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• Οι πρώτες ενδείξεις για το 
2020 όσον αφορά τις πωλή-
σεις παρουσιάζουν ελαφρά 
μείωση σε σχέση με τα προη-
γούμενα έτη 

• Μειωμένες κατά 3 % ήταν 
οι πωλήσεις ακινήτων κατά 
τον πρώτο μήνα του 2020 σε 
σχέση με τον Ιανουάριο του 
2019. 

• Φέτος, για πρώτη φορά 
μετά από επτά συνεχή έτη, η 
πρωτεύουσα πήρε τα ηνία από 
τη Λεμεσό στο σύνολο των 
πωλητηρίων εγγράφων 

• Οι ακριβότερες περιοχές, πού 
κυμαίνονται τα ενοίκια και πώς 
το Airbnb επηρεάζει τις τιμές  
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Η έξοδος του Ην. Βασιλείου 
από την Ένωση και οι κακές 
μέθοδοι υπολογισμού των 

Φινλανδών έφεραν κενό  64 δις ευρώ 
στον προϋπολογισμό της νέας επταετίας. 
Με βάση τους νέους υπολογισμούς για 
τον προϋπολογισμό της Ε.Ε, μειώνεται 
η οικονομική στήριξη της χώρας μας 
από την ΕΕ, κατά το ήμισυ. 

Η Κύπρος είναι από τις χώρες που 
αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλή-
ματα ως αποτέλεσμα του φαινομένου 
των παράτυπων μεταναστών και αιτη-
τών ασύλου, με ποσοστό που φθάνει το 
5% του συνολικού πληθυσμού.

Έτσι, με τους νέους υπολογισμούς, η 
Κύπρος θα λαμβάνει 46 εκ. ευρώ ανά 
έτος για το προσφυγικό και τους παρά-

τυπους μετανάστες, αντί περί τα 100 εκ. 
ευρώ που ελάμβανε μέχρι σήμερα!

Αν η κατάσταση δεν αλλάξει 
εντός της ΕΕ, οι Κύπριοι πολίτες θα 
κληθούν να πληρώσουν το πρόσθετο 
κόστος από την τσέπη τους. 

Η Κυπριακή Κυβέρνηση διά του 
αρμόδιου Υπουργού των Οικονομι-
κών Α. Πετρίδη έχει ξεκαθαρίσει ότι 

δεν πρόκειται να δεχθεί τη μείωση 
των κονδυλίων για το προσφυγικό,  
διότι αυτό θα συνιστούσε τιμωρία, 
ενώ, ταυτοχρόνως, αντιδρά και για το 
συνολικό πoσό  που θα διατεθεί για 
τη Λευκωσία την επόμενη επταετία 
σε διάφορους τομείς, στους οποίους 
φαίνεται ότι έχει πέσει ψαλίδα. 
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Η έσχατη πρόταση της Κομισιόν 
(Νοέμβ. 2019) απορρίφθηκε ως «null 
and void» από τη Λευκωσία, αφού 
περιείχε κενά και επικίνδυνες αναφο-
ρές για την κυριαρχία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, σύμφωνα με πληροφο-
ρίες της «Σ».

Επί τούτω οι επόμενες λίγες 

εβδομάδες θα είναι καθοριστικές για 
το εθνικό προϊόν και ήδη το παρα-
σκήνιο, με την εμπλοκή των αρμοδί-
ων των Βρυξελλών, είναι σε πλήρη 
εξέλιξη. 

Η Λευκωσία ετοιμάζεται να 
προχωρήσει στο τελευταίο βήμα για 
κατοχύρωση του χαλλουμιού ως 

Προϊόντος Προστατευόμενης Ονομα-
σίας Προέλευσης. 

Στόχος πλέον είναι η καθαρή κατο-
χύρωση χωρίς εκπτώσεις, όσον αφορά 
είτε την υγεία και ασφάλεια των κα-
ταναλωτών, είτε την υποβάθμιση του 
στάτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
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Η Ε.Ε. κόβει το μισό κονδύλι 
για τη μετανάστευση
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Απορρίψαμε επικίνδυνη πρόταση της Kομισιόν για το χαλλούμι

Την τακτική των συγχρονισμένων 
δράσεων της δημιουργίας τετελεσμέ-
νων σε πολλαπλά επίπεδα συνεχίζει 
η Τουρκία, επαναφέροντας στο 
προσκήνιο το ζήτημα του ανοίγματος 
της περίκλειστης πόλης της Αμμο-
χώστου.  Αν και, όπως εκτιμάται, 
το θέμα επιχειρεί, πρωτίστως, να 

εργαλειοποιήσει πολιτικά ο λεγό-
μενος «υπουργός εξωτερικών» του 
ψευδοκράτους, Κουντρέτ Οζερσάι, 
ενόψει των παράνομων εκλογών στα 
κατεχόμενα τον ερχόμενο Απρίλη, 
εντούτοις, δεν μπορεί να παραθεω-
ρείται η συμμετοχή υψηλόβαθμων 
Τούρκων αξιωματούχων στην ανα-

κίνηση του ζητήματος, στη χθεσινή 
«συζήτηση στρογγυλής τραπέζης» 
για χάραξη οδικού χάρτη για άνοιγ-
μα της περίκλειστης πόλης, η οποία 
έλαβεν χώραν για πρώτη φορά από 
το 1974, εντός, μάλιστα, της περίκλει-
στης πόλης της Αμμοχώστου. 
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Στη στρατηγική των πολλαπλών κρίσεων και πάλιν η Αμμόχωστος
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Η Άγκυρα δεν «εκνευρί-
στηκε» επειδή ο Ακιντζί δεν 
ευνοεί την προσάρτηση των 
κατεχομένων, αλλά γιατί θέλει 
να στηρίξει τον Ερσίν Τατάρ 
σ τ η ν  η γ ε σ ί α  τ ω ν  Τ ο υ ρ κ ο -
κυπρίων. Για να περάσει με 
ευκολία στο επόμενο βήμα. 
Ποιο είναι αυτό; Η Τουρκία θα 
μας εκβιάσει με προσάρτηση. 
Και τότε, θα σπεύσουν να μας 
πείσουν, φίλοι και εχθροί, ότι 
πρέπει να δεχθούμε μια ομο-
σπονδιακή φόρμουλα,  που 
θα περιλαμβάνει, όμως, τον 
επανακαθορισμό της κυπρια-
κής ΑΟΖ, μετά τη λύση, καθώς 
και τη  διάλυση της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Διότι, εάν 
έχουμε σήμερα δικαιώματα 
στην ΑΟΖ επί τη βάσει του 
Διεθνούς Δικαίου της Θάλασ-
σας, και δεν έχει η Τουρκία, 
αυτό οφείλεται στην ύπαρξη 
και τη διεθνή  αναγνώριση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Σύμφωνα με τον Ερντογάν, 
αυτά τα δικαιώματα πρέπει 
να εκλείψουν και να εξαφανι-
στούν διά παντός, μαζί με το 
νόμιμο κράτος. Αυτή είναι η 
φιλοσοφία της «ρεαλιστικής 
λύσης», με την οποία φλερ-
τάρουν και ημέτεροι!   

Ανεξαρτήτως του ποιος θα 
βρίσκεται στην ηγεσία  των 
Τουρκοκυπρίων, η  Άγκυρα θα 
συνεχίσει να κάνει κουμάντο 
και μετά τις λεγόμενες εκλογές 
στα κατεχόμενα. Και ο εκβια-
σμός  που θα τεθεί ενώπιόν 
μας άρχισε, ήδη, να προβάλλει 
στον ορίζοντα:  Εάν πάτε σε 
συνομιλίες και δεν δεχτείτε τη 
λύση που θα σας θέσουμε στο 
τραπέζι, δεν θα βγάλετε φυ-
σικό αέριο. Η θέση της Τουρ-
κίας για τη λύση είναι από 
τώρα σαφής: Θα εφαρμοστεί 
εκ περιτροπής Προεδρία και 
θα υπάρχει τουρκικός στρα-
τός στην Κύπρο, έστω και στο 
μοντέλο των κυρίαρχων Βρε-
τανικών Βάσεων. Όμως, δεν θα 
υπάρχει πια η Κυπριακή Δη-
μοκρατία, η οποία θα διαλυθεί 
και θα αντικατασταθεί από 
δυο ισότιμου καθεστώτος συ-
νιστώντα κράτη. Και η υφιστά-
μενη ΑΟΖ θα επανακαθορι-
στεί λαμβάνοντας ως βάση την 
τουρκική υφαλοκρηπίδα και 
τα δικαιώματα των Τουρκοκυ-
πρίων. Όχι, όμως, όπως αυτά 
πηγάζουν από την Κυπριακή 
Δημοκρατία, αλλά όπως κα-
θορίζονται από το ψευδοκρά-
τος, το οποίο θα αναγνωριστεί 
ως ισότιμο  συνιστών κράτος. 
Αλλιώς, πώς θα υλοποιηθεί ο 
τουρκικό στόχος; Πώς θα προ-
κύψει η νομιμοποίηση των 
τετελεσμένων της εισβολής; 
Πώς θα προωθηθεί η πλήρης 
τουρκοποίηση;  

Η Άγκυρα είναι γενναιό-
δωρη! Με βάση τους δικούς 
της χάρτες αφήνει στους Ελ-
ληνοκύπριους ποσοστό της 
τάξης του 6% από τη συνολι-
κή ΑΟΖ της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας.  Κρατά η ίδια τη 
μερίδα του λέοντος και δια-
μοιράζει τμήμα της υφιστά-
μενης Κυπριακής ΑΟΖ με την 
Αίγυπτο,  το Ισραήλ και τον 
Λίβανο. Προβλέπει τα πάντα. 
Και προκαθορίζει τον τρόπο 
εκμετάλλευσης του φυσικού 
αερίου, του οποίου μεγάλο 
τμήμα ανήκει, ήδη, και μάλι-
στα παράνομα, στην Τουρκική 
Εταιρεία Πετρελαίων. Ούτε 
εμείς ούτε οι Τουρκοκύπριοι 
θα έχουν οφέλη. Οφέλη θα 
έχουν μόνο η Τουρκία και 
οι ξένες εταιρείες, οι οποίες 
θα πρέπει να συνομιλήσουν 
μαζί της και με την κρατική 
της Εταιρεία Πετρελαίων για 
τα ζητήματα της εκμετάλλευ-
σης. Εμείς θα περιοριστούμε 
στα ψίχουλα. Και αυτά θα τα 
πάρουμε υπό την αίρεση ότι 
θα είμαστε υπάκουα και φρό-
νιμα γιουσουφάκια στην αυλή 
του Σουλτάνου. 

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

Την πλήρη συμπαράσταση της Πο-
λιτείας «τόσο στον Αντικαρκινικό 
Σύνδεσμο Κύπρου, αλλά και στις 

υπόλοιπες μη κυβερνητικές οργανώσεις, 
οι οποίες μέσα από τη δράση τους αποτε-
λούν έναν άλλο βραχίονα των πολιτικών 
που το κράτος εφαρμόζει», ανανέωσε την 
Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
Νίκος Αναστασιάδης.

Σε χαιρετισμό του στο Φιλανθρωπικό 
Δείπνο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύ-
πρου, στο Προεδρικό Μέγαρο, ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης, σύμφωνα με ανακοίνωση 
της Προεδρίας, αναφέρθηκε στα Κέντρα 
Ανακουφιστικής Φροντίδας Ευαγόρειο και 
Αροδαφνούσα, τα οποία λειτουργούν με 
πρωτοβουλία του Αντικαρκινικού Συν-
δέσμου Κύπρου, παρέχοντας δωρεάν τις 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες τους.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους ευεργέ-
τες και τους εθελοντές που στηρίζουν τη 
δράση του Συνδέσμου, καθώς και τους 
φιλάνθρωπους που τολμούν να προχω-
ρούν σε επενδύσεις.

«Αναγνωρίζοντας την καθοριστικής ση-
μασίας αυτή συνδρομή του Συνδέσμου, 
ενισχύουμε και υποστηρίζουμε εμπρά-
κτως τη δράση του», είπε, σημειώνοντας 
ενδεικτικά ότι, «λαμβάνοντας υπόψη τα 
λειτουργικά έξοδα που προκύπτουν για τον 
Αντικαρκινικό Σύνδεσμο με την επέκταση 
της Αροδαφνούσας, πέραν της ετήσιας 
κρατικής χορηγίας ύψους €900.000 που 
παραχωρείται στο ίδρυμα, για φέτος έχου-

με δώσει επιπρόσθετα ποσό ύψους ενός 
εκατομμυρίου ευρώ».

