
οι δύο δεν έχουν συνειδητοποιήσει 
ότι η μόνη «λύση» που προωθεί η 
Τουρκία και που θέλει να επιβάλει, 
τελικά, είναι η επανάκτηση και ο 
πλήρης έλεγχος της Κύπρου. Με τη 
διέλευση του φυσικού αερίου από 
την Τουρκία αυτή θα ελέγχει και τη 
στρόφιγγα και θα την ανοιγοκλείνει 
κατά το δοκούν. Έτσι θα υλοποιηθούν 
και τα σχέδιά της για ολοκληρωτικό 
έλεγχο της Κύπρου. Ούτε λοιπόν οι 
εκβιασμοί, ούτε και οι απειλές πρό-
κειται να τερματιστούν, είτε συνεχιστεί 
η παρούσα κατάσταση πραγμάτων 
εισβολής και κατοχής είτε η «λύση» 
της επανάκτησης και ολοκληρωτικού 
ελέγχου της Κύπρου, όπως επιθυμεί 
η Τουρκία. Εάν, λοιπόν, αρχηγοί πο-
λιτικών κομμάτων ζουν με αυτές τις 
ψευδαισθήσεις και εκφράζονται με 
τόση αφέλεια, τότε θα έλεγα χωρίς 
δισταγμό… αιωνία μας η μνήμη.

*Πρώην συνδικαλιστής

Οι εκβιασμοί και οι απειλές
ουδέποτε θα εκλείψουν

ΑΝΔΡΈΑΣ Μ. 
ΒΑΣΙΛΈΙΌΥ*



Της Κυριακής

Εξ απορρήτων 30
26.01.2020

H Ρωσία τάσσεται υπέρ της διευθέτη-
σης του κυπριακού προβλήματος με 
βάση τις αποφάσεις του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ και, σε αντίθεση με τις 
φήμες που διαδίδονται, δεν προτίθεται να 
προβεί σε συμφωνία που να σχετίζεται με την 
αναγνώριση της «τδβκ», δήλωσε πριν από λίγες 
μέρες η επίσημη εκπρόσωπος του ρωσικού 
Yπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα.

«Η Ρωσία πάντα υιοθετούσε θέση αρχών 
στην διευθέτηση του Κυπριακού και τασσό-
ταν υπέρ της εξεύρεσης λύσης, η οποία να 
βασίζεται στις αντίστοιχες αποφάσεις του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ», επεσήμανε 
η κ. Ζαχάροβα, προσθέτοντας ότι «αυτές (σ.σ.: 
οι αποφάσεις)  προβλέπουν τη δημιουργία 
δικοινοτικής, διζωνικής ομοσπονδίας και 
εμείς εμμένουμε στις προσεγγίσεις μας στους 
διεθνείς οργανισμούς και προς όφελος της 

διατήρησης της αποτελεσματικής εντολής της 
ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στην Κύπρο».

«Είναι προφανές ότι, πίσω από τις φήμες, 
τα υπονοούμενα, τα κατασκευάσματα (περί 
αναγνώρισης της ’’τδβκ’’) βρίσκονται δυνά-
μεις,  οι οποίες επιδιώκουν με κάθε τίμημα 
να μπουν ως σφήνα στις σχέσεις μας με την 
Κύπρο, επειδή παράλληλα γίνονται απόπειρες 
να τορπιλίσουν τα επιχειρηματικά σχέδια, να 
απομακρύνουν τους περιφερειακούς εταί-
ρους από την αμοιβαία επωφελή συνεργασία. 
Γενικά, να βλάψουν ευθέως τους ιστούς των 
διμερών σχέσεων», υπογράμμισε.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού Yπουργείου 
Εξωτερικών εξέφρασε την ελπίδα ότι οι πρω-
τεργάτες και διαδίδοντες τέτοιες φήμες «δεν 
θα επιδιώξουν να υποθάλψουν τη διχόνοια 
στην Ανατολική Μεσόγειο και στη βάση των 
κανόνων του διεθνούς δικαίου θα επικεντρώ-
σουν τις προσπάθειες στο να διασφαλισθεί 
στην αρκετά εύθραυστη αυτή περιοχή του 
κόσμου η ασφάλεια και η σταθερότητα».

Σύμφωνα με την κ. Ζαχάροβα, «προκαλεί 
απορία το γεγονός ότι οι δημιουργηθείσες, 
υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

πολυάριθμες δομές, οι οποίες καλούνται να 
καταπολεμήσουν τις ψευδείς ειδήσεις, προτι-
μούν επίμονα να τηρούν σιγήν όσον αφορά τα 
δημοσιεύματα σε μια σειρά τουρκοκυπριακά 
ΜΜΕ, που διοχέτευσαν τη φήμη περί ενδεχό-
μενης αναγνώρισης από τη Ρωσία της ’’τδβκ’’».

Μέσα από τις δηλώσεις της κυρίας Ζα-
χάροβα προκύπτουν ολοκάθαρα ορισμένα 
ζητήματα:
•  Η Ρωσία παραμένει στη διαχρονική θέση της 

ως προς τη λύση του Κυπριακού.  Τόσον επί 
της ουσίας, όσο και διαδικαστικά.

•  Δεν τίθεται θέμα αναγνώρισης του ψευδο-
κράτους.

•  Θεωρεί ότι τρίτοι δημιούργησαν και προ-
σπαθούν ακόμα να δημιουργήσουν πρόβλη-
μα στις σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας 
και Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι αναφορές 
είναι ξεκάθαρες.

•  Αναφέρει καθαρά ότι τα θέματα της Ανατολι-
κής Μεσογείου πρέπει να λυθούν στη βάση 
του διεθνούς δικαίου, ώστε να διατηρηθούν 
η ασφάλεια και σταθερότητα.

Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να 
διαφωνεί με όσα η κυρία Ζαχάροβα δηλώνει.  

Άλλο θέμα οι πρακτικές ενέργειες, οι οποίες 
πρέπει να υλοποιηθούν για να επιτευχθούν 
οι στόχοι, τους οποίους και η ίδια αναφέρει. 
Ενέργειες που αναμένουμε να γίνουν από  
διάφορους διεθνείς δρώντες και ειδικά τους 
ισχυρότερους. Και φυσικά και από την Κυ-
πριακή Δημοκρατία και τις  δύο κυπριακές 
κοινότητες. Σ’ αυτό το πλαίσιο και από την 
Ρωσική Ομοσπονδία την ίδια. Προϋπόθε-
ση, όμως, για κάτι τέτοιο είναι η διατήρηση 
και ανάπτυξη των σχέσεων Κύπρου - Ρωσί-
ας.  Εύχομαι και ελπίζω σ’ αυτό να συμβάλει 
αποφασιστικά η επικείμενη επίσκεψη του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στη 
Μόσχα. Αυτό, βέβαια, για να επιτευχθεί χρειά-
ζεται η Κύπρος να μη μετατραπεί σε εργαλείο 
οποιουδήποτε τρίτου και να στραφεί ενάντια 
στη Ρωσία ή κάποιαν άλλη χώρα. Όπως δεν 
θα ήταν ορθό για την Κυπριακή Δημοκρατία 
να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο ενάντια στις 
ΗΠΑ ή την Κίνα κ.λπ.

Κανένας, βέβαια, δεν παραβλέπει την εξέ-
λιξη των σχέσεων Ρωσίας - Τουρκίας.  Αλλά 
αυτό δεν πρέπει, από την άλλη, να μας απο-
προσανατολίζει από όσα εμείς οφείλουμε 

να πράττουμε για το δίκαιο της υπόθεσής 
μας.  Μήπως όλα τα χρόνια - δεκαετίες - της 
αγαστής συμμαχίας και συνεργασίας ΗΠΑ 
- Τουρκίας αποστρέψαμε το πρόσωπο στις 
ΗΠΑ; Μήπως στραφήκαμε εναντίον τους;  
Όχι. Και ορθά πράξαμε.  Η Κύπρος ούτε θα 
έπρεπε να θέλει, ούτε θέλει, θεωρώ, αλλά ούτε 
και μπορεί να στραφεί εναντίον τέτοιων δυνά-
μεων. Ούτε βέβαια και σε κανένα άλλο κράτος, 
από τη στιγμή που στηρίζουμε την ύπαρξή 
μας στη διεθνή νομιμότητα, από τη μια, και 
την ιδιότητά μας ως παράγοντα σταθερότητας, 
ασφάλειας και ειρήνης στην περιοχή μας, από 
την άλλη. Είναι πάνω σ’ αυτά που στηρίζουμε 
και την προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. 
Είναι ακριβώς πάνω στη δυνατότητά μας 
να λειτουργούμε ως παράγοντας ειρήνης, 
δημοκρατίας, σταθερότητας και ασφάλειας 
που πρέπει να οικοδομούμε τις διεθνείς μας 
σχέσεις, έτσι ώστε να εξυπηρετηθεί ο βασικός 
μας στόχος.  Απελευθέρωση από την τουρκι-
κή κατοχή, λύση αρχών στο Κυπριακό και 
επανένωση της Πατρίδας και του Λαού μας. 
Ας βοηθούμε τον εαυτό μας και όχι να τον 
δυσκολεύουμε.

Ας βοηθήσουμε τον εαυτό μας

ΕΜΕΊΣ «ΕΜΟΛΟΉΣΑΜΕΝ ΤΟ ΚΟΖΊΝ»

ΦΤΑΊΕΊ Ο ΝΊΚΟΣ, ΟΧΊ Ο... ΛΎΚΟΣ;

ΞΕΦΟΎΣΚΏΝΕΊ Ο ΦΟΎΡΠΟΣ ΤΉΣ ΔΊΑΦΘΟΡΑΣ;

Αφού είχαμε ακόμη μία ξαφνική τρικυμία 
εν ποτηρίω στην μπανανία μας, γύρω από 
το σημείο της γεώτρησης του «Γιαβούζ» στο 
οικόπεδο 8, και αφού είδαμε να εκτυλίσσο-
νται μπροστά μας θεωρίες συνωμοσίας και 
ύποπτες υποκλοπές και διαρροές, μέσω των 
οποίων οι Τούρκοι εξασφάλισαν απόρρητα 
στοιχεία για το εν λόγω οικόπεδο, τελικά 
διαπιστώσαμε ότι τα στοιχεία... τα δώσαμε 
εμείς οι ίδιοι, αφού είχαμε δημοσιεύσει από 
το 2017 απόρρητες πληροφορίες, μέσω των 
περιβαλλοντικών αδειών. Έτσι αναγκάστηκε 
και ο ταλαίπωρος Κυβερνητικός Εκπρόσω-
πος, Κυριάκος Κούσιος, να παραδεχτεί ότι 
διέπραξε «γλωσσικό ατόπημα» όταν χρησιμο-
ποίησε τη λέξη «υποκλοπή» για να εξηγήσει 
πώς εξασφάλισαν οι Τούρκοι τα στοιχεία αυτά. 
Αλλά να σας πω και κάτι; Και να τα εξασφάλιζαν 
μέσω υποκλοπής, δεν έχει καμιάν απολύτως 
σημασία. Η ουσία είναι ότι οι Τούρκοι προ-
χωρούν σε έναν ακόμη βιασμό της ΑΟΖ μας, 
τρυπώντας στο οικόπεδο 8. Και αν δεν βρουν αέ-
ριο εκεί, είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε όποιο 

άλλο οικόπεδο αποφασίσουν, αφού θεωρούν ότι 
ενεργούν εκ μέρους των Τουρκοκυπρίων.
Το οικόπεδο 8 έχει αδειοδοτηθεί στην κοι-
νοπραξία της ιταλικής ΕΝΙ και της γαλλικής 
Total και είναι τα συμφέροντα των εταιρειών 
αυτών που θίγονται από τη διαρπαγή που 
διαπράττει η Τουρκία. Δεν είναι σαφές ακόμα 
πώς θα κινηθούν οι εμπλεκόμενες χώρες. 
Έχουν μεταδοθεί πληροφορίες ότι έρχεται 
στην περιοχή το γαλλικό αεροπλανοφόρο 
«Charles de Gaulle». Είναι λιγάκι δύσκολο να 
φανταστώ τον φίλο μας τον Μακρόν να φωνά-
ζει στους Τούρκους επιτακτικά «περάστε έξω» 
(από το οικόπεδο 8), όπως έκανε με τους... 
Ισραηλινούς φρουρούς ασφαλείας στην Αγία 
Άννα της Ιερουσαλήμ. Μπορώ, όμως, να θεω-
ρήσω λογικό να αναλάβει το αεροπλανοφόρο 
την προστασία του γεωτρύπανου της Total, 
όταν αρχίσει τις δικές του γεωτρήσεις στην 
περιοχή. Σύντομα θα ξέρουμε ποιο σενάριο 
θα παίξει πιο δυνατά. Εκείνο με την Total, ή 
εκείνο με την...Totalitarian της Τουρκίας;

ΜΠΟΞΕΡ

Δηλαδή, για να καταλάβουμε, για την τουρκι-
κή επιθετικότητα και προκλητικότητα φταίει 
ο... Νίκος Χριστοδουλίδης και η «πολιτική 
έντασης» που ακολουθεί; Αυτή, τουλάχιστον, 
την εικόνα προσπαθεί να δώσει το ΑΚΕΛ με 
τις συνεχείς προσωπικές επιθέσεις 
του εναντίον του Yπουργού 
Εξωτερικών. Αν ο Χριστοδου-
λίδης δεν «σουρούντιζε» 
τους Αμερικανούς να 
εγκρίνουν το νομοσχέδιο 
Μενέντεζ - Ρούμπιο για 
ενίσχυση του αμερικα-
νικού ενδιαφέροντος για 
την Ανατολική Μεσόγειο, 
αν δεν απειλούσε τους 
Ευρωπαίους με βέτο σε 
περίπτωση που δεν επιταχύνουν 
τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας, αν 
δεν προωθούσε τις τριμερείς και ειδικότερα 
τη συνεργασία με το Ισραήλ, αν δεν επέμενε 
στον EastMed, αν τελοσπάντων δεν έκανε όλα 

αυτά που προκαλούν την οργή του τουρκικού 
θηρίου, τα πράματα ίσως να ήταν διαφορε-
τικά. Αυτά πιστεύει το κόμμα της Αριστεράς, 
που μηδενίζει όλες τις ενέργειες με τις οποίες 
θα μπορούσε να προκληθεί κάποιο κόστος 

στην Τουρκία, θεωρώντας ότι δεν είναι 
συνετό να την κοντράρουμε, αλλά 

πρέπει να κάνουμε «προσφο-
ρές» ειρήνης στον Ερντογάν, 

αποδεχόμενοι και τον αγωγό 
φυσικού αερίου μέσω 
Τουρκίας, όπως πρότεινε 
και πάλι προχτές ο Άντρος 
Κυπριανού, μιλώντας στο 

CNN Turk. 
Δηλαδή, μπροστά στην πειρα-

τική μαύρη σημαία της Τουρ-
κίας, εμείς να υψώσουμε λευκή 

σημαία και να της αναγνωρίσουμε το 
δικαίωμα να μοιραστεί μαζί μας... το δικό μας 
αέριο!