«Την ίδια στιγμή, επιβεβαιώνοντας τη 
συνεχή προσήλωσή μας στις προσπάθειες 
πρόληψης και αντιμετώπισης του καρ-
κίνου, ως επίσης στη βελτίωση και την 
επίλυση των προβλημάτων με τα οποία 
έρχονται αντιμέτωποι οι ασθενείς και οι 

οικογένειές τους, προχωρήσαμε στη λήψη 
σειράς στοχευμένων αποφάσεων», είπε.

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρ-
θηκε συγκεκριμένα στον διορισμό της 
νέας Εθνικής Επιτροπής Καρκίνου, με 
τον οποίο ολοκληρώθηκε η επικαιρο-
ποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον 
Καρκίνο, η οποία μετά την έγκρισή της 

από το Υπουργικό Συμβούλιο βρίσκεται 
στο στάδιο της υλοποίησης.

Επίσης, είπε, εντατικοποιήθηκε ο πλη-
θυσμιακός έλεγχος για τον καρκίνο του 
μαστού σε παγκύπρια βάση, με πρόθεση 
να επεκταθεί σε παγκύπρια βάση και ο 
έλεγχος του παχέος εντέρου.

Πρόσθεσε ότι, μετά την εισαγωγή του 
εννεαδύναμου εμβολίου εναντίον του ιού 
HPV στα κορίτσια της Α’ Γυμνασίου, επό-
μενος στόχος είναι η συμπερίληψη των 
αγοριών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, 
επίσης, ότι οργανώθηκαν πυρήνες επαγ-
γελματιών υγείας, οι υπηρεσίες του τομέα 
της ανακουφιστικής φροντίδας θα αποζη-
μιώνονται από τούδε από τον Οργανισμό 
Ασφάλισης Υγείας στο πλαίσιο του Γενικού 
Συστήματος Υγείας, και παραχωρήθηκαν 
στις εθελοντικές οργανώσεις σημαντικές 
χορηγίες.

Πρόσθεσε ότι, «καθοριστικής σημα-
σίας των κοινών αυτών μας προσπαθει-
ών υπήρξαν οι δικές σας ανιδιοτελείς 
πράξεις, οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα 
ως προς την κατεύθυνση της βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής και της ευημερίας 
των καρκινοπαθών. Και είναι ακριβώς 
στον εθελοντισμό και την κοινωνική 
ευαισθησία όλων εσάς που επενδύει 
τόσο το κράτος όσο και ο Αντικαρκινι-
κός Σύνδεσμος Κύπρου, προκειμένου 
να συνεχίσει να θέτει και να υλοποιεί 
στόχους», σημείωσε.

Ο
ι διαμαρτυρίες κα-
τοίκων είναι αυτές 
που κατάφεραν να 
κατεβάσουν παρά-
νομη και επικίνδυνη 
κεραία κινητής τηλε-
φωνίας, αφού κανέ-

νας άλλος αρμόδιος φορέας δεν δύναται, 
όπως φαίνεται, να ελέγξει την κατάσταση.
Οι παράνομες ή καλύτερα μη αδειοδοτη-
μένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι 
περισσότερες από τις μισές των 1300 που 
υπάρχουν συνολικά. Αυτό τουλάχιστον 
καταδεικνύει η καταγραφή που έγινε πριν 
από δύο χρόνια. Αυτές στερούνται άδειας 
οικοδομής ή πολεοδομικής άδειας. Κάποιες 
από αυτές αναμένουν απλώς την έγκρισή 
τους, ενώ κάποιες άλλες είναι εντελώς 
παράνομες. Τις πληροφορίες έδωσε στη 
«Σ» ο Πρόεδρος των Οικολόγων – Συνερ-
γασία Πολιτών, Γιώργος Περδίκης, ο οποίος 
ανέφερε -μεταξύ άλλων- ότι, εκτός από τη 
γραφειοκρατία, ενδεχόμενα συμφέροντα 
εμποδίζουν τον έλεγχο της κατάστασης. 

«Δεν ξέρουμε ποιες είναι
παράνομες, ξέρουμε ποιες 
είναι οι νόμιμες»

Ζητώντας περισσότερες πληροφορίες 
για την τοποθεσία των παράνομων κε-

ραιών, ο κ. Περδίκης ανέφερε ότι και ο 
ίδιος υπέβαλε σχετική ερώτηση στους 
αρμόδιους φορείς, χωρίς καμίαν απά-
ντηση. «Από πέρσι εκκρεμεί η ερώτησή 
μου. Ξαναζητώ στοιχεία φέτος και έστει-
λα επιστολές σε δήμους και επάρχους 
αναμένοντας να λάβω κάποια στοιχεία. 
Σημειώνω με απογοήτευση ότι, από τον 
Νοέμβριο που ζήτησα τα στοιχεία, ακόμη 
δεν μου έχουν απαντήσει οι περισσότε-
ροι Δήμοι». Το πρόβλημα εντοπίζεται 
παγκυπρίως και η καταγραφή τους δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. «Προσπαθώ να 
φτιάξω λίστα με τις περιοχές,  αλλά δεν 
έχω τα στοιχεία. Να φανταστείτε υπάρχει 
Δήμος που απάντησε ότι ‘εγώ δεν ξέρω 
ποιες κεραίες είναι παράνομες. Μπορώ 
να σας πω ποιες είναι νόμιμες με άδειες’». 

Ανοχή η λέξη κλειδί
Η επικινδυνότητα της κεραίας όταν 

αυτή βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια, 

πάρκα, σχολεία κ.λπ είναι δεδομένη. 
Η τοποθέτησή της σε συγκεκριμένους 
χώρους προϋποθέτει την εξασφάλιση 
σχετικής έγκρισης, η οποία παρέχεται 
κατόπιν αίτησης και πληρότητας συγκε-
κριμένων προϋποθέσεων. Η ανέγερσή 
τους χωρίς την εξασφάλιση άδειας γίνεται 
εφόσον πρώτα απ’ όλα εξασφαλίσουν μια 
υποτυπώδη άδεια τοποθέτησης από το 
Υπουργείο Μεταφορών, όπως μας εξή-
γησε ο κ. Περδίκης, ο οποίος ανέφερε ότι 
υπάρχει ήδη πρόταση νόμου που μπορεί 
να κάνει διαχειρίσιμη την κατάσταση. «Η 
πρόταση νόμου υπάρχει εδώ και έναν 
χρόνο στη Βουλή και αυτή δίνει πραγ-
ματικές εξουσίες και στους Δήμους και 
στην Πολεοδομία, ώστε να μην επιτρέπουν 
να ανεγείρονται παράνομα οι κεραίες. Η 
παράνομη ανέγερσή τους γίνεται γιατί οι 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας αποτείνονται 
στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Μεταφορών στο Υφυπουρ-

γείο Έρευνας και Καινοτομίας και ζητούν 
άδεια τοποθέτησης. Αφού εξασφαλίσουν 
αυτήν την άδεια θεωρούν ότι έχουν κά-
ποιαν  άδεια και αποφεύγουν ή αμελούν 
να πάρουν τη δεύτερη άδεια κατασκευής, 
που είναι η πολεοδομική ή οικοδομική 
άδεια. Οι περισσότεροι έχουν πάρει αυτήν 
την άδεια από το Τμήμα Ηλεκτρονικών 
Υπηρεσιών, στο οποίο δεν περιλαμβάνεται 
κάποια υποχρέωση ότι δεν  μπορεί να 
παραχωρήσει σε κάποιον άδεια αν δεν 
έχει οικοδομική ή πολεοδομική άδεια. 
Ο νόμος υπάρχει και δεν το ψηφίζουν 
για ευνόητους λόγους». 

Οι κάτοικοι παίρνουν
τον νόμο στα χέρια τους

Η πρόσφατη διαμαρτυρία στη Λάρ-
νακα έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η 
αυθαίρετα τοποθετημένη κεραία κινητής 
τηλεφωνίας έχει κατεβεί μετά τις φωνές 
των κατοίκων της περιοχής. «Πρόσφατα 

αφαιρέθηκε μια στον Αρχάγγελο, μια στον 
Άγιο Τύχωνα και άλλες 3-4 παράνομες. 
Πάντα γίνεται πόλεμος από τους κατοί-
κους για να μετακινηθεί μια παράνομη 
κεραία. Υπάρχει ακόμη μια περίπτωση 
στην περιοχή Μετέωρα στην Πάφο. Εκεί 
υπάρχει μια παράνομη κεραία και ο Δήμος 
Πάφου αποφάσισε να κινηθεί δικαστικώς». 

Υπάρχουν στοιχεία ότι
επιβαρύνουν την υγεία;
•  Η ακτινοβολία από τις κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας έχει χαρακτηριστεί από την 
Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ως «πι-
θανόν καρκινογόνα». 

•  Η ακτινοβολία τους προκαλεί αύξηση της 
διαπερατότητας του αιματοεγκεφαλικού 
φραγμού, βλάβες στα νευρικά κύτταρα 
και αύξηση του οξειδωτικού στρες.

•  «Στην ερώτηση αν υπάρχει αποδεδειγμένα 
πιθανός κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία 
από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, η 
απάντηση είναι αδιαμφισβήτητα ναι. Στην 
πραγματικότητα είναι μάλλον απίθανο να 
είχε εγκριθεί ένα νέο φάρμακο αν υπήρχε 
αβεβαιότητα για τη βλαπτικότητά του», 
Δρ Gerard Hyland, βιοφυσικός, Παν. 
Warwick, υποψήφιος Νόμπελ Ιατρικής.

•  Επιδημιολογική έρευνα στο Ισραήλ 
κατέδειξε 300% αύξηση των καρκίνων 
σε άτομα που ήταν κοντά σε κεραίες 
κινητής τηλεφωνίας (απόσταση 350μ.).

•  Στη  Γερμανία παρουσιάστηκαν περισσό-
τεροι καρκίνοι σε αυτούς που διέμεναν 
σε απόσταση 400μ. από κεραίες.

•  Στη Βραζιλία το 80% των θανάτων από 
καρκίνο καταγράφηκε σε απόσταση 500 
μέτρων από κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 

•  «Τα άγρια είδη είναι γνωστό ότι εγκα-
ταλείπουν τις περιοχές όπου τοποθε-
τούνται κεραίες κινητής τηλεφωνίας. 
Η ασύρματη ακτινοβολία είναι, μεταξύ 
άλλων, δεδομένα κατασταλτικό του ανο-
σοποιητικού συστήματος. Αποτελεί μια 
μορφή ενεργειακής μόλυνσης του αέρα 
και έτσι πρέπει να την αντιλαμβανόμαστε. 
Οι άνθρωποι δεν είναι το μόνο είδος που 
επηρεάζεται», Blake Levit, συγγραφέας 
του βιβλίου “Electromagnetic Fields, A 
Consumer’s Guide to the Issues and How 
to Protect Ourselves”. 

Συμπαράσταση Προέδρου Αναστασιάδη
στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ

«Αποξηλώθηκε ακόμη μια, 
απομένουν 600»

ΟΙ ΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ 
ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙ-
ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ 
ΤΙΣ ΜΙΣΕΣ ΤΩΝ 1300 ΠΟΥ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΥΝΟΛΙΚΑ. ΑΥΤΟ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΚΑΤΑΔΕΙΚΝΥ-
ΕΙ Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
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Σ
ημαντικές εξελίξεις έπο-
νται τα επόμενα 24ωρα 
στην ποινική έρευνα για 
τα στημένα παιχνίδια πο-
δοσφαίρου. Οι ανακριτές 
ήδη “ξεσκονίζουν” τα τη-
λεπικοινωνιακά δεδομένα 

των δύο τελούντων υπό κράτηση, του Προ-
έδρου της Αγίας Νάπας, Δημήτρη Μασιά 
και του διαιτητή Αντρέα Κωνσταντίνου. 
Από την άρση του απορρήτου θα διαφα-
νεί, ουσιαστικά, αν είχαν ή όχι ύποπτες 
τηλεφωνικές επαφές μεταξύ τους ή με 
άλλα πρόσωπα, το προηγούμενο διάστημα.