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Ελάχιστοι είναι εκείνοι που πιστεύουν ότι το κυ-
πριακό ποδόσφαιρο θα μπορέσει να απαλλαγεί 
εύκολα από όλες τις αμαρτωλές συνήθειες που 
το συνοδεύουν εδώ και δεκαετίες. Μπορεί μεν η 
Πολιτεία να έδωσε διάφορες διαβεβαιώσεις για 
καταπολέμηση της βρομιάς στον χώρο της μάπ-
πας, αλλά από τις διαβεβαιώσεις και τις υποσχέ-
σεις, μέχρι την αποτελεσματική εφαρμογή τους, 
η απόσταση είναι όση και μεταξύ της... «Αναγέν-
νησης» Τριβίλλουρων και της Μπαρσελόνα.
Πόσο εφικτό είναι να διερευνώνται και να 
τεκμηριώνονται πέραν πάσης αμφιβολίας οι 
ύποπτοι αγώνες; Να εντοπίζονται οι μιλημένοι 
διαιτητές; Να γραπώνονται οι πιασμένοι ποδο-
σφαιριστές; Να αποδεικνύεται η εμπλοκή παρα-
γόντων σε στημένα παιγνίδια; Να αναδεικνύεται 
η ανάμειξη του υποκόσμου στο ποδόσφαιρο; 

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται το κυπριακό 
ποδόσφαιρο είναι ακριβώς εκείνο μέσα στο οποίο 
κινείται ολόκληρη η κοινωνία μας και η πολιτικο-
οικονομική μας ζωή. Το πλαίσιο της διαφθοράς, 
της απάτης και της κλεψιάς. Ενόσω αυτό το πλαίσιο 
παραμένει αναλλοίωτο, είναι ουτοπία να περιμένει 
κάποιος ότι ο φούρπος θα κινηθεί σε διαφορετικές 
γραμμές. Κάποιες ελπίδες εναποτίθενται στην 
επικείμενη αποστολή της ΟΥΕΦΑ, η οποία είναι 
διατεθειμένη να μας βοηθήσει να βγούμε από τον 
βούρκο, ενεργώντας ως ένα είδος ποδοσφαιρικής 
«τρόικας», κατά το πρότυπο εκείνης που έβαλε σε 
τάξη την οικονομία μας. Απλώς θα χρειαστεί και 
εδώ ένα... «κούρεμα» χρημάτων, όπως αυτά που 
σχετίζονται με τις ύποπτες στοιχηματικές δραστηρι-
ότητες και τους στημένους αγώνες...

ΜΠΟΞΕΡ

ΑΝΘΡΏΠΟΤΉΤΑ 
ΕΎΑΛΏΤΉ 
ΤΟΎΣ ΊΟΎΣ

Είναι εντυπωσιακό το πώς 
αλλάζουν από τη μια στιγμή 
στην άλλη τα ενδιαφέροντα 
των ανθρώπων παγκοσμί-
ως. Εκεί που τα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης ασχολού-
νταν, μέχρις υπερβολής, με 
κάθε λεπτομέρεια με την 
αποχώρηση του Πρίγκι-
πα Χάρι και της Μέγκαν 
Μαρκλ από το βασιλικό 
κλουβί του Μπάκιγχαμ, 
αιφνιδίως οι προτεραιότη-
τες της δημοσιότητας άλλα-
ξαν και από το ανάλαφρο 
και παιγνιδιάρικο θέμα του 
Χάρι, περάσαμε στο βαρύ 
και καταθλιπτικό θέμα της 
θανατηφόρας επιδημίας 
του κοροναϊού, που έρχεται 
από την Κίνα. Δηλαδή από 
τον υιό με κορόνα (κορό-
να που την απαρνήθηκε 
τελικά), περάσαμε στον 
κοροναϊό! Που σκόρπισε 
τον πανικό σε ολόκληρη 
την υφήλιο, γιατί εδώ δεν 
μιλάμε για τα καμώματα 
των μελών της βρετανικής 
βασιλικής οικογένειας, 
αλλά για έναν εφιάλτη που 
ήδη αριθμεί πολυάριθμα 
θύματα. 
Και για μιαν ακόμα φορά 
διαπιστώνεται πόσο ευά-
λωτη και ανυπεράσπιστη 
είναι η ανθρωπότητα σε 
ιογενείς απειλές. Όλα αυτά 
τα τρισεκατομμύρια ευρώ, 
που οι υπερδυνάμεις κατα-
σπαταλούν σε εξοπλιστικές 
δαπάνες και αχρείαστους 
πολέμους, θα μπορούσαν να 
διατεθούν για την πρόλη-
ψη αυτών των επιδημιών. 
Δυστυχώς, όμως, όχι μόνο 
δεν συμβαίνει αυτό, αλλά 
εκτός από τους θανατηφό-
ρους ιούς, ο άνθρωπος θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει και 
τον καταστροφικό αντιπε-
ριβαλλοντικό ιό του Τραμπ, 
τον μυστηριώδη ιό του Κιμ 
Γιονγκ Ουν, τον πυρηνικό ιό 
του Αγιατολάχ Χαμενεΐ και 
τον μονίμως ενεργό τρομο-
κρατικό ιό του Ισλαμικού 
Κράτους.

ΜΠΟΞΕΡ

Το τουρκικό 
«πειρατικό 
δίκαιο»
Στην εποχή των ορίτζιναλ πειρατών, 
κάποιους περασμένους αιώνες, οι κυ-
βερνήσεις μόλις έπιαναν κάποιον κουρ-
σάρο, τον έστελναν αμέσως στην αγχόνη. 
Με συνοπτικές διαδικασίες. Σήμερα, οι 
πειρατές τυγχάνουν εντελώς διαφορετικής 
μεταχείρισης. Τους σέβονται, τους υπολογί-
ζουν, συνεργάζονται μαζί τους, και κάποιοι 
φθάνουν στο σημείο να τους θαυμάζουν 
κιόλας! Ο νεοσουλτάνος ενεργεί ως αδί-
στακτος, αιμοσταγής, ανελέητος, άρπαγας 
πειρατής, χωρίς να βρίσκει κανένα σοβαρό 
εμπόδιο στον δρόμο του. Η Ρωσία τον 
έχει αναβαθμίσει σε στενό της συνεργάτη, 
ο Τραμπ δηλώνει ότι είναι... θαυμαστής 
του και η Ευρώπη τρέμει μπροστά στους 
εκβιασμούς του.
Μια ζωή έχει μάθει να αρπάζει λάφυρα 
από τους άλλους ο Τούρκος πειρατής. Κι 
όταν δεν τα αρπάζει με τη βία, χρησιμο-
ποιεί την απειλή, ώστε να του τα δώσουν 
οι άλλοι «οικειοθελώς». Μια διαχρονική 
τακτική, που αποδίδει μέχρι σήμερα.
Ο πειρατής, βλέποντας ότι πετυχαίνει χω-
ρίς αντίσταση τους στόχους του, προχωρεί 
κάθε φορά στον επόμενο. Αφού εξασφά-
λισε σχεδόν όσα επεδίωκε στη Συρία, 
στράφηκε στη Λιβύη, υπέγραψε με το 
καθεστώς της την παράνομη συμφωνία δι-
αμοιρασμού τμημάτων των ΑΟΖ Ελλάδας 
και Κύπρου, έστειλε όπλα και στρατεύματα 
στη χώρα αυτή, παραβιάζοντας κατάφωρα 
το εμπάργκο των Ηνωμένων Εθνών, και 
τώρα ποζάρει ως ειρηνευτής και εγγυητής 
της ασφάλειας. 
Και αμέσως μετά, με εντυπωσιακή ταχύ-
τητα, προχώρησε στον επόμενο στόχο, το 
οικόπεδο 8 της κυπριακής ΑΟΖ, στέλνο-
ντας το γεωτρύπανο «Γιαβούζ» απέναντι 
από τη Λεμεσό, για την πρώτη τουρκική 
γεώτρηση νοτίως της Κύπρου. 
Καταδίκες της νέας πειρατείας ήρθαν από 
παντού, από τις Βρυξέλλες μέχρι την Ουά-
σιγκτον και από το Κάιρο μέχρι τη Σαουδι-
κή Αραβία. Αλλά ο πειρατής δεν υποχωρεί 
μπροστά σε τέτοιες χάρτινες «σαΐτες». 
Ο επόμενος στόχος του θα είναι, προφα-
νώς, η απόπειρα γεώτρησης στην ελληνική 
υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα δεν έχει άλλη 
επιλογή παρά να του πει «Μολών Λαβέ». 
Εμείς εδώ δεν έχουμε τη δύναμη να του 
πούμε ένα ανάλογο «Μολών Λαβέ». Γι’ 
αυτόν τον λόγο ήρθε στο οικόπεδο «8» και 
προχωρεί στο «Λαβέ» από μόνος του...

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

Και μανιτάρια... του 
λεωφορείου
Μέχρι τώρα ξέραμε τα μανιτάρια 
της αναθρήκας, τα μανιτάρια του 
πεύκου, τα κοτσιηνομανίταρα, τα 
πουρούδκια και άλλα συναφή είδη. 
Τώρα μάθαμε και τα μανιτάρια... του 
λεωφορείου! Δεν είναι πλάκα, δεν 
είναι δημοσιογραφική φαντασία. Είναι 
πραγματικότητα. Μέσα σε λεωφο-
ρείο, που μετέφερε μαθητές από τη 
Γιόλου στο Πολέμι, λόγω της υγρασίας 
φύτρωσαν... μανιτάρια και πρασινάδα. 
Φωτογραφική απόδειξη έφθασε μέχρι 
τον Yπουργό Μεταφορών, Γιάννη 
Καρούσο, ο οποίος ανέλαβε πάραυτα 
δράση, επισκέφθηκε το συγκεκριμένο 
λεωφορείο, ταξίδεψε με τους μαθητές 
και τελικά, μετά την αυτοψία, ζήτησε 
την απόσυρσή του.
Ίσως, βέβαια, να υπάρξουν και κάποιοι 
που να υποστηρίξουν ότι το συγκεκρι-
μένο λεωφορείο ήταν απλώς φιλικό... 
προς το περιβάλλον και ότι προσπα-
θούσε να προσαρμοστεί σε συνθήκες... 
πράσινης ενέργειας.
Εν πάση περιπτώσει, εγείρονται ένα 
σωρό ερωτήματα γύρω από αυτό 
το περιστατικό. Πώς στην ευχή ένα 
τέτοιο λεωφορείο κυκλοφορούσε 
τόσον καιρό, χωρίς τον ανάλογο 
έλεγχο; Και δεν εννοώ μόνο από τους 
επιθεωρητές ή άλλους αρμόδιους, 
αλλά και από... μανιταροσυλλέκτες, 
για να διαπιστώνουν αν τα μανιτάρια 
που φύτρωναν ήταν βρώσιμα και 
όχι θανατίτες. Γιατί χρειάστηκε να 
ταξιδέψει ο υπουργός στην Πάφο για 
να λυθεί το πρόβλημα; 
Δεν είναι, ασφαλώς, το μόνο ακατάλλη-
λο λεωφορείο που κυκλοφορεί στους 
δρόμους μας. Κατά καιρούς έρχονται 
στο φως διάφορες περιπτώσεις λεωφο-
ρείων του τρόμου, μερικά από τα οποία 
μεταφέρουν και μαθητές. Αλλά είναι η 
πρώτη φορά που γινόμαστε μάρτυρες 
και ενός... λεωφορείου-μανιταρότοπου. 
Άντε, κύριε Καρούσο μου. Τώρα που 
πήρατε φόρα, αναμένουμε να ανακα-
λύψετε και λεωφορείο με... καραόλους!

ΚΎΠΡΟΦΡΕΝΉΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
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Για τον ήρωα Κατσάνη της 33ΜΚ ο Κελέσιης της ΕΟΚΑ

Διφυής, ακαθόριστου προσανατολισμού 
αμερικανική στάση

Απ’ τα Κόκκαλα βγαλμένη των 
Ελλήνων τα Ιερά και σαν πρώ-
τα ανδρειωμένη χαίρε, ω χαί-

ρε, Ελευθεριά, έγραψε Μάϊον μήνα του 
1823 στην Ζάκυνθο ο ποιητής Διονύσιος 
Σολωμός. Κι έγινε όλων των Ελλήνων, 
στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλον τον 
κόσμο η δεύτερη στροφή του Εθνικού μας 
Ύμνου. Αυτά των Ελλήνων τα Κόκκαλα 
τα Ιερά, ανασύρονται και σήμερα, από τα 
σκλαβωμένα ελληνικά εδάφη του Αγίου 
Ιλαρίωνα, της Κερύνειας, της Μόρφου, 
της Αμμοχώστου, 46 χρόνια μετά την 
τουρκική εισβολή του 1974. Για να ξανα-
φωνάξουν ίσως, σε όλους όσοι μπορούν 
να ακροαστούν, την πρώτη στροφή του 
Eθνικού Ύμνου: Σε γνωρίζω από την κόψη 
του σπαθιού την τρομερή, σε γνωρίζω 
από την όψη που με βία μετράει την γη.

Την περασμένη Κυριακή η Κύπρος 
κήδευσε τα Κόκκαλα τα Ιερά, του 20χρο-
νου ήρωα εφέδρου Καταδρομέα της 33 
Μοίρας Καταδρομών Κώστα Πίττα, ο 
οποίος θυσιάστηκε 31 Ιουλίου 1974 
πολεμώντας τους Τούρκους εισβολείς στη 
μάχη Αγριδακίου. Δύο μέρες νωρίτερα, 
ο δήμος Αραδίππου τιμούσε με οδωνύ-
μιο και βιβλιοπαρουσίαση τον 31χρονο 
ήρωα Καταδρομέα υπολοχαγό Νικόλαο 
Κατούντα της 33ΜΚ που θυσιάστηκε 22 
Ιουλίου 1974 πολεμώντας τους Τούρκους 
εισβολείς στην Κερύνεια.

Χθες Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2020, 
στον Λυθροδόντα και στην Αγλαντζιά, η 
Κύπρος κήδευσε τα Κόκκαλα τα Ιερά, 
άλλων δύο ηρωικών πολεμιστών της Εθνι-
κής Φρουράς του 1974, αγνοούμενων 
έκτοτε, τα μαρτυρικά οστά των οποίων 
βρέθηκαν στα σκλαβωμένα από τον Αττίλα 

ελληνικά εδάφη του Αγίου Ιλαρίωνα και 
του Κορνόκηπου. Του στρατιώτη Αλέξαν-
δρου Π. Ολύμπιου, που θυσιάστηκε στις 
μάχες του 361 Τάγματος Πεζικού στον 
Πενταδάκτυλο και του εφέδρου Σταύρου 
Αλ. Σταύρου, που θυσιάστηκε πολεμώ-
ντας με την 33ΜΚ στον Άγιο Ιλαρίωνα.

ΕΚΕΙ στον σκλαβωμένο από τους Τούρ-
κους Άγιο Ιλαρίωνα εντοπίστηκαν,  μετά 
από 46 χρόνια, τα Κόκκαλα τα Ιερά και του 
ηρωικού Διοικητή της 33 Μοίρας Κατα-
δρομών ταγματάρχη Γιώργου Κατσάνη.