Εντός της εβδομάδας αναμένεται να υπο-
βληθεί στο δικαστήριο και αίτημα άρσης 
τραπεζικών δεδομένων. Ταυτόχρονα, οι 
ανακριτές συνεχίζουν τη λήψη καταθέσεων 
απ’ όσους βρίσκονται στο φύλλο αγώνος 
«Οθέλλου - Αγίας Νάπας». Θεωρείται ση-
μαντικό το γεγονός πως η Αστυνομία έχει 
ήδη στα χέρια της γραπτές καταθέσεις 
και όχι εξ ακοής μαρτυρίες, για υπόθεση 
χειραγώγησης ποδοσφαιρικού αγώνα. 

Απ’ εκεί και πέρα, σύμφωνα με έγκυ-

ρες πηγές, προσδοκά σε ενίσχυση του 
μαρτυρικού υλικού.

Στο μικροσκόπιο βρίσκεται, πάντως, 
και βίντεο κλειστού κυκλώματος παρακο-
λούθησης στο καζίνο στην Πύλα, το οποίο 
φέρεται να κατέγραψε μερικές στιγμές από 
συνάντηση του Δημήτρη Mασιά, πριν από 
τον ύποπτο αγώνα.

Στο Αρχηγείο γίνονται συνεχώς συσκέ-
ψεις -ακόμη και χθες Σάββατο- με σκοπό 
την αξιολόγηση της πορείας της έρευνας 
και ταυτόχρονα  δίνονται οδηγίες για τους 
επόμενους χειρισμούς. 

Πάντως και οι δύο τελούντες υπό κρά-
τηση αρνούνται κάθε ανάμειξη σε οποια-
δήποτε αδικήματα. Στα επόμενα 24ωρα   
αναμένεται να περάσουν από ανάκριση.

 
Στο μικροσκόπιο
και άλλοι αγώνες

Αξίζει να αναφερθεί ότι, για το παιχνί-
δι του Οθέλλου με την Αγία Νάπα, δεν 
έφθασε φάκελος από την ΟΥΕΦΑ.

Ο λόγος, όπως πληροφορούμαστε, 
είναι επειδή οι εταιρείες διαπίστωσαν 

υπερβολική στοιχηματική δραστηριό-
τητα, με αποτέλεσμα να «κλειδώσουν» 
το παιχνίδι και να επιστρέψουν τα χρήματα 
στους στοιχηματίζοντες.

Τα τελευταία 24ώρα, μετά και τη σύλ-
ληψη δύο παραγόντων, πήρε «φωτιά» τόσο 
η τηλεφωνική γραμμή 1460, όσο και η 
διαδικτυακή εφαρμογή redbutton. 

Στο κάδρο της Αστυνομίας, σύμφωνα με 
έγκυρη πληροφόρηση, βρίσκονται πλέον 
και άλλοι αγώνες ποδοσφαίρου. Ωστόσο, 
γραπτές μαρτυρίες έχουν ληφθεί μόνο 
για τον αγώνα «Οθέλλος - Αγία Νάπα», 
μέχρι στιγμής.

Ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας, Στέλιος 
Παπαθεοδώρου, δήλωσε «ήρθαν κοντά 
μας αρκετές πληροφορίες, οι οποίες θα 
αξιολογηθούν», με τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης, Γιώργος Σαββίδη, να καλεί όλους 
τους εμπλεκομένους στα του ποδοσφαίρου 
«να δώσουν στοιχεία στην Αστυνομία και 
η Αστυνομία θα πράξει τα δέοντα, τόσο για 
να εξασφαλίσει την ανωνυμία τους, εάν 
το θέλουν, όσο και την προστασία τους, 
στον βαθμό που ανησυχούν γι’ αυτήν». Ο 

Υπουργός έστειλε μήνυμα συνεργασίας 
σε όλους τους αρμόδιους φορείς, με στόχο, 
όπως είπε χαρακτηριστικά, «να επέλθουν 
καίρια χτυπήματα σε οτιδήποτε σαθρό 
στο κυπριακό ποδόσφαιρο».

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται 
και στην ΚΟΠ, με την Εκτελεστική της 
Επιτροπή να ανακοινώνει την Πέμπτη ότι 
έχει ζητήσει από τον Πρόεδρο της Επι-
τροπής Διαιτησίας να προχωρήσει στη 
διαγραφή του Ανδρέα Κωνσταντίνου από 
τα μητρώα διαιτησίας.

Για τον Πρόεδρο της Αγίας Νάπας, 
τον Δημήτρη Μασιά, έχουν δοθεί οδη-
γίες στον Νομικό Σύμβουλο της ΚΟΠ να 
μελετήσει τη συγκεκριμένη περίπτωση 
και να υποβάλει εισηγήσεις για περαιτέρω 
χειρισμό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΟΠ έλαβε τις 
προαναφερθείσες αποφάσεις, στη βάση 
συμπερασμάτων της Επιτροπής Παρα-
κολούθησης Αγώνων για ύποπτη στοι-
χηματική δραστηριότητα. Έλαβε, επίσης, 
υπόψη την έκθεση του Παρατηρητή του 
επίμαχου αγώνα.

Η επιδημία ιογενούς πνευμονίας, 
την οποία έχει προκαλέσει ο 
COVID-19,  στοίχισε τη ζωή 

σε άλλους 143 ανθρώπους προχθές 
Παρασκευή, αυξάνοντας το σύνολο των 
θανάτων στην ηπειρωτική Κίνα σε 1.523, 
ανακοίνωσε χθες η Εθνική Επιτροπή 
Υγείας. Η συντριπτική πλειονότητα των 
νέων θανάτων (139) καταγράφηκε στην 
επαρχία Χουμπέι, εστία της επιδημίας 
στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Σε όλη 
την κινεζική επικράτεια, εντοπίστηκαν 
2.641 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα 
του κορωνοϊού, τα 2.420 επίσης στη 
Χουμπέι. Το σύνολο των ανθρώπων 
που μολύνθηκαν έφθασε τους 66.492 
ώς τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

 
Η Ταϊλάνδη ανακοινώνει 
νέο κρούσμα

Η Ταϊλάνδη κατέγραψε ένα νέο 
κρούσμα του κορωνοϊού, ανεβάζοντας 
τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων 
στη χώρα σε 34 από τον Ιανουάριο, 

δήλωσε χθες Σάββατο αξιωματούχος 
του Υπουργείου Υγείας. Πρόκειται για 
μια 35χρονη, μέλος του υγειονομικού 
προσωπικού, που μολύνθηκε αφού ήρθε 
σε επαφή με ασθενή, δήλωσε υψηλό-
βαθμος αξιωματούχος του Υπουργείου 
Ελέγχου Λοιμώξεων σε συνέντευξη Τύ-

που. Δεκατέσσερεις άνθρωποι έχουν 
αναρρώσει και έχουν επιστρέψει στο 
σπίτι τους. Πάντως μέχρι στιγμής η Τα-
ϊλάνδη δεν έχει καταγράψει θανάτους.

 
Η επιδημία «ίσως» μειώσει 
το ΑΕΠ των ΗΠΑ 

Το ξέσπασμα της επιδημίας ιογε-
νούς πνευμονίας, που προκαλεί ο νέος 
κορωνοϊός στην Κίνα, θα μπορούσε 
«ίσως» να προκαλέσει μείωση που θα 
κυμαίνεται από το 0,2% ως το 0,3% του 
αμερικανικού ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο, 
αναγνώρισε -για πρώτη φορά- ο Λάρι 
Κάντλοου, σύμβουλος του Λευκού Οί-
κου για οικονομικά θέματα, κατά τη 
διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε 
στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox Business.

«Θεωρούμε ότι ίσως το πρώτο 
τρίμηνο θα χάσουμε (...) δύο ως τρία 
δέκατα της μονάδας του ΑΕΠ», είπε 
ο Κάντλοου, διευθυντής του Εθνικού 
Οικονομικού Συμβουλίου της αμερι-
κανικής προεδρίας.

Έ ληξε την Παρασκευή η προθεσμία 
για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
από ιδιωτικά νοσηλευτήρια για 

ένταξή τους στο ΓεΣΥ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, 41 ιδιω-

τικά νοσηλευτήρια έχουν εκδηλώσει 
ενδιαφέρον για ένταξή τους στο ΓεΣΥ 
από τις 75 συνολικά. 

Πλησιάζοντας στη δεύτερη φάση 
του Γενικού Συστήματος Υγείας, με την 
ένταξη τον Ιούνιο της ενδονοσοκομει-
ακής περίθαλψης και την καθοριστική 
επί τούτου αυτονόμηση και ομαλή λει-
τουργία των δημόσιων νοσοκομείων, 
οι διαβουλεύσεις με τα ιδιωτικά νο-
σηλευτήρια που έχουν υπογράψει το 
μνημόνιο συναντίληψης με τον ΟΑΥ, 
θα είναι εντατικές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του 
SigmaLive, το μνημόνιο συναντίληψης, 
πέραν των υπολοίπων, έχουν υπογράψει 
δύο μεγάλες κλινικές στη Λευκωσία, 
δυο στη Λεμεσό και τρεις στην Πάφο. 

Όσον αφορά τη Λευκωσία, φέρε-

ται να  πρόκειται για το «Απολλώνειο 
Νοσοκομείο» και το «Αρεταίειο», στη 
Λεμεσό φέρεται να πρόκειται για το 
«Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο» και 
το «Μediterranean», ενώ στην Πάφο 
φέρεται να πρόκειται για το «Blue Cross» 
και τον «Ευαγγελισμό». 

Μπορεί η προθεσμία να έχει λήξει, 
ωστόσο όσα ιδιωτικά νοσηλευτήρια επι-

θυμούν να ενταχθούν στο ΓεΣΥ μπορούν 
να το πράξουν, όμως οι όροι ενδέχεται 
να είναι διαφορετικοί.  

Αμέσως μετά και την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος, οι 41 κλινικές έχουν 
κληθεί να προσκομίσουν στον ΟΑΥ 
τα οικονομικά τους στοιχεία και σε 
μεταγενέστερο στάδιο θα κληθούν 
για απευθείας διαβουλεύσεις.

Της Κυριακής

Το Θέμα 3
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Κορωνοϊός: 143 νέοι θάνατοι και 2.641 
νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα
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«Ναι» για διαβουλεύσεις
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Ο
ι Φινλανδοί αναστά-
τωσαν την ΕΕ με τον 
τρόπο που επιχείρη-
σαν να διαχειριστούν 
το νέο Πολυετές Δη-
μοσιονομικό Πλαίσιο 
(2021-27), και ένα 

από τα θύματά τους είναι και η Κυπριακή 
Δημοκρατία. Η έξοδος του Ην. Βασιλείου 
από την Ένωση και οι κακές μέθοδοι υπο-
λογισμού των Φινλανδών έφεραν κενό  64 
δις ευρώ στον προϋπολογισμό της νέας 
επταετίας. Και ενώ η Κύπρος είναι από 
τις χώρες που αντιμετωπίζουν τα μεγα-
λύτερα προβλήματα ως αποτέλεσμα του 
φαινομένου των παράτυπων μεταναστών 
και αιτητών ασύλου, με ποσοστό που φθά-
νει το 5% του συνολικού πληθυσμού, με 
βάση τους νέους υπολογισμούς για τον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, μειώνεται 
η οικονομική στήριξη από την ΕΕ, κατά 
το ήμισυ. Συγκεκριμένα, με τους νέους 
υπολογισμούς, η Κύπρος θα λαμβάνει 46 
εκ. ευρώ ανά έτος για το προσφυγικό και 
τους παράτυπους μετανάστες, αντί περί τα 
100 εκ. ευρώ που ελάμβανε μέχρι σήμερα! 
Εάν, βεβαίως, η κατάσταση δεν αλλάξει εντός 
της ΕΕ, οι Κύπριοι πολίτες θα πληρώνουν 
το πρόσθετο κόστος από την τσέπη τους. 
Τονίζεται, μάλιστα, ότι το εν λόγω πρόβλημα 
είναι κυρίως το αποτέλεσμα της τουρκι-
κής πολιτικής που προκαλεί πλέον έναν 
νέο οιονεί εποικισμό, με Αφρικανούς και 
άλλους ξένους, που φθάνουν παράνομα 
στην Τουρκία και από εκεί μεταφέρονται 
με βίζα τριών ημερών στα κατεχόμενα και 
εν συνεχεία στις ελεύθερες περιοχές, όπου 
εμφανίζονται ως αιτητές ασύλου. 

Κονδύλια στη ΕΕ και
απορροφητικότητα 

Η Κυπριακή Κυβέρνηση διά του αρ-
μόδιου Υπουργού των Οικονομικών Α. 
Πετρίδη έχει ξεκαθαρίσει με πολλούς 
τρόπους, το ίδιο έπραξε και ο Πρόεδρος 
σε επίπεδο Συμβουλίου, ότι δεν πρόκειται 
να δεχθεί τη μείωση των κονδυλίων για 
το προσφυγικό,  διότι αυτό θα συνιστούσε 
τιμωρία, ενώ, ταυτοχρόνως, αντιδρά και 
για το συνολικό πόσο που θα διατεθεί για 
τη Λευκωσία την επόμενη επταετία σε δι-
άφορους τομείς, στους οποίους φαίνεται 
ότι έχει πέσει ψαλίδα. Και αυτό συμβαίνει, 
παρότι η Κύπρος προσφέρει στην ΕΕ το 
ίδιο περίπου ποσό που εισπράττει από 
τις Βρυξέλλες στη βάση του Πολυετούς 
Δημοσιονομικού Πλαισίου (2014-20). 
Από τα ταμεία συνοχής και στο πλαίσιο 
της πολιτικής συνοχής, η Κύπρος λαμ-
βάνει 1.6 δις ευρώ. Από αυτά, τα 48,4 εκ. 
αφορούν στο Ταμείο Συνοχής, τα €32,7 
εκ. στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Συ-
νεργασίας και τα 3,9 εκ. στο Ταμείο Ευ-
ρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους. 
Σε αυτά υπάρχουν και μια σειρά άλλων 
πολιτικών της ΕΕ, από τις οποίες η Κύπρος 
μπορεί να απορροφήσει κονδύλια για να 
συμπληρώσει το συνολικό ποσό που της 
αναλογεί για την προγραμματική περίοδο 
(2014-20). Πρέπει να επισημανθεί ότι δεν 
είναι σίγουρο πως η Κύπρος θα εισπράξει 
τα κονδύλια που της αναλογούν, όπως είναι, 
για παράδειγμα, εκείνα του Ταμείου Συ-
νοχής και τα συναφή προγράμματα. Αυτό 
εξαρτάται από τους ίδιους του Κυπρίους, 
κατά πόσον θα καταθέσουν τις ανάλογες 
προτάσεις για να απορροφήσουν τα ποσά 
που αναλογούν στα εν λόγω προγράμματα 

και πολιτικές της ΕΕ. Μέχρι πρότινος, ο 
βαθμός απορροφητικότητας της Κύπρου 
ήταν της τάξης του 46%, από τους καλύτε-
ρους στην ΕΕ. Πρόκειται για ποσοστό που 
έχει ήδη απορροφηθεί, χωρίς να σημαίνει 
ότι συνιστά τον τελικό δείκτη απορροφη-
τικότητας, αφού υπάρχουν προγράμματα 
που ακόμη τρέχουν. Στόχος της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας είναι να παραμείνουν 
οι συσχετισμοί με την ΕΕ οι ίδιοι με το 
προηγούμενο Πολυετές Δημοσιονομικό 
Πλαίσιο. 

Η Γερμανία σε δράση…  
Η κατάσταση την οποία δημιούργησαν 

οι Φινλανδοί και προκαλεί αντιδράσεις, 
φαίνεται ότι δεν μπορεί να τύχει επιτυχούς 
διαχείρισης ούτε από την Κροατική Προ-
εδρία. Συναφείς πληροφορίες αναφέρουν 
ότι η Γερμανία έχει, ήδη, στείλει το μήνυμα 
πως θα αναλάβει τη διευθέτηση του ζητή-
ματος επί δικής της Προεδρίας. Άλλωστε, 
το Βερολίνο είναι ο μεγαλύτερος αιμοδότης 
της ΕΕ, δηλαδή προσφέρει τα περισσότερα 
χρήματα και έχει τους μηχανισμούς εντός 
και εκτός Βρυξελλών να διευθετήσει το 
ζήτημα του Πολυετούς Δημοσιονομικού 
Πλαισίου για το 2021-2027. Τα προβλήματα 
της Κύπρου μπορούν να επιλυθούν ευκο-
λότερα από εκείνα άλλων κρατών μελών, 
λόγω του μικρού μεγέθους και των μικρών 
κονδυλίων. Βεβαίως, το μεταναστευτικό 
είναι ιδιόμορφο για την Κύπρο θέμα κοι-
νωνικής και πολιτικής συνοχής, καθότι 
είναι συναφές με τον εποικισμό. Το ζήτημα 
αυτό δεν επιλύεται μόνο με την οικονομική 
στήριξη που μπορεί να δοθεί από την ΕΕ, 
αλλά με μια σειρά άλλων μέτρων, όπως 
είναι, για παράδειγμα, η αλλαγή της κεί-
μενης νομοθεσίας ως προς τα οφέλη που 
μπορούν να έχουν οι αιτητές ασύλου και 
η εφαρμογή στη γραμμή αντιπαράταξης 
του συστήματος των καμερών. Γενικώς, η 
Κύπρος και η Ελλάδα θεωρούνται ελκυ-
στικοί προορισμοί και είναι ένα θέμα το 
οποίο θα πρέπει να μελετηθεί, όπως και 
ο ρόλος των ΜΟΚ (Μη Κυβερνητικών 

Οργανώσεων), που παίζουν με διάφορα 
συμφέροντα και, υπό το πρόσχημα της 
προστασίας των παράτυπων μεταναστών, 
τελικώς μετατρέπονται σε μηχανισμούς 
εκμετάλλευσης.   

Δρομολόγια με τουρκική
καθοδήγηση   

  Η Κύπρος είναι το κράτος μέλος της 
ΕΕ με τους περισσότερους ποσοστιαία 
παράτυπους μετανάστες, αλλά η Ελλάδα 
είναι αυτή που δέχθηκε τον μεγαλύτερο 
αριθμό το 2019. Ο αριθμός αυτός φτάνει 
τις 68 χιλιάδες, όλοι προερχόμενοι από την 
Τουρκία, η οποία φιλοξενεί στο έδαφός της 
3,5 εκ. πρόσφυγες από τη Συρία. Όμως, 
αντί να περιορίσει το πρόβλημα, μετά την 
εφαρμογή της λεγόμενης ζώνης ασφαλείας 
το έχει αυξήσει, αφού από την 1η Δεκεμ-
βρίου ώς σήμερα έχουν μετακινηθεί από 
τις περιοχές όπου δρα ο τουρκικός στρατός 
390 χιλιάδες γυναικόπαιδα. Η Άγκυρα δι-
οχετεύει προς την Κυπριακή Δημοκρατία 
παράτυπους μετανάστες, που ζητούν ως 
επί το πλείστον άσυλο, με τρεις τρόπους: 
Α. Διά θαλάσσης με λαθρεμπόρους. Β. 
Μέσω Τουρκίας. Δηλαδή, όπως έχουμε 
ήδη αναφέρει, όταν Αφρικανοί κυρίως από 
το Καμερούν, καθώς και από άλλα κράτη, 
φτάνουν στην Τουρκία, οι Αρχές της χώρας  
παραχωρούν τριήμερη βίζα για τα κατεχό-
μενα και από εκεί με διάφορους τρόπους 
περνούν στη γραμμή αντιπαράταξης για 
να ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Αρκετοί εξ 
αυτών καταστρέφουν τα ταξιδιωτικά τους 
έγγραφα. Πρέπει να επισημανθεί εδώ ότι: 
1) Μόνο το 8% από τους φοιτητές που έρ-
χονται στην Κύπρο ζητούν άσυλο. 2) Οι 
φοιτητές αυτοί δεν είναι παράτυποι μετα-
νάστες. Περνούν νομίμως στην Κυπριακή 
Δημοκρατία. Γ. Μέσω Τουρκίας φθάνουν 
στην Κωνσταντινούπολη Σύριοι πρόσφυγες 
που έχουν συγκεντρωθεί στον Λίβανο και 
ανέρχονται περί το 1,5 εκ. Με οργανωμένο 
τρόπο, δηλαδή με τη βοήθεια των τουρκι-
κών Αρχών, πετούν προς τα κατεχόμενα και 
προσγειώνονται στο παράνομο αεροδρό-

μιο της Τύμπου. Από εκεί με τη συνδρομή 
των Ην. Εθνών εισέρχονται στις ελεύθερες 
περιοχές, όπου είτε κινούνται παράνομα 
είτε ζητούν πολιτικό άσυλο. 

Όξυνση προβλήματος  
Η υφιστάμενη κατάσταση προκαλεί 

ανθρωπιστικό πρόβλημα, που μετατρέ-
πεται σε ζήτημα  κοινωνικής συνοχής, 
αφού συνδέεται με παράνομες δραστη-
ριότητες και αύξηση της εγκληματικότητας, 
καθώς και οικονομικό κόστος. Χωρίς τη 
λήψη δραστικών μέτρων γίνεται οξύτερο 
για τους εξής λόγους: 1) Η Κύπρος είναι 
νησί. Δεν μπορούν να διοχετευτούν σε 
άλλες χώρες, λόγω απουσίας χερσαίων 
συνόρων. 2) Η Κύπρος δεν ανήκει στη 
ζώνη του Σένγκεν, οπότε δεν μπορούν, 
ούτως ή άλλως, ακόμη και αν τους δοθεί 
άδεια παραμονής, να μετακινηθούν χωρίς 
προβλήματα σε άλλες χώρες της ΕΕ. 3) Η 
Κύπρος είναι ήδη θύμα εποικισμού λόγω 
της τουρκικής πολιτικής, που προκαλεί 
αλλοίωση της πολιτιστικής και εθνολογικής 
της ταυτότητας. Οι παράτυποι μετανάστες 
αποτελούν ένα είδος νέου οιονεί εποικι-
σμού, που οργανώνεται από την Άγκυρα. 

 
Τρόποι αντιμετώπισης 

Η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει 
πρόβλημα και εσωτερικής και εξωτερικής 
ασφάλειας. Συνεπώς, η επίλυση ή ο πε-
ριορισμός του προβλήματος διευθετείται 
με μια σειρά μέτρων, που αφορούν και 
την ΕΕ και την ίδια την Κυβέρνηση, όπως: 

Πρώτο, εφαρμογή της αρχής της αναλο-
γικότητας. Δηλαδή να επωμιστούν οι εταίροι 
μας αριθμό των άτυπων μεταναστών και 
προσφύγων που φθάνουν στο νησί. Και 
αυτό θα πρέπει να γίνει διότι η κοινωνική 
συνοχή δεν μπορεί να αντέξει τόσο μεγά-
λους αριθμούς προσφύγων στην Κύπρο. 
Δεύτερο, αύξηση και σε καμιά περίπτωση 
μείωση των κονδυλίων από την ΕΕ. Τρίτο, 
αλλαγή της κείμενης νομοθεσίας ως προς 
τα οφέλη που μπορούν να έχουν οι αιτητές 
ασύλου για να μην αποτελεί η Κύπρος 

ελκυστικό προορισμό. Αυτό μπορεί να 
γίνει σε συνεννόηση με την ΕΕ εκεί και 
όπου επιτρέπεται.

Υφιστάμενη κατάσταση
και Άγκυρα  

   Επί τη βάσει του υφιστάμενου σκη-
νικού, η Τουρκία: 1) Δεν αναγνωρίζει 
την Κυπριακή Δημοκρατία και το τμήμα 
εκείνο της συμφωνίας επανεισδοχής που 
υπέγραψε με την ΕΕ και αφορά τις δυο 
χώρες. Άρα, οι παράτυποι μετανάστες δεν 
μπορούν επιστραφούν από την Κύπρο 
στην Τουρκία. 2) Στέλνει παράτυπους με-
τανάστες επί σκοπώ στα κατεχόμενα και 
από εκεί στις ελεύθερες περιοχές. 3) Δεν 
περιορίζει το πρόβλημα των προσφύγων 
από τη Συρία, αλλά το αντίθετο πράττει. 
Σύμφωνα με τις εκθέσεις των Ην. Εθνών, 
από την 1η Δεκεμβρίου του 2019, περί τα  
390 χιλιάδες γυναικόπαιδα έχουν εγκατα-
λείψει τη βορειοδυτική Συρία, όπου δρα 
ο Τουρκικός Στρατός. Η Άγκυρα οξύνει 
ένα ανθρωπιστικό πρόβλημα, το οποίο 
μετατρέπει σε εργαλείο εκβιασμών κατά 
της ΕΕ. 4) Αφού έχει προχωρήσει σε εποι-
κισμό του βόρειου κατεχόμενου τμήματος 
της Κύπρου, γεγονός που αποτελεί έγκλη-
μα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας, 
τώρα χρησιμοποιεί τα κατεχόμενα, επί των 
οποίων η Κυβέρνηση δεν μπορεί να ασκή-
σει έλεγχο, για να μεταφέρει παρανόμως 
μετανάστες και πρόσφυγες και να τους 
προωθήσει στις ελεύθερες περιοχές, με 
απώτερο σκοπό να προκαλέσει στον νότο 
προβλήματα κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτικής συνοχής. 