Εμβληματική μορφή ήρωα.
- Από το 1974, καταταγείσα στο Πάνθεον  
των Αθανάτων του κυπριακού Ελληνισμού:
- Στη στρατιά της δόξας του Αυξεντίου, του 
Μάτση και όλων των άλλων της ΕΟΚΑ 
1955-1959.
- Του ταγματάρχη Πούλιου και του λο-
χαγού Καποτά, του λοχαγού της 31ΜΚ 
Παπαγεωργίου, των Καταδρομέων Απλη-
κιώτη και Κουσουλίδη, του σημαιοφόρου 
του Πολεμικού Ναυτικού Χρυσούλλη 
και όλων των άλλων ηρώων του 1964.
- Του λοχία της 32ΜΚ Ευμένιου Μαρ-
καντώνη του 1967.
- Του ταγματάρχη Τάσου Μάρκου, του αντι-
συνταγματάρχη Στυλιανού Καλμπουρτζή, 
του αντισυνταγματάρχη Χρίστου Φώτη, του 
λοχαγού Σωτήρη Σταυριανάκου και όλων 
των άλλων ηρώων της Ε.Φ., της ΕΛΔΥΚ 
και της Α’ Μοίρας Καταδρομών του 1974.  

Ο ΚΕΡΥΝΕΙΩΤΗΣ συγγραφέας Ανδρέας 
Κελέσιης, αγωνιστής της ΕΟΚΑ στη νεότητά 
του, έγραψε για τον Ήρωα Διοικητή της 
33ΜΚ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΤΣΑΝΗ, στο πικρότατο 
βιβλίο του «Ελλάδα ζήσε και χωρίς εμάς», 
εκδόσεις Αιγαίον 2011 και τα εξής:

‘‘Φλεγότανε η Κύπρος εκείνο το μαρ-
τυρικό Σάββατο. Οι ώρες ήτανε τραγικές. 
Οι Μοίρες καταδρομών η 31η, η  32α 
και η 33η, ταγμένες για να επιτηρούν τις 
βουνοκορφές του Πενταδάκτυλου που 
κατέχουν οι Τούρκοι, από το 1963, βρέ-
θηκαν μακριά από τα στρατόπεδα και τους 

χώρους εξόρμησής των. Βρίσκουνταν στη 
Λευκωσία˙ κι ήτανε απασχολημένες με 
το πραξικόπημα, και σήμερα ακόμα! Οι 
διοικητές τους εξακολουθούν να υπακούουν 
στις διαταγές της στρατιωτικής ηγεσίας, να 
δείχνουν την ενδεδειγμένη στρατιωτική 
πειθαρχία, σύμφυτη σε κάθε αξιωματικό.

’’Η 33η ΜΚ στάθηκε η πιο άτυχη! Τρεις 
λόχοι της βρίσκουνταν στη Λευκωσία, 
σκορπισμένοι σε τρία διαφορετικά μέρη. 
Με την έναρξη των αεροπορικών επιδρο-
μών τμήμα του 2ου λόχου της Μοίρας με 
επικεφαλής  τον διοικητή της,  ταγματάρχη 
Γεώργιο Κατσάνη έφτασε στο στρατόπεδό 
της, στο Πέλλαπαϊς, στις 06.00’ το πρωί, 
δίχα να γίνει αντιληπτό από την τούρκικη 
αεροπορία. Φτάσανε κι οι εφεδρείες. Ακο-
λούθησε ανασυγκρότηση, φαγητό και σύ-
ντομη ξεκούραση στους χώρους διασποράς. 
Ετοιμάζονται για τις προσχεδιασμένες και 
προκαθορισμένες από χρόνια νυχτερινές 
εκκαθαριστικές καταδρομικές επιχειρή-
σεις, έστω και 12 ολόκληρες ώρες μετά 
την εισβολή του βάρβαρου Ασιάτη,  έστω 
κι αν απουσίαζε η Ελληνική Μεραρχία. 
Αξιωματικοί και υπαξιωματικοί γνώριζαν 
καλά την περιοχή, τις θέσεις, οχυρώσεις του 
εχθρού, τα μονοπάτια και τις προσβάσεις, 
αλλά και τις συνήθειες των περιπόλων, τις 
ώρες αλλαγής των φρουρών... Ώρα κρούσεως 
ορίστηκε η 11η  νυχτερινή. Η μέρα φεύγει, 
το καλοκαιρινό ηλιοβασίλεμα φαντάζει πα-
ράξενο. Οι καταδρομείς βλέπουν από ψηλά 
την αντίσταση των ηρωικών μαχητών του 
251 τάγματος πεζικού, που εξακολουθούν 
να απωθούν, να στριμώχνουν ολοένα και 
παραπάνω τους εισβολείς στην παραλία του 
Πέντεμιλι. Τώρα, ήρθε η δική τους σειρά 
να επιτεθούν ενάντια στον Ασιάτη εισβο-
λέα. Στόχος η εκπόρθηση και κατάληψη 
των στρατοπέδων των Τούρκων στις τρεις 
απότομες βουνοκορφές του «Κοτζάκαγια» 
από τη 31ΜΚ, του Αγίου Ιλαρίωνα από την 
33ΜΚ, και της «Άσπρης Μούττης» από 
την 32ΜΚ. Οι τρεις αυτές βουνοκορφές 

μόλις πριν από λίγες ώρες είχαν ενισχυθεί 
με Τούρκους κομάντος που μεταφέρθηκαν 
με ελικόπτερα. Η 33ΜΚ στοχεύει την κα-
τάληψη του Αγίου Ιλαρίωνα. Πρώτος κινή-
θηκε ο λόχος υποστήριξης, μ’ επικεφαλής 
τον λοχαγό Ευάγγελο Μαντζουράτο, για 
την έπαυλη Σίμψον, για να ετοιμάσει τους 
όλμους που θα χτυπήσουν τα υψώματα.  
Ο 1ος λόχος του Κατούντα και ο 3ος του 
Ροκκά αναχώρησαν λίγο αργότερα. Μαζί με 
τον 1ο λόχο πορεύεται και ο ταγματάρχης 
Κατσάνης, ο διοικητής της Μοίρας.

»Στις 22.55’ οι λόχοι βρίσκονται προ 
των στόχων τους, όπως και οι λόχοι της 
31ΜΚ στον «Κοτζάκαγια». Στις 11 τη 
νύχτα, ακριβώς στην προκαθορισμένη 
ώρα, η 33ΜΚ αρχίζει την καταδρομική 
της επιχείρηση. Μετά από 3 συνεχείς ώρες 
μάχης, στις 02.00’ ώρα της Κυριακής, δυο 
κόκκινες φωτοβολίδες ανεβαίνουν ψηλά 
στον ουρανό. Οι δυο λόχοι κρούσεως της 
33ΜΚ βρίσκονται εδραιωμένοι πάνω στις 
κορυφογραμμές έχοντας υπό τον απόλυτο 
έλεγχό τους ολόκληρη την περιοχή των 
υψωμάτων «Καμήλας», του Πύργου Παυ-
λίδη και «Πετρομούθκια». Οι απώλειες 
της Μοίρας ελάχιστες, οι τραυματισμένοι 
απομακρύνονται. Ανάμεσά τους, ο υποδιοι-
κητής Ματζουράτος και ο διοικητής του 3ου 
λόχου υπολοχαγός Ροκκάς. Μεταφέρθηκαν 
κι δυο στο νοσοκομείο που στήθηκε στο 
Αββαείο του Πέλλαπαϊς. Μετά την επίδεση 
των πληγών τους και πριν καλά - καλά 
ξημερώσει επέστρεφαν κι δυο στο πεδίο 
της μάχης. Οι νοσηλευτές, οι κάτοικοι στο 
Πέλλαπαϊς, δεν πίστευαν στα μάτια τους! 
Κανένας μα κανένας απ’ όσους βρίσκονταν 
στο χωριό εκείνη τη νύχτα  δεν πρόκειται 
να ξεχάσει τους δυο ηρωικούς αξιωματι-
κούς.  Συνέχισε η Μοίρα να προελαύνει με 
σημαντικές επιτυχίες. Η απόσταση από το 
φρούριο συνεχώς μικραίνει. Τα εξοντωτικά 
χτυπήματα που δέχτηκαν οι Τούρκοι, τους 
προκαλούν πανικό και σύγχυση. Άρχισε να 
ροδίζει η αυγή και μια κόκκινη φωτοβολίδα 