Επιχειρήματα στην Ε.Ε.
Συμφώνως με τα ανωτέρω, η Άγκυ-

ρα θα πρέπει να καταγγελθεί στην ΕΕ και 
σε άλλα διεθνή φόρα και στον ΟΗΕ για 
την πολιτική της στο μεταναστευτικό και 
ειδικότερα για τον τρόπο με τον οποίο 
την ασκεί σε βάρος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, κράτους μέλους της Ένωσης. 
Το επιχείρημα της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας στην ΕΕ μπορεί να έχει δυο σκέλη: Η 
Άγκυρα όχι μόνο αρνείται να εφαρμόσει 
τη συμφωνία επανεισδοχής με τη Λευ-
κωσία, αλλά ταυτοχρόνως χρησιμοποιεί 
το κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου -(όπου 
με βάση το Πρωτόκολλο 10 δεν ισχύει το 
κεκτημένο διότι η Κυβέρνηση της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας δεν ασκεί έλεγχο)- για 
να διενεργεί στον βορρά εποικισμό και 
οιονεί εποικισμό σε βάρος των ελεύθερων 
περιοχών του νότου. Η ευθύνη της Άγκυρας 
μπορεί να στηριχθεί στις υποθέσεις της 
Τέταρτης Διακρατικής Προσφυγής και της 
Τιτίνας Λοϊζίδου. Και στις δυο αποφάσεις 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Αν-
θρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου 
της Ευρώπης (ΕΔΑΔ), καθίσταται σαφές 
ότι η ευθύνη για τις όποιες παράνομες 
ενέργειες ανήκει στην Τουρκία, διότι ο 
δικός  της στρατός κάνει κουμάντο στον 
βορρά. Το βόρειο τμήμα της Κύπρου είναι  
μεν ενταγμένο στην ΕΕ, αλλά χωρίς την 
εφαρμογή του κεκτημένου. Δεν τρέφουμε 
ψευδαισθήσεις ότι η ΕΕ θα προχωρήσει 
στην άμεση λήψη κυρώσεων λόγω συμ-
φερόντων, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν 
θα πρέπει να γίνει η καταγγελία και να 
ασκηθούν πιέσεις επί της Άγκυρας, ακόμη 
και οικονομικές κυρώσεις, είτε από τα προ-
ενταξιακά είτε από την οικονομική βοήθεια 
που προορίζεται προς την Τουρκία για το 
προσφυγικό. Συνεπώς, όχι μόνο μείωση 
του κονδυλίου για το μεταναστευτικό δεν 
θα πρέπει να δεχθούμε, αλλά και τμήμα 
πρόσθετο θα πρέπει να μας δοθεί από 
εκείνο που προορίζεται για την Τουρκία.

Συμφωνία επανεισδοχής
με αφρικανικά κράτη  

Βεβαίως, εφόσον η Τουρκία δεν εφαρ-
μόσει τη συμφωνία επανεισδοχής με την 
Κυπριακή Δημοκρατία, θα πρέπει να 
βρεθεί κάποιο αντίδοτο. Και αυτό είναι 
η υπογραφή συμφωνιών επανεισδοχής 
μεταξύ της ΕΕ και αφρικανικών κρατών, 
από τα οποία πηγάζει το πρόβλημα, όχι 
μόνο για την Κύπρο αλλά και για άλλες 
χώρες. Η λήψη ενός τέτοιου μέτρου έχει 
ζητηθεί και από την Κύπρο, την Ελλάδα 
και τη Μάλτα, χωρίς να προκύψει ακόμη 
κάτι χειροπιαστό. Όπως έχει, ήδη, ζητηθεί 
από πλευράς Κυβερνήσεως να εφαρμοστεί 
η αρχή της αναλογικότητας.  
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Η Ε.Ε. «τιμωρεί» την Κύπρο: Ψαλιδίζει το 
κονδύλι για το προσφυγικό και τη μετανάστευση

ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΡΕΤΑ-
ΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΙ ΥΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΦΙΝΛΑΝΔΩΝ 
ΑΦΗΝΟΥΝ ΚΕΝΟ 64 ΔΙΣ 
ΕΥΡΩ, ΕΝΩ Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ 
ΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟ-
ΣΦΥΓΙΚΟ ΠΕΦΤΕΙ ΑΠΟ 100 
ΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΕ 46 ΕΚ. 

Πώς η Κυβέρνηση 
αντιδρά στο 

νέο Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο

Πώς η Λευκωσία μπορεί 
να αντιμετωπίσει το 

μεταναστευτικό μέσω 
της ΈΈ

Πώς η Τουρκία 
συνεχίζει τον οιονεί 
εποικισμό στον νότο 
και πώς μπορεί να 

δράσει η ΚΔ    
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Η αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση της κατάστασης κάθε 
άλλο παρά εύκολη είναι για 
την Κυπριακή Δημοκρατία. 
Όμως, η χειρότερη των επι-
λογών είναι να καθίσει με 
σταυρωμένα τα χέρια χωρίς 
να στρέφεται νομικά και δι-
πλωματικά εντός και εκτός 
της ΕΕ σε βάρος της Άγκυρας. 
Και, μάλιστα, κτυπώντας το 
κακό στη ρίζα του. Δηλαδή 
στην  Τουρκία, η οποία μετά 
τον εποικισμό στον βορρά δι-
ενεργεί νέον οιονεί εποικισμό 
σε βάρος του νότου διά της 
χρήσης ενός ανθρωπιστικού 
προβλήματος, που επιδιώκει 
να το μετατρέψει σε κόλαση…       

Η ρίζα
του κακού





Ε
νεργειακές εταιρείες, στις 
οποίες ανήκει το ισραη-
λινό κοίτασμα φυσικού 
αερίου Λεβιάθαν, εξέ-
φρασαν το ενδιαφέρον 
τους για αναζήτηση 
εταίρων προκειμένου να 

κατασκευάσουν μια πλωτή πλατφόρμα 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (FLNG) 
και να διεξαγάγουν ενδεχομένως έρευνες 
για πετρέλαιο σε μεγάλα βάθη σύμφωνα 
με το Reuters. Όσοι έχουν καλή μνήμη θα 
θυμούνται ότι τον Απρίλιο του 2019  το 
Bloomberg, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, 
ανέφερε πως η Exxon Μobil βρίσκεται 
σε συζητήσεις με εταιρείες, προκειμένου 
να κατασκευάσει μια πλωτή πλατφόρμα 
υγροποίησης φυσικού αερίου (FLNG) προς 
εκμετάλλευση του κοιτάσματος Λεβιάθαν 
στην ισραηλινή ΑΟΖ. H ιδέα του FLNG έχει 
ωστόσο απορριφθεί, κατά το παρελθόν, από 
τους Ισραηλινούς, εξαιτίας ζητημάτων που 
άπτονται της ασφάλειας και συγκεκριμένα 
του κινδύνου κακόβουλων ενεργειών εκ 
μέρους της Χαμάς. Σε κάθε περίπτωση 
η εξέλιξη αυτή θα έπρεπε ήδη να είχε 
σημάνει συναγερμό στη Λευκωσία και 
το Υπουργείο Ενέργειας, που περιμένει 
απλώς το πότε θα γίνει η επόμενη γεώ-
τρηση στον στόχο Κρόνος του οικοπέδου 
6 της ΑΟΖ.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Reuters 
o Γιγκάλ Λαντάου, Διευθύνων Σύμβου-
λος της Ratio Oil, ενός μικρού εταίρου 
της κοινοπραξίας εκμετάλλευσης του 
Λεβιάθαν, τόνισε πως «το FLNG έχει το 
πλεονέκτημα ότι δεν εξαρτάται από τη 
γεωπολιτική. Δίνει ανεξαρτησία στις εξα-
γωγές». Οι αγωγοί που συνδέονται άμεσα 
με τις εγκαταστάσεις υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου στη βόρεια Αίγυπτο ή στην 
Ευρώπη απευθείας (αγωγός ΕastMed), 
είναι «πρόσθετες επιλογές», χωρίς ωστόσο 
να αποκλείονται. Η Ratio μαζί με τους 
εταίρους Delek Drilling και Noble Energy 
έχουν ήδη συνομιλίες με την Golar LNG, 
με έδρα τις Βερμούδες, και με την Exmar 
του Βελγίου για να επενδύσουν και να κα-
τασκευάσουν τον πλωτό τερματικό σταθμό, 
σημειώνεται. «Όποιος είναι ο καλύτερος, 
ο φθηνότερος και ο πιο κατάλληλος για 
εμάς, θα επιλεγεί. Στη συνέχεια ένας απ› 
αυτούς θα γίνει στρατηγικός εταίρος στο 
ίδιο το πρόγραμμα», δήλωσε ο Λαντάου. 

Τι συμβαίνει με το Τερματικό 
Υγροποίησης; 

 Σε κάθε περίπτωση, η κοινοπραξία 
που διαχειρίζεται το Λεβιάθαν εξετάζει 
επιλογές και αναζητεί εδώ και καιρό αγο-
ραστές για τη  δεύτερη φάση αξιοποίησης 
του κοιτάσματος. Επομένως το ερώτημα 
που προκύπτει είναι γιατί άραγε μέχρι 
σήμερα δεν έχουν με κάποιον  τρόπο 
δοθεί κίνητρα προς τις εταιρείες και το 
ίδιο το Ισραήλ, προκειμένου το συγκε-
κριμένο κοίτασμα να έρθει στην Κύπρο 
για υγροποίηση; Mήπως η διαρκώς και 
δημόσια επαναλαμβανόμενη έκφραση 
πρόθεσης της Κυβέρνησης για κατα-
σκευή τερματικού στο νησί περιορίζεται 
απλώς στα λόγια; To επιχείρημα ότι τα 

υφιστάμενα επιβεβαιωμένα κοιτάσματα 
δεν αρκούν προκειμένου να καταστεί βι-
ώσιμη η κατασκευή ενός  τερματικού, δεν 
είναι πλέον πιστευτό. Εξέτασε, άραγε, η 
Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ενέργειας 
τις επενδυτικές προτάσεις που τέθηκαν 
ενώπιόν τους προκειμένου να ανοίξει ο 
δρόμος για κατασκευή σταθμού ΥΦΑ;  
Ο Γλαύκος, η Αφροδίτη, η Καλυψώ και 
το Λεβιάθαν περιμένουν στον βυθό, και 
οι εταιρείες προσδοκούν στην απόσβεση 
των  επενδύσεών τους με το μεγαλύτερο 
δυνατό κέρδος. Μέσα σε ένα ιδιαίτερα 
τεταμένο γεωπολιτικό περιβάλλον, με την 
Άγκυρα να προσπαθεί με κάθε τρόπο να 
εμπλακεί στην εκμετάλλευση του αερίου 
της Ανατολικής Μεσογείου με γεωτρήσεις 
και δηλώσεις για συνεκμετάλλευση, το 
συγκριτικό πλεονέκτημα που απέκτησε η 
Κύπρος όλα τα προηγούμενα χρόνια θα 
χαθεί αν δεν παρθούν άμεσα αποφασιστικές 
λύσεις, που θα λύσουν τον γόρδιο δεσμό 
που ονομάζεται εμπορική εκμετάλλευση 
των κοιτασμάτων.     

Νέες γεωτρήσεις
στην Αίγυπτο 

Η ιταλική Edison έχει ξεκινήσει νέα 
γεώτρηση στην αιγυπτιακή ΑΟΖ, κοντά 
σε άλλα γιγαντιαία κοιτάσματα, δήλωσε ο 
ελληνικής καταγωγής Διευθύνων Σύμ-

βουλος της Εταιρείας, Ματθαίος Ρήγας. 
«Βρισκόμαστε τώρα στο βόρειο Thekah, 
και μια βαθιά γεώτρηση ξεκίνησε πριν 
από μερικές εβδομάδες», ανέφερε κ. 
Ρήγας στο περιθώριο μιας διάσκεψης 
για την ενέργεια στο Κάιρο. Το βόρειο 
Thekah βρίσκεται κοντά στο γιγαντιαίο 
πεδίο Zohr της Αιγύπτου, την Αφροδί-
τη της Κύπρου και τα πεδία Tamar και 
Leviathan του Ισραήλ.  Η γεώτρηση θα 

συνεχιστεί για 40-60 ημέρες, ανάλογα 
με την επιτυχία της. «Έτσι, τις επόμενες 
4-6 εβδομάδες θα πρέπει να έχουμε 
αποτελέσματα», είπε.