ανέβηκε στον ουρανό. Πληροφορούσε πως 
η 31 ΜΚ είχε καταλάβει το Κοτζάκαγια. 
Η επόμενη φάση είναι η κατά μέτωπον 
επίθεση με στόχο την κατάληψη του κά-
στρου του Αγίου Ιλαρίωνα. Ο Κατσάνης 
διατάσσει το ξεκίνημα της καθοριστικής, 
δεύτερης φάσης της μάχης. Ο Λαπηθιώ-
της καταδρομέας Νεοπτόλεμος Κότσαπας 
(Δήμαρχος Λαπήθου σήμερα), αναφέρει: 
«Ένα τμήμα της Μοίρας με επικεφαλής 
πάντα τον Κατσάνη βρέθηκε στα ΝΔ του 
πύργου του Παυλίδη και καλυπτόμενο από 
την ομάδα μας εξουδετερώνει ολόκληρη 
την τουρκική αντίσταση σ’ αυτό το σημείο. 
Όσοι Τούρκοι επέζησαν, πανικοβλημέ-
νοι τράπηκαν σε φυγή με κατεύθυνση το 
φρούριο για να σωθούν». Στα προκεχω-
ρημένα τμήματα αρχίζει να παρατηρείται 
έλλειψη πυρομαχικών και ειδών πρώτης 
ανάγκης. Ο διοικητής της Μοίρας κατάλαβε 
πως πίσω του η αλυσίδα ανεφοδιασμού 
κατέληγε στο πουθενά. Τα τμήματα του 
πεζικού, που έπρεπε να ακολουθούν, δεν 
φάνηκαν. Ο Κατσάνης δείχνει τον δρόμο, 
πρώτος. Μπροστά το τείχος που περιβάλλει 
την νοτιοανατολική πλευρά του κάστρου. 
Έδινε φωναχτά οδηγίες στους καταδρομείς 
του, κρατούσε αυτόματο και είχε στη ζώνη 
του χειροβομβίδες. Ήτανε καταϊδρωμένος, 
με πρόσωπο μαυρισμένο από τη συνεχή 
επαφή με τους καψαλισμένους θάμνους 
και τους καπνούς που τον τύλιγαν. «Θα τους 
τσακίσουμε παιδιά. Σε πέντε λεπτά θα είμαστε 
απάνω», βροντοφώναξε στους καταδρομείς 
του. Τα φυλάκια του εχθρού συνέχισαν 
το ένα μετά το άλλο να εκκαθαρίζονται, η 
τουρκική αντίσταση να εξουδετερώνεται. 
Η εκρηκτική ταχύτητα της επίθεσης τρο-
μερή, προκαλεί πανικό στους Τούρκους. 
Ο Κατσάνης με άλλους τέσσερεις κατα-
δρομείς εξουδετερώνει, ξεδοντιάζει και σ’ 
εκείνο το σημείο την τούρκικη αντίσταση 
και προχωρεί. Ο Κότσαπας συνεχίζει: «Το 
δικό μας τμήμα παρουσίασε δυνατότητα 
προέλασης, σε συνδυασμό με την κάμψη 

της τουρκικής αντίστασης». Τα γεγονότα 
διαδέχονται το ένα το άλλο, σχεδόν πάντοτε 
με θετική κατάληξη, ενώ η ώρα φτάνει στις 9 
το πρωί της Κυριακής, 21ης Ιουλίου 1974. 
Η προέλασή μας αν και αργή εξακολουθεί 
να είναι σταθερή και νικηφόρα». Στη δε-
ξιά πτέρυγα της Μοίρας ο διοικητής μας 
προσπαθεί να εξουδετερώσει την τουρκική 
αντίσταση βοηθούμενος από 4 καταδρο-
μείς. Κάλυψη και στους πέντε παρείχα εγώ 
με δεύτερο καταδρομέα, κρυμμένοι πίσω 
από ένα μεγάλο βράχο». Εκείνη ακριβώς η 
στιγμή σημαδεύει καθοριστικά τις εξελίξεις! 
Ετοιμαζόταν ο Κατσάνης για καινούργιο 
ξεπέταγμα, για καινούργια επίθεση όταν 
άκουσε να τον φωνάζουν: «Κύριε Κατσάνη, 
κύριε Κατσάνη, μην χτυπάτε, εμείς είμαστε!». 
Ο ηρωικός καταδρομέας ξαφνιάστηκε, διε-
ρωτήθηκε: «Άραγε η περιοχή δεν  βρισκόταν 
πια στα χέρια του εχθρού; Αλλά επιτέλους 
ποιοι καταδρομείς βρίσκονταν μπροστά του; 
Χωρίς μάλιστα να το γνωρίζει η διοίκηση 
της Μοίρας». Γνώριζαν δυστυχώς οι Τούρ-
κοι όλα τα ονόματα, το κάθε στοιχείο που 
αφορούσε τους Έλληνες αξιωματικούς που 
υπηρετούσαν στην Κερύνεια. Το κατασκο-
πευτικό τους δίκτυο, που ποτέ δεν σταμά-
τησε να δουλεύει, ήτανε για τη δεδομένη 
στιγμή παραπάνω από αποτελεσματικό. 
Γι’ αυτήν ακριβώς τη στιγμή ο Νεοπτό-
λεμος Κότσαπας εξιστορεί: «Ο διοικητής 
μας σηκώνεται και προσπαθεί να αλλάξει 
θέση, και ενώ όλοι στοχεύαμε μπροστά 
προς το μέρος της τουρκικής αντίστασης 
μια καλοσημαδεμένη σφαίρα τον χτυπάει 
από αριστερά, προερχομένη από την άλλη 
πλευρά του βράχου όπου βρισκόμασταν. 
Κι ενώ ο διοικητής μας έπεφτε κατά γης, 
συνεχείς ριπές αυτομάτων όπλων γάζωναν 
κυριολεκτικά το σημείο εκείνο για αρκετά 
λεπτά». Η αναπάντεχη αυτή απώλεια ήρθε 
να επισκιάσει τη νικηφόρα πορεία προς 
το κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα’’... (Ανδρέα 
Κελέσιη, «Ελλάδα ζήσε και χωρίς εμάς», 
2011).

Οι ΗΠΑ, ακολουθούσες τη διάσταση αντιπολιτευτικής, 
αντιπαραθετικής στάσης του Κογκρέσου απέναντι στην 
προεδρική ηγεσία, εκδηλώνουν και στη σημερινή 

εξέλιξη των διεθνών πολιτικών τεκταινομένων, που άπτονται της 
νοτιοανατολικής Μεσογείου, μία παράσταση πολιτικής, όπου 
αφενός ο Ντόναλντ Τραμπ αποφεύγει να λάβει θέση και μέτρα 
κατά της παρανομούσας Τουρκίας στις κυπριακές θάλασσες, 
ενώ αφετέρου, το State Department και το Κογκρέσο υποστηρί-
ζουν τη νομιμότητα, που άπτεται της ελλαδικής και κυπριακής 
πολιτικής. Παρά ταύτα το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών 
παραμένει σε ένα επίπεδο ηθικοδικαιϊκής προσέγγισης του εν 
λόγω προβλήματος, που μπορεί τότε και μόνον να προβάλει ως 
ικανή να παράγει αξιόπιστα για την Κύπρο αποτελέσματα, εφό-
σον η ηθική, πολιτική διάσταση συνοδευθεί και από ικανότητα 
έμπρακτης, αμυντικής υποστήριξης. Σε ένα τέτοιο σκεπτικό, που 
συνεισφέρει στην κρατική ενδυνάμωση, εν προκειμένω της 
ελλαδικής παρουσίας στην περιοχή, εντάσσεται και η κίνηση 
των Αθηνών να υπογράψουν Αμοιβαία Συμφωνία Αμυντικής 
Συνεργασίας με τις ΗΠΑ. 