Συμφωνίες Socar-Ιταλίας
Ο ανταγωνισμός δεν αφορά μόνο την 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και 
άλλα ενεργειακά έργα που φιλοδοξεί να 
εκμεταλλευτεί η Άγκυρα προκειμένου να 

κατασκευαστεί εκεί  ενεργειακός κόμβος, 
και συνεπώς να γίνει απαραίτητη για τις 
μεγάλες δυνάμεις. Τελικός προορισμός 
τόσο του East Med όσο και των αγωγών 
που θα περνούν από Τουρκία για Ευ-
ρώπη είναι η Ιταλία. Συγκεκριμένα, σε 
δημόσια διαβούλευση θέτει πλέον η κοι-
νοπραξία του αγωγού TAP την πρόταση 
έργου επαυξημένης δυναμικότητας για 
τον αγωγό που θα ξεκινά από την Κασπία 
και θα περνά μέσα από την Τουρκία για 
να πάει Ευρώπη. «Έχει  υπογραφεί 25ετές 
συμβόλαιο εφοδιασμού με την Ιταλία και 
το πρώτο φυσικό αέριο από το Αζερμπα-
ϊτζάν αναμένεται να αρχίσει να ρέει πριν 
από το τέλος του 2020», δήλωσε πριν 
από λίγες μέρες ο Vitaly Baylarbayov, 
αντιπρόεδρος της SOCAR, της κρατικής 
πετρελαϊκής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν.

Αλυσίδα αγωγών
από τουρκικό έδαφος 

Η κατασκευή του λεγόμενου «Νότι-
ου Διαδρόμου Αερίου», μιας αλυσίδας 
αγωγών που συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με 
την Ιταλία, κοστίζει 40 δισεκατομμύρια 
δολάρια και το έργο είναι «σχεδόν έτοιμο», 
δήλωσε ο Baylarbayov στο  EURACTIV. 
Η κύρια πηγή εφοδιασμού του «Νότιου 
Διαδρόμου» φυσικού αερίου είναι ο τομέας 
Shah Deniz, ο οποίος βρίσκεται στην ΑΟΖ  

Της Κυριακής
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Προ ημερών ο Τούρκος απόστρα-
τος επικεφαλής ναυτικού και σύμ-
βουλος ασφαλείας,  Αλπ Κιρίκανατ, 
δήλωσε ότι αρκετές εξελίξεις στο εγ-
γύς παρελθόν, συμπεριλαμβανομένης 
της «Ειρηνευτικής Επιχείρησης» στην 
Κύπρο, όπως αποκάλεσε τον Αττίλα 
του 1974, και το  εμπάργκο όπλων 
που επιβλήθηκε στην Τουρκία (από 
ΗΠΑ), οδήγησαν στο μεγάλο βήμα 
που ώθησε την Τουρκία να εκσυγ-

χρονίσει το ναυτικό της με επιτυχία. 
Η εφημερίδα Sabah, που φιλοξένη-

σε δηλώσεις του, αναφέρει πως μεταξύ 
των άλλων τριών περιφερειακών χω-
ρών με ισχυρό ναυτικό, δηλαδή την Αί-
γυπτο, την Ελλάδα και το Ισραήλ, στην 
Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Τουρκία 
διεξάγει δραστηριότητες γεώτρησης με 
δύο σεισμικά σκάφη στο πλαίσιο των 
εδαφικών δικαιωμάτων της, διαθέτει 
όχι μόνο το μεγαλύτερο ναυτικό, πο-

σοτικά, δίπλα στην Αίγυπτο, αλλά έχει 
και έναν από τους πιο σύγχρονους 
ναυτικούς στόλους στην περιοχή.

Σχολιάζοντας τις Ναυτικές Δυνά-
μεις  των άλλων παράκτιων κρατών 
της Ανατολικής Μεσογείου, ο Κιρίκα-
νατ, τόνισε: «Το  Ναυτικό  της Ελλάδας 
και της Αιγύπτου είναι διαφορετικό το 
ένα από τον άλλο με την πρώτη ματιά, 
αλλά ένα κοινό είναι ότι έχουν πολλά 
όπλα, οχήματα και εξοπλισμό ξένης 

παραγωγής. Αυτό είναι ένα σημαντικό 
μειονέκτημα σε σχέση με την ακε-
ραιότητα ανεφοδιασμού, την ικανό-
τητα επισκευής και τα πιθανά σχέδια 
εκσυγχρονισμού». Μεταξύ άλλων 
πρόσθεσε ότι «το ελληνικό Ναυτικό 
είναι παλιό και η οικονομική κρίση 
και τα εξωτερικά χρέη που πρέπει να 
πληρωθούν μέχρι το 2060 αποτελούν 
σημαντικό εμπόδιο στην υλοποίηση 
πολλών αμυντικών έργων». 

«Πεπαλαιωμένο το Ελληνικό Ναυτικό»

H σιωπή για σταθμό ΥΦΑ
και η περίπτωση Λεβιάθαν

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@ 
sigmalive.com 

ΑΥΤΉ Ή ΕΞΕΛΙΞΉ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ 
ΉΔΉ ΝΑ ΕΙΧΕ ΣΉΜΑΝΕΙ ΣΥΝΑ-
ΓΕΡΜΌ ΣΤΉ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΌ 
ΥΠΌΥΡΓΕΙΌ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΌΥ 
ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ ΑΠΛΩΣ ΤΌ ΠΌΤΕ 
ΘΑ ΓΙΝΕΙ Ή ΕΠΌΜΕΝΉ ΓΕΩ-
ΤΡΉΣΉ ΣΤΌΝ ΣΤΌΧΌ ΚΡΌΝΌΣ 
ΤΌΥ ΌΙΚΌΠΕΔΌΥ 6 ΤΉΣ ΑΌΖ.
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του Αζερμπαϊτζάν στην Κασπία Θάλασσα. 
Το έργο αποτελείται από τρεις αγωγούς 
συνολικού μήκους περίπου 4.000 χιλιο-
μέτρων: τον αγωγό του Νοτίου Καυκάσου 
(SCP), που συνδέει το Αζερμπαϊτζάν με 
τη Γεωργία, τον αγωγό Trans-Anatolian 
(TANAP) στην Τουρκία και τον αγωγό 
Trans-Adriatic (TAP), με την  Ελλάδα, 
την Αλβανία και την Ιταλία με υπεράκτιο 
τμήμα. Ερωτηθείς εάν ο «Νότιος Διάδρο-
μος» φυσικού αερίου ανταγωνίζεται τον 
Turkish Stream, ο Baylarbayov απάντησε 
κατηγορηματικά «όχι» . «Οι όγκοι μας, 
που έχουν συμφωνηθεί μέσω συμβο-
λαίου για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και 
την Ιταλία για 25 χρόνια, θα αρχίσουν να 
φτάνουν στην Ιταλία μόλις είναι έτοιμος 
ο TAP. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Είτε 
πρόκειται για ρωσικό, λιβυκό, αλγερινό 
είτε για οποιοδήποτε άλλο αέριο, δεν έχει 
σημασία, γιατί εξασφαλίσαμε τη δική μας 
θέση».

Η «ναυαρχίδα»
της Γαλάζιας Πατρίδας»

H τουρκική Προεδρία των Αμυντικών 
Βιομηχανιών (SSB) κυκλοφόρησε πριν 
από λίγες μέρες βίντεο, που δείχνουν το 
νέο σκάφος πολλαπλών χρήσεων TCG 
Anadolu, το οποίο  αγκυροβόλησε στο 
Ναυπηγείο Sedef στην περιοχή Tuzla 
της Κωνσταντινούπολης για δοκιμές 
επάρκειας στο λιμάνι. Το TCG Anadolu 
είναι ένα αμφίβιο πλοίο επιβατηγών ελι-
κοπτέρων (LHD), που σχεδιάστηκε στα 
πρότυπα του ισπανικού LHD Juan Carlos 
και αναμένεται να εισέλθει στον στόλο των 
τουρκικών ναυτικών δυνάμεων προς το 
τέλος του τρέχοντος έτους, σε μια προ-
σπάθεια της Άγκυρας να μειώσει ακόμη 
περισσότερο την εξωτερική της εξάρτη-
ση αντικαθιστώντας τα ήδη υπάρχοντα 
πλοία με πλοία εγχώριας παραγωγής. Το 
Anadolu, αναφέρει ο τουρκικός Τύπος, 
που συχνά αποκαλείται ναυαρχίδα της 
«Γαλάζιας Πατρίδας», θα ενισχύσει σίγουρα 
το χέρι της Τουρκίας στην περιφερειακή 
πολιτική, όσον αφορά τα θαλάσσια σύνορά 
της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για Κύπρο 
και Ελλάδα.



Σ
ε κομβικό σημείο, με το 
οριστικό ξεκαθάρισμα 
να είναι προ των πυλών, 
βρίσκεται η πολυετής 
προσπάθεια (ανώφελη 
ή άξια, θα το δείξει το 
αποτέλεσμα), για κατο-

χύρωση του χαλλουμιού ως Προϊόντος 
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης. 

Όπως πληροφορείται η «Σ», οι επόμενες 
λίγες εβδομάδες θα είναι καυτές για το 
εθνικό προϊόν και ήδη το παρασκήνιο, 
με την εμπλοκή των αρμοδίων των Βρυ-
ξελλών, είναι σε πλήρη εξέλιξη. 

Η Λευκωσία μετά από δύο διαδοχικές, 
σε μερικούς μήνες, μεγάλες συσκέψεις στο 
Προεδρικό υπό τον Νίκο Αναστασιάδη, 
ετοιμάζεται να διανύσει το τελευταίο μίλι. 
Και οδεύει προς το τέρμα, με οριστικές 
απόψεις που επιχειρούν να επαναφέρουν 
το ζήτημα στην αρχική του διάσταση. 

Δηλαδή της καθαρής κατοχύρωσης 
χωρίς εκπτώσεις και τάχα «κλειστά μάτια», 
είτε αυτά αφορούν την υγεία και ασφάλεια 
των καταναλωτών, μα πάνω από όλα όπως 
μας λέχθηκε, που θα υποβαθμίζουν το 
στάτους της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Μια και μόνο είναι, όπως πληροφορού-
μαστε, η απαίτηση. Επαναφορά στη συμ-
φωνία για αυστηρούς φυτοϋγειονομικούς 
ελέγχους από πιστοποιημένο οργανισμό 
της Ε.Ε και στα κατεχόμενα. Η λεγόμενη 
συμφωνία Γιούνκερ, που αλλοιώθηκε 
σαν λάστιχο από το κατοχικό καθεστώς. 
Οτιδήποτε άλλο ΔΕΝ συζητείται. Εξ ου, 
και όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Σ», το 
τελευταίο άτυπο προσχέδιο κανονισμού 
που διαβίβασε η Κομισιόν στην Κυπριακή 
Δημοκρατία απορρίφθηκε και θεωρείται 
ως «null and void». Και αυτό γιατί είχε 
κενά και επικίνδυνες, για την ίδια την 
κυριαρχία της Δημοκρατίας, διατάξεις. 

Ευνοϊκό μομέντουμ;
Στα χέρια των συναρμόδιων επιτρόπων 

της Ε.Ε, Υγείας και Γεωργίας, βρίσκεται 
εδώ και ένα δεκαήμερο η επιστολή του 
Υπουργού Γεωργίας, Κώστα Καδή, διά  
της οποίας ζητεί κοινή συνάντηση, ώστε 
να ξεκαθαρίσει και το τελευταίο ζήτημα – 
πολιτικής κυρίως υφής – που ταλαιπωρεί 
τον φάκελο «Χαλλούμι», επιτρέποντας στο 
κατοχικό καθεστώς να κρατά εγκλωβι-
σμένο το θέμα. 

Αυτό αφορά στους ελέγχους που θα 
γίνονται στις κατεχόμενες περιοχές για 
τις φυτο-υγειονομικές παραμέτρους του 
προϊόντος, αλλά και τα χαρακτηριστικά 
του (ποσόστωση γάλακτος, δίπλωμα κ.λπ).