Εντούτοις, η Άγκυρα ακολουθούσα, κατά τα αναμενόμενα, 
πάγια επεκτατική πολιτική δεν παρεμποδίζεται από την αμερι-
κανική στήριξη προς Ελλάδα και Κύπρο, αλλά επιχειρούσα να 
συμπεριφερθεί ως περιφερειακός ηγεμόνας πραγματοποιεί μια 
κίνηση που άπτεται της αποστολής του γεωτρυπάνου Γιαβούζ 
στο οικόπεδο 8, το οποίο πειρατικά μεν, εν τοις πράγμασι δε, θα 
διεξάγει ερευνητικού πλαισίου γεωτρήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ 
και δη νοτίως της Λεμεσού, δηλαδή ούτε καν στην κατεχόμενη 
βόρεια περιοχή της Κύπρου. Η Τουρκία μπορεί να ενοχλείται 
κατά ελάχιστο ή μείζονα βαθμό από την αμερικανική διακηρυ-
κτική στήριξη προς τα ελλαδικά και κυπριακά συμφέροντα, αλλά 
ουδόλως δείχνει να είναι διατεθειμένη να προβεί σε κινήσεις 
ανάσχεσης των επεκτατικών της σχεδίων. Ο λόγος που κινεί-
ται προς την ελεύθερη περιοχή της Κύπρου, δηλαδή τη νότια 
τοιούτη, συνάδει προς τη βούληση του τουρκικού παράγοντα 
να προβάλει κατά τρόπο διαδηλωτικό τη θέση πως η παρουσία 
της στη μεγαλόνησο δεν περιορίζεται στο βόρειο κατεχόμενο 
τμήμα, αλλά σε όλη την επικράτεια. Καθίσταται σαφές πως η 
Τουρκία δεν αντιλαμβάνεται ότι πραγματοποιούσα τις κινή-
σεις αυτές θα μπορούσε να έχει οποιοδήποτε κόστος που θα 
επηρέαζε την πορεία και την πολιτική της. Αντιθέτως μάλιστα 
και οι διακηρυκτικές καταδίκες των ευρωπαϊκών συμμάχων 
Κύπρου και Ελλάδος αντιμετωπίζονται με ειρωνικά μειδιάματα 
και σχόλια από την τουρκική ηγεσία, γνωρίζοντας πως δεν έχουν 
κανένα απολύτως κόστος στο τουρκικό κράτος. 

Οι συνιστώσες της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ, Κύπρου, 

Ελλάδας και Τουρκίας σε σχέση με παλαιότερες αντίστοιχες 
εποχές υποδεικνύουν σήμερα μία εμφανή διένεξη Ελλάδας 
- Κύπρου με την Τουρκία, που όμως τυγχάνει της συμπαρά-
στασης μόνο του Κογκρέσου, σε αντίθεση με τη  δυναμική 
και κοστοβόρο για την Τουρκία περίοδο του 1975 – 1978, 
που επεβλήθη εμπάργκο μετά την εισβολή του 1974 και εάν 
δεν ήρετο την υστάτη ώρα, το τουρκικό πολιτικό σύστημα θα 
κατέρρεε. Αυτή η εποχή παρήλθε στον βαθμό που η Τουρκία 
σήμερα εκδηλώνει μία ικανότητα αυτόνομης και ανεξάρτητης 
από διεθνείς πιέσεις πορείας σε περιφερειακό και διεθνές επί-
πεδο. Οι κινήσεις της αμερικανικής ηγεσίας και δη του State 
Department ουδόλως επηρεάζουν το τουρκικό κράτος και την 
πορεία του σε μια διεκδικητική παρανομία που εκδηλώνεται 
πανταχόθεν και σε διάρκεια. Η αυτονόμηση αποτυπώνεται ως 
συνιστώσα εσωτερικών εξελίξεων και επικράτησης του ενός 
και μόνον ηγέτη, του Ερντογάν, που κυριαρχεί στο πολιτικό 
σύστημα της χώρας. Παρά ταύτα, η Τουρκία έχει συγκεκριμένες 
αχίλλειες πτέρνες, που μπορούν να προκαλέσουν εσωτερικό 
πρόβλημα δυναμικής ανατροπής των δομών εξουσίας και στις 
οποίες θα πρέπει να στοχεύσουν Ελλάδα και Κύπρος στο πλαίσιο 
μιας συγκροτημένης προσπάθειας ανάσχεσης του τουρκικού 
επεκτατισμού, εφαρμόζοντας πολιτική που να επιφέρει κόστος 
στην πλευρά που επιβουλεύεται. Η πρώτη είναι η υπόθεση 
των μειονοτήτων και εθνοτήτων, που καταπιέζονται, παρα-
πέμπουσες πρωτίστως στον κουρδικό παράγοντα, ο οποίος 
διαχρονικά διεκδικεί αυτονομία στην τουρκική επικράτεια. Η 
δεύτερη αναφέρεται στο Ισραήλ και τη σύγκρουση της Άγκυρας 
με την Ιερουσαλήμ. Αυτό λόγω ακριβώς της προσήλωσης του 
Ερντογάν προς τον ομόθρησκο αραβικό του κόσμο, όπως τον 
αντιλαμβάνεται και θεωρώντας το Ισραήλ γενοκτόνο χώρα. Τα 
ανωτέρω λειτουργούν ως συγκρουσιακό φαινόμενο, επιτρέπο-
ντας στην Ελλάδα και στην Κύπρο να αξιοποιήσει τον εβραϊκό 
παράγοντα υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, όχι μόνο στη 
Μεσόγειο, αλλά και στην Ουάσιγκτον διά της επιβολής μέτρων 
οικονομικού και στρατιωτικού επιπέδου προς το τουρκικό κράτος, 
τα οποία και θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ανάχωμα 
στην τουρκική επιθετικότητα. Συναφώς, η ιστορική διαδρομή 
της αμερικανικής πολιτικής στα Ελληνοτουρκικά μάς διδάσκει 
πως η ικανότητα πρόκλησης κόστους στην Τουρκία από αμερι-
κανική παρεμβατική πολιτική εξαρτάται και από την ελληνική 
πολιτική αξιοποίησης του ισχυρότατου ελληνοαμερικανικού, 
αρμενικού και εβραϊκού λόμπι, που μπορούν να επηρεάσουν 
την πολιτική της Ουάσιγκτον. 

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής,  Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών 
Σπουδών Για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία,  Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Ποιος μπορεί να αποτρέψει τον πειρατή
Ερντογάν να προκαλέσει μείζονα κρίση; 

Με αφορμή την παροξυσμική έξαρση της τουρ-
κικής επιθετικότητας εναντίον της Ελλάδος και 
της Κύπρου, τίθενται τρία κρίσιμα ερωτήματα. 