Αυτή η συνάντηση, όπως πληροφορού-
μαστε, είναι θέμα μερικών ημερών ή το 
πολύ μερικών εβδομάδων και εναπόκειται 
αποκλειστικά στο πότε θα «ενδώσει» ο Επί-
τροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski. 
Ο νέος Επίτροπος για θέματα Γεωργίας, 
σε αντίθεση με τον προκάτοχό του που 
ήταν ελεγχόμενος από τον επικεφαλής 
της Κομισιόν και ευάλωτος στις τουρκι-
κές πιέσεις -και είχε προς τούτο δεχθεί 
εκπτώσεις στα θέματα ελέγχων προς δι-
ευκόλυνση των Τ/κ παραγωγών– έδειξε 
να αντιλαμβάνεται το κρίσιμο της υπόθε-
σης. Συναντώντας τον Κώστα Καδή προ 
εβδομάδων και έχοντας ενώπιόν του τον 

φάκελο για το χαλλούμι με εκατοντάδες 
έγγραφα, ευχαρίστησε τον Κύπριο Υπουργό 
που του έδωσε να καταλάβει την αξία του 
θέματος και ζήτησε χρόνο για προσωπική 
μελέτη των εξελίξεων, δεσμευόμενος ότι 
θα πράξει το παν για να κλείσει το θέμα. 

Στο μέτωπο της Επιτρόπου Υγείας 
δεν υπάρχει θέμα, όχι γιατί είναι πλέ-
ον Κύπρια, αλλά γιατί πάντα η Γενική 
Διεύθυνση Υγείας ΔΕΝ αποδεχόταν 
οποιαδήποτε έκπτωση στα στάνταρ των 
φυτοϋγειονομικών ελέγχων. 

Σε περίπτωση που αυτό το θέμα επιλυ-
θεί, θα ανοίξει ο δρόμος για επαναφορά 
στη συμφωνία Γιούνκερ, που προνοού-
σε αυστηρότατους φυτοϋγειονομικούς 
ελέγχους στα κατεχόμενα από το Bureau 
Veritas -εταιρεία πιστοποιημένη από τις 
Βρυξέλλες- ώστε να δίνει τη σφραγίδα 
ΠΟΠ. Έλεγχοι που οι Τ/κ ήθελαν να πε-
ριορίσουν, με απίστευτες παρερμηνείες 
των όσων συμφώνησαν, στα χαρακτηρι-
στικά των προϊόντων που θα παράγουν. 
Αν δηλαδή θα είναι διπλωμένο οριζόντια 
ή κάθετα ή σε σχέση με την ποσόστωση 
του χρησιμοποιούμενου γάλακτος. 

Απορρίφθηκε και…
«null and void» 

Στο μεταξύ, είναι άξιον αναφοράς ότι 
η άτυπη πρόταση της προηγούμενης 
Κομισιόν, που είχαν αποκαλύψει «Σίγ-
μα» και «Σημερινή» αρχές περασμένου 
Νοεμβρίου, έχει απορριφθεί, δεν είναι 
στο τραπέζι και έχει πεταχτεί στον κάλαθο 
των αχρήστων. 

Όπως γνωρίζει η «Σημερινή», παρά 
το  ότι τέτοια άτυπα έγγραφα κυκλοφό-
ρησαν πολλά, το τελευταίο προκάλεσε, 
μετά και τη δημοσιοποίησή του από το 
«Σίγμα» και τη «Σημερινή», την έντονη 
αντίδραση της Δημοκρατίας, που είπε πως 
δεν αποτελεί καν βάση για συζήτηση. Εξ 
ου και θεωρείται πλέον «null and void», 
δηλαδή ως να μην υπήρξε ποτέ. 

Υπενθυμίζεται ότι το πιο προβλημα-
τικό σημείο από τα όσα η προηγούμενη 
Κομισιόν πρότεινε (η οποία στο θέμα του 
χαλλουμιού δεν είχε και τις καλύτερες 
συστάσεις απ’ όσους είχαν την τύχη/ατυχία 
να συνεργαστούν μαζί της)  ήταν εκείνο 
που έλεγε πως:

«Στις κατεχόμενες περιοχές η Κυβέρ-
νηση της Κύπρου δεν θα έχει νομικές 
αξιώσεις, αλλά και νομικές επιπτώσεις 
για οποιονδήποτε μη επαρκή έλεγχο ή 
και συνέπειες για παρασκευή χαλλουμιού 
στα κατεχόμενα».  

Σημείο το οποίο αποτελεί, μαθαίνουμε,  
κόκκινη γραμμή, ιδιαίτερα τώρα που δεν 

υπάρχουν συνομιλίες και κανείς δεν μπορεί 
να επικαλεστεί, όπως έκαναν πάντα, μη 
διατάραξη του καλού κλίματος. 

Προς τούτο μάλιστα το Υπουργείο Γε-
ωργίας, ενόψει της κρίσιμης συνάντησης 
φρόντισε να διαμηνύσει στους αρμόδιους 
κύκλους των Βρυξελλών ότι οποιαδήπο-
τε πρόταση τέτοια θα δημιουργούσε τα 
εξής ανυπέρβλητα και άρα μη αποδεκτά 
προβλήματα:
•  Ευνοϊκό περιβάλλον για αθέμιτο αντα-

γωνισμό. 
•  Προβλήματα στη φήμη του προϊόντος 

(πρόκληση ασθενειών κ.λπ.).
•  Νομικά εμπόδια, αφού θα μπορούσε 

να προσβληθεί. 
•  Πολιτικά προβλήματα αναγνώρισης 

ξεχωριστής οντότητας. 

Η τελευταία επίσημη
τοποθέτηση της Κομισιόν 

Η Κομισιόν κράτησε για πολύ καιρό 
το στόμα της ερμητικά κλειστό, μη απα-
ντώντας στη σωρεία ερωτημάτων που 
της τέθηκαν από διάφορους κύκλους 
της Δημοκρατίας. Μάλιστα η επιστολή 
που έστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας στον τότε Πρόεδρο του Σώματος, Ζαν 
Κλοντ Γιούνκερ, τον Ιανουάριο του 2019, 
σε αυστηρότατους τόνους, είχε θορυβήσει 
έντονα το Διευθυντήριο της κοινότητας. 

Τελευταία επίσημη τοποθέτηση ήταν 
αυτή του Επιτρόπου Γεωργίας, ο οποί-
ος απάντησε σε ερώτημα του Κύπριου 
Ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη, 
αναφέροντας τα εξής:

«Η ονομασία ’’Χαλλούμι/Hellim’’ 
αποτελεί έμβλημα για την Κύπρο και η 
κοινή αντίληψη σχετικά με μια προσωρινή 
λύση για το προϊόν ’’Χαλλούμι/Hellim’’, 
η οποία θα εφαρμοστεί εν αναμονή της 
επανένωσης της Κύπρου, επιτεύχθηκε 
υπό την καθοδήγηση του Προέδρου κ. 
Γιούνκερ στις 16 Ιουλίου 2015. Οι υπη-
ρεσίες της Επιτροπής έχουν προσηλωθεί 
πλήρως στην ολοκλήρωση της εξέτασης 
του φακέλου αίτησης ΠΟΠ, από την υπο-
βολή του στις 17 Ιουλίου 2014. Η πρώτη 
αξιολόγηση της αίτησης, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012,  κατέ-
ληξε σε θετικό συμπέρασμα και η αίτηση 
καταχώρισης του προϊόντος ’’Χαλλούμι/
Hellim’’ ως ΠΟΠ, δημοσιεύτηκε στο πλαί-
σιο διαδικασίας ένστασης στις 28 Ιουλίου 
2015. Υποβλήθηκαν εννέα παραδεκτές 
ενστάσεις. Η Επιτροπή εξακολουθεί να 
εργάζεται για τη διεκπεραίωση του φα-
κέλου σύμφωνα με την κοινή αντίληψη 
σχετικά με μια προσωρινή λύση για το 
προϊόν ’’Χαλλούμι/Hellim’’».  

ΤΈΡΜΑ ΣΤΙΣ ΈΚΠΤΏΣΈΙΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΠΑΙΓΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΥΦΉΣ 
ΘΑ ΑΠΑΙΤΉΣΈΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΓΈΏΡΓΙΑΣ ΚΏΣΤΑΣ ΚΑΔΉΣ 
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΈΠΙΤΡΟΠΟΥΣ ΤΉΣ 
Έ.Έ. ΚΑΘΑΡΉ ΚΑΤΟΧΥΡΏΣΉ 
«ΧΘΈΣ» ΤΟ ΑΙΤΉΜΑ ΣΤΉΝ 
ΚΡΙΣΙΜΉ ΣΥΝΑΝΤΉΣΉ
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Τ
ο χωριό Άγιος Σωζόμενος, 
μεταξύ Ποταμιάς και Γερί-
ου, είναι εγκαταλελειμμέ-
νο και ερειπωμένο από το 
1964 και μεγάλη έκτασή 
του εμπίπτει σήμερα στη 
Νεκρή Ζώνη. Μετά την 

έναρξη των «φασαριών», το βράδυ της 20ής 
προς την 21η Δεκεμβρίου 1963, στο μει-
κτό αυτό χωριό της επαρχίας Λευκωσίας 
θα σημειωθούν μερικές από τις πρώτες 
συγκρούσεις εκτός πρωτεύουσας, όπως 
αναφέρεται στον Τύπο της 23ης Δεκεμβρί-
ου. Στις αρχές Φεβρουαρίου, και μετά την 
κατάρρευση της «Πενταμερούς Διάσκεψης» 
στο Λονδίνο, αφού οι Τούρκοι ζητούσαν 
ανταλλαγή πληθυσμών και γης, ξεχωριστή 
αστυνομία και ομοσπονδιακή διχοτόμηση, 
αναζωπυρώθηκαν οι συγκρούσεις. 

Η μάχη 
Μετά την έναρξη των ταραχών, η 

αστυνομική συνοδεία υπαλλήλων των 
δημοσίων έργων και άλλων κρατικών 
υπηρεσιών, όπως της ΑΗΚ, της ΑΤΗΚ 
και της Υδατοπρομήθειας, ήταν τακτικό 
φαινόμενο, καθώς υπήρχε διάχυτος ο 
φόβος για απαγωγές ή δολοφονίες. Στις 
6 Φεβρουαρίου 1964, ομάδα δημοσίων 
υπαλλήλων και αγροτών, επιβαίνοντες 
περιπολικού του σταθμού της Χωροφυλα-
κής, πήγαν για εργασία σε υδραντλία στον 
Άγιο Σωζόμενο, η οποία υδροδοτούσε με 
πόσιμο νερό την κοινότητα της Αθηένου. 
Ένοπλοι Τουρκοκύπριοι έστησαν ενέδρα 
σκοτώνοντας τον χωροφύλακα Ανδρέα 
Λουκά και τον αγροφύλακα Τάκη Μιχαήλ. 
Οι άλλοι εθελοντές ανταπέδωσαν τα πυρά 
και σύντομα ενισχύθηκαν από κατοίκους 
των γύρω χωριών. 

Έγινε μάχη στο χωριό με αρκετές απώλει-
ες. «Τούρκοι στασιαστές προκάλεσαν χθες 
νέαν αιματηρήν τραγωδίαν», ανέφεραν οι 
συντάκτες της «Χαραυγής» την επομένη, 
που συνέλεξαν πληροφορίες επί τόπου. Η 
«Μάχη», επίσης της επομένης, αναφέρει 
πως «οι τρομοκράται Τούρκοι εχρησιμο-
ποίησαν γερμανικής κατασκευής όπλα, 
τα οποία πρώτην φοράν χρησιμοποιούν 
εν Κύπρω». Το αποτέλεσμα ήταν η άφιξη 
Βρετανών στρατιωτών με τεθωρακισμένα, 
ενώ βρετανικά ελικόπτερα υπερίπταντο της 
περιοχής. Οι Βρετανοί ανήκαν στη 16ην 
Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών των Βάσεων, οι 
οποίοι με την έναρξη των εχθροπραξιών, 
και με τη σύμφωνο γνώμη της κυπριακής 
κυβέρνησης, λειτουργούσαν ως μια προ-
σωρινή «Κοινή Δύναμη Ανακωχής». Αυτήν 
την «Joint Truce Force» θα αντικαταστήσει 
η UNFICYP, στην οποία και θα υπαχθεί 
στα τέλη Μαρτίου 1964. Μετέβησαν στην 
περιοχή με τον ίδιο τον διοικητή τους, Υπο-
στράτηγο Peter Young, ο οποίος ήταν αυτός 
που χάραξε την πρωτο-διχοτομική «Πρά-
σινη Γραμμή» στη Λευκωσία. Μετέπειτα, 
αφίχθησαν οπλισμένοι Τουρκοκύπριοι, 
οι οποίοι μετέφεραν τους κατοίκους του 
Αγίου Σωζόμενου στην Λουρουτζίνα. Στον 
Τύπο της εποχής καταγράφονται νεκροί 
και τραυματίες Τουρκοκύπριοι μετά την 
αντεπίθεση στο χωριό. Η ανακοίνωση 
του Γραφείου Δημοσίων Πληροφοριών 
της ίδια ημέρας καταγράφει ότι «τα γυ-
ναικόπαιδα του χωρίου  μετεφέρθησαν 
μακράν του χώρου της συγκρούσεως υπό 
των αστυνομικών δυνάμεων, πιστεύεται 
δε ότι ουδέν έπαθον». 