Πρώτον, γιατί ο Ερντογάν έχει αποθρασυνθεί και ξεπέρασε 
τα όρια αποθηρίωσης; Α) Η Τουρκία είναι τεράστια αγορά, 
με πληθυσμό πέραν των 80 εκ., είναι μεγάλη στρατιωτική 
δύναμη (ο δεύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ), βρίσκεται σε ση-
μαντική στρατηγική θέση, την έχουν όλοι ανάγκη. Β) Οι 
ΗΠΑ διατηρούν στην Τουρκία κρίσιμης σημασίας στρατι-
ωτικές Bάσεις. Δεν επιθυμούν να την δωρίσουν στον Ρώσο 
Πρόεδρο, Πούτιν. Γ) Τα περισσότερα κράτη-μέλη της ΕΕ 
έχουν τεράστια συμφέροντα στην Τουρκία. Άρα, αρκούνται 
σε φραστικές θολούρες έναντι της ασυγκράτητης εκνομίας 
της σε θέματα ελευθεριών, ανθρώπινων δικαιωμάτων και 
σεβασμού του κράτους δικαίου. Δ) Η ΕΕ τρέμει τα εκατομμύρια 
προσφύγων και μεταναστών που η Τουρκία χρησιμοποιεί 
ως προσοδοφόρο εκβιασμό εναντίον της. Ε) Ο Ερντογάν 
διάγει την περίοδο του μέλιτος με τη ρωσική αρκούδα, η 
οποία ανέχεται και συνδαυλίζει τον τουρκικό αναθεωρη-
τισμό επειδή δι’ αυτού υπονομεύει το ΝΑΤΟ και τη Δύση. 

Στ) Η Τουρκία απέκτησε ισχυρό ναυτικό διά του οποίου 
προβάλλει πλέον την ισχύ της στη Μαύρη Θάλασσα, στο 
Αιγαίο, στην Αν. Μεσόγειο, τις οποίες βάφτισε «Γαλάζια 
Πατρίδα». Ζ) Από τον περ. Μάιο, που η Τουρκία εισέβαλε 
στην κυπριακή ΑΟΖ με τρίτον Αττίλα, κατέλαβε μέγα τμήμα 
της και παράνομα διεξάγει έρευνες και γεωτρήσεις για 
φυσικό αέριο, εισπράττει μόνο φραστικές καταδίκες. Δεν 
έχει κανένα κόστος. Θ) Απέναντί της υπάρχει ένα στρατηγικό 
κενό (Ελλάδα-Κύπρος), το οποίο πληροί με αρπακτικές 
κινήσεις, αφού η Αθήνα και η Λευκωσία αποφεύγουν τον 
πόλεμο επειδή νομίζουν ότι θα εξασφαλίσουν την ειρήνη. 

Ο Ερντογάν, καθ’ ομολογίαν Αναστασιάδη και ΥπΕξ, Ν. 
Χριστοδουλίδη, είναι ένας πειρατής και ένας ταραξίας, ο 
οποίος δεν σέβεται το Διεθνές Δίκαιο, την κυριαρχία και 
ανεξαρτησία της Κύπρου. Άρα, ερώτημα δεύτερον, ποιος 
θα τον εμποδίσει να οδηγήσει τα πράγματα σε ελεγχόμενη 
ή μείζονα κρίση; Αν λάβουμε υπόψη τις διακηρύξεις 
τους, λογικά πρέπει να τον αποτρέψουν οι ΗΠΑ, η ΕΕ και 
ειδικά η Γαλλία και η Ιταλία, αφού πετρελαϊκοί κολοσσοί 
τους επένδυσαν εκατομμύρια για φυσικό αέριο σε θα-
λασσοτεμάχια της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η Ρωσία. 

Οι ΗΠΑ αρκούνται σε λεκτικές υποδείξεις αφού οι 
σχέσεις τους με την Τουρκία είναι στο χείριστο σημείο, μετά 
την αγορά του ρωσικού πυραυλικού συστήματος S-400 
και τις  στενότατες σχέσεις της με τη Μόσχα. Μπορούν να 

ασκήσουν επιρροή αλλ’ ο πρόεδρος Τραμπ… τραμπάρει με 
τον Ερντογάν. Η ΕΕ περιορίζεται σε υποδείξεις και εκκλήσεις 
επειδή τρέμει μήπως ο σουλτάνος την πλημμυρίσει με 
εκατομμύρια πρόσφυγες. Η Ιταλία προ διετίας υπέκυψε 
σε εκβιασμό του Ερντογάν και απέσυρε το γεωτρύπανό της 
από το θαλασσοτεμάχιο 3. Σήμερα η Ρώμη υποστηρίζει 
κουτοπόνηρα «εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων» 
«διά μέσου διαπραγμάτευσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων 
πλευρών». Δηλ. και του Τούρκου πειρατή! 

Η Γαλλία έχει αναπτύξει στενότατες σχέσεις με την Κύπρο. 
Όμως, το τουρκικό γεωτρύπανο «Γιαβούζ» εισέβαλε και 
τρυπά το θαλασσοτεμάχιο 8, που αδειοδοτήθηκε στη  γαλλική 
Total και στην ιταλική ΕΝΙ. Πού είναι και γιατί καθυστερεί 
η γαλλική αντίδραση; Τέλος, η Ρωσία. Αυτή κι αν δεν θα 
αποτρέψει τον Ερντογάν να φτάσει μέχρι τα άκρα. Ο Πούτιν 
είναι άσος στη μεγάλη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής. Αξιοποιεί στο έπακρον, με διπλωματική 
δεινότητα και μαεστρία, την απουσία ή το κενό ισχύος των 
ΗΠΑ και της ΕΕ στην περιοχή, ειδικά στη λιβυκή κρίση. 

Χρησιμοποιεί τον Ερντογάν ως Δούρειο Ίππο και χρή-
σιμο ηλίθιο για να υπονομεύει το ΝΑΤΟ και τη συνοχή 
της Δύσης. Εκμεταλλεύεται την εγγενή αδυναμία της ΕΕ 
να αρθρώσει κοινή εξωτερική πολιτική, όπως και την 
απουσία της στη λιβυκή κρίση. Επιδιώκει να πλήξει τον 
αγωγό EastMed επειδή η λειτουργία του θα εξουδετερώ-
σει τον ενεργειακό εκβιασμό που ασκεί στην Ευρώπη. 

Τίθεται, τέλος, ένα τρίτο ερώτημα: Η Ελλάδα και η 
Κύπρος, τι πρέπει να πράξουν έστω και τώρα; Πρώτον, 
να διακηρύξουν ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να ενταχθεί 
στην ΕΕ και να θέτουν βέτο σε ό,τι την αφορά. Δεύτερον, 
να ενεργοποιήσουν το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου. Τρίτον, να οριοθετήσουν, επιτέλους, την μεταξύ 
τους ΑΟΖ. Τέταρτον, να σχεδιάσουν μια κοινή, πανεθνική 
στρατηγική αποτροπής-αντιμετώπισης του τουρκικού 
θηρίου. Πέμπτον, να εξοπλίσουν τάχιστα τις ελληνικές 
Ένοπλες Δυνάμεις και την Εθνική Φρουρά. Έκτον, να 
συνάψουν και στρατιωτικές συμμαχίες με φίλες χώρες.  

Αθήνα και Λευκωσία καλούνται να συνειδητοποιήσουν 
δύο δεδομένα: Κανείς δεν θα σπεύσει σε βοήθειά τους 
αν ο Τούρκος επιτεθεί εναντίον τους. Άρα, τον αδίστακτο 
πειρατή Ερντογάν καλείται να τον αποτρέψει, τελικά, η 
ελληνική στρατιωτική ισχύς, η αντίσταση του Ελληνισμού, 
η αρραγής και αδιάσπαστη αμυντική συνοχή Ελλάδας-
Κύπρου. Αφού θέλουν ειρήνη, γιατί καθυστερούν να 
προετοιμαστούν για πόλεμο;

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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