Στη μάχη της επικοινωνίας της εποχής, 
οι Τουρκοκύπριοι ισχυρίζονταν ότι δεν 
επιτέθηκαν κατά του αστυνομικού οχή-

ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
1964, ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟ-
ΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΡΟΤΩΝ, ΕΠΙΒΑΙΝΟ-

ΝΤΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΟ-
ΦΥΛΑΚΗΣ, ΠΗΓΑΝ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΥΔΡΑΝΤΛΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΣΩΖΟΜΕΝΟ, 

Η ΟΠΟΙΑ ΥΔΡΟΔΟΤΟΥΣΕ 
ΜΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΤΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΘΗΕ-

ΝΟΥ. ΕΝΟΠΛΟΙ ΤΟΥΡΚΟ-
ΚΥΠΡΙΟΙ ΕΣΤΗΣΑΝ ΕΝΕ-

ΔΡΑ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ 
ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΑ ΑΝΔΡΕΑ 
ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΡΟ-
ΦΥΛΑΚΑ ΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ

Της Κυριακής

Πολιτική 8

Το παράδειγμα του Αγίου 
Σωζόμενου ήταν ένα από τα 
πολλά που σκιαγραφούν την 
αλήθεια της τότε κατάστασης. Η 
Κύπρος είχε να αντιμετωπίσει 
μιαν απειλή, η φύση της οποίας 
ήταν τέτοια που δεν ενέπιπτε 
αυστηρά ούτε στην κατηγορία 
της δημόσιας τάξης, ούτε της 
εθνικής ασφάλειας, αλλά βρι-
σκόταν και στα δύο ταυτόχρονα. 
Η νόμιμη κυβέρνηση είχε να 
αντιμετωπίσει έναν εχθρό, ο 
οποίος μετερχόταν μεθόδων 
οι οποίες ήταν εγκληματικής 
φύσεως, όπως η εισαγωγή 
οπλισμού, με σκοπό την τρο-
μοκρατία. Και νοουμένου ότι 
πίσω από την ΤΜΤ βρισκόταν 
η Τουρκία, με τις μυστικές της 
υπηρεσίες και τα ειδικά κλιμά-
κια ανορθόδοξου πολέμου του 
στρατού, τότε η απειλή ξέφευγε 
από τα όρια της διασάλευσης 
της κοινωνικής ειρήνης. Έτσι, 
η Αστυνομία και η Χωροφυ-
λακή είχαν να αντιμετωπίσουν 
εγκληματικές ενέργειες, οι 
οποίες αποτελούσαν μόνον τις 
άκρες νημάτων που οδηγούσαν 
στο μεγάλο στρατηγικό σχέδιο 
για διχοτόμηση της Κύπρου. 
Όπως τελείωσε και τον επιμνη-
μόσυνο λόγο του, ο Αστυνό-
μος Αγγελίδης: «Η μνήμη τους, 
όμως, θα διαρκεί για πάντα ως 
μια φωνή της συλλογικής μας 
συνείδησης, ως φωνή εγρή-
γορσης στο υποσυνείδητο του 
καθενός μας, να εκπληρώσουμε 
το χρέος μας προς αυτούς και 
την πατρίδα».

Ανορθόδοξος 
Πόλεμος

ΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΣΑΝ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΟ 1964

Οι μάχες στον Άγιο Σωζόμενο

ματος, και πως ήταν ελληνική πρόφαση 
με σκοπό τη «σφαγή» τους, «μεγαλυτέρα 
από των Χριστουγέννων». Βεβαίως, η δο-
λοφονία στην υδραντλία των δύο Κυπρίων 
κατέδειξε τους ενόχους.  

Μετακινήσεις πληθυσμών 
Ο Άγιος Σωζόμενος είναι ένα από τα 

πολλά αμιγώς τουρκοκυπριακά ή μεικτά 
χωριά που έχουν όνομα Χριστιανών Αγί-
ων. Αυτό, σύμφωνα με ερευνητές όπως ο 
Φαίδωνας Παπαδόπουλος, καταδεικνύει το 
χριστιανικό παρελθόν του μουσουλμανικού 
πληθυσμού τους. Το 1958 μετονομάστηκε 
σε «Arpalık», δηλαδή «χώρος κριθαριού». 
Σύμφωνα με την απογραφή του 1960, είχε 
172 Τούρκους και 25 Έλληνες κατοίκους. 

Κατά την αποχώρησή τους, όπως 
γράφει ο «Φιλελεύθερος» (07/02/1964), 
«πλείστοι των στασιαστών εφονεύθησαν 
ή ετραυματίσθησαν, οι υπόλοιποι δε ήρ-
χισαν διαφεύγοντες διά μέσου των λόφων 
πυρπολούντες αρκετάς τουρκικάς οικίας 
διά να καταστρέψουν τα φυλάκιά των». 

Ο Άγιος Σωζόμενος εκκενώθηκε  και 
όλοι οι Τουρκοκύπριοι κάτοικοί του με-
ταφέρθηκαν στη Λουρουτζίνα, στον εκεί 
θύλακα, στο πλαίσιο της δημογραφικής 
μηχανικής της ΤΜΤ. Οι Ελληνοκύπριοι 
κάτοικοί του έφυγαν προς Ποταμιά. 

Από το 1964 στέκουν ερειπωμένα και 
άψυχα τα κτήρια στο χωριό. Πέρα από 
τις οικίες, βουβός στέκει και ο γοτθικός 
ναός του Αγίου Μάμαντος και το Δημοτικό 
Σχολείο. Ανέπαφη μένει η εκκλησία του 
Αγίου Σωζόμενου και σε ένα κατακόρυφο 
ύψωμα υπάρχει το ερημητήριο του με-
γάλου Κύπριου Αγίου της Ορθοδοξίας. 

«Οφθαλμόν αντί οφθαλμού»
Τα γεγονότα στον Άγιο Σωζόμενο συμ-

βολίζουν το σκοτεινό «μία σου και μία 
μου», ή αγγλιστί «tit-for-tat», μια σκοτεινή, 
εκδικητική συμπεριφορά που αναδύθηκε 
μέσα από τις ανεξέλεγκτες καταστάσεις 
που δημιουργήθηκαν εσκεμμένως, ως 
αποτέλεσμα της προσπάθειας της τουρ-
κοκυπριακής ηγεσίας και της ΤΜΤ να 
επιβάλουν διά τη βίας της διχοτόμηση. 

Καθώς τα επεισόδια στον Άγιο Σωζό-
μενο εντάσσονταν στο «γενικόν σχέδιον 
των Τούρκων προς δημιουργίαν ταρα-
χών», η κυπριακή ηγεσία προειδοποίησε 
πως αψυχολόγητες ενέργειες και πράξεις 
αντεκδίκησης ρίχνουν νερό στον μύλο της 
τουρκικής στοχοθεσίας. Χαρακτηριστικές 
οι δηλώσεις του Λέλλου Δημητριάδη, 
όπως καταγράφονται από τη «Μάχη» 
της 9ης Φεβρουαρίου. Ως «εκπρόσωπος 
του Ελληνικού Κυπριακού λαού εις την 
Μεικτήν Επιτροπήν Επαφής», ο Δημη-

τριάδης «επέσυρε σήμερον την προσοχήν 
των μελών αυτής, εις τα επεισόδια ταύτα 
και υπέδειξε τον υποκρυπτόμενον σκο-
πόν των Τούρκων». Όπως είπε, «ούτοι 
πρσπαθούν διά συνεχούς προκλήσεως, 
της δημιουργίας επεισοδίων, ενεδρών και 
απαγωγής Ελλήνων ως ομήρων να εμπλέ-
ξουν τον Ελληνικόν Κυπριακόν λαόν εις 
ένοπλον σύγκρουσιν μετ’ αυτών, διά να 
παρουσιασθούν ότι δήθεν κινδυνεύουν 
από τους Έλληνας και δεν είναι ασφαλείς». 

Ο Έλληνας εκπρόσωπος συνέχισε: «Κα-
θήκον των Ελλήνων και παντός κατοίκου 
της Κύπρου, ο οποίος αγαπά και ενδιαφέ-
ρεται για τον τόπον του, είναι η επίδειξις 
ψυχραιμίας και αυτοσυγκρατήσεως. Τού-
το είναι η μεγίστη υπηρεσία που δύναται 
να προσφέρη κάθε Έλλην εις την πατρίδα 
του την στιγμήν αυτήν που τα σχέδια των 
Τούρκων είναι ολοφάνερα. Να γίνη πίστις 
εις όλους ότι δεν πρέπει να παρασύρωνται 
από την δικαίαν των αγανάκτησιν διά την 
προκλητικότητα των Τούρκων οπλοφόρων 
και να μην τους υποβοηθούν εις τα σχέδιά 
των. Οι Έλληνες της Κύπρου παραμένο-
ντες σταθεροί υπηρετούν την Κύπρον ως 
ακέραιον και ενιαίον σύνολον». 

Οι πεσόντες
Στα γεγονότα του Αγίου Σωζόμενου 

έπεσαν οι αστυνομικοί και οι χωροφύλακες 
Χαράλαμπος Βαρνάβα από τη Λακατάμεια, 
Ανδρέας Λουκά από την Αναρίτα, Τάσος 
Κωνσταντίνου από την Αναφωτία, ο αγρο-
φύλακας Τάκης Μιχαήλ  από το διπλανό 
Πυρόι και ο μαθητής της Επαγγελματικής 
Σχολής Λευκωσίας, Δημήτρης Χάματσος, 
μόλις 17 ετών, από το Δάλι. Ο τελευταίος 
προσέτρεξε στη μάχη, αφήνοντας τις εξε-
τάσεις μαθηματικών που είχε. Στη μάχη 
έτρεξε να μεταφέρει Λοχία της Αστυνομίας 
που είχε τραυματιστεί σε ασφαλές μέρος, 
με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ίδιος.  

Σημαντικές πληροφορίες αντλούμε 
από τις πληροφορίες που μας απέστειλε ο 
Αστυνόμος Β’ Ανδρέας Αγγελίδης, αδελ-
φότεκνος του ήρωα Ανδρέα Χριστοφίδη. 
Ο Ανδρέας Χριστοφίδης, από το χωριό 
Πάνω Αμίαντος, είχε ενταχθεί στην ΕΟΚΑ 
σε ηλικία 16 χρονών με το ψευδώνυμο 
«Ατρόμητος» και συμμετείχε στον ενω-
τικό-εθνικοαπελευθερωτικό ξεσηκωμό 
του Κυπριακού Ελληνισμού. Με το τέλος 
του αγώνα και την εγκαθίδρυση της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας πυκνώνει τις τάξεις 
της Αστυνομίας Κύπρου. Κατετάγη ως 
Αστυφύλακας 1641 στις 23 Μαΐου 1961 
και υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα και 
Υπηρεσίες. Την επιλογή του να ενταχθεί 
στην Αστυνομία ακολούθησαν πολλοί άλλοι 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ, αφού ήταν φυσικό 

επακόλουθο να στελεχώσουν αυτοί τις 
δομές του νέου Κράτους, μιας και ήταν 
αποτέλεσμα της δικής τους επανάστασης. 
Το ίδιο ισχύει και για όσους εντάχθηκαν 
και σε άλλα Σώματα Ασφαλείας, καθώς και 
στον Κυπριακό Στρατό. Φυσικά, και καθώς 
ήταν δικοινοτικές οι δομές του καινούργιου 
κράτους, από τουρκοκυπριακής πλευράς 
στην Αστυνομία, τη Χωροφυλακή και τον 
Στρατό εντάχθηκαν στελέχη της ΤΜΤ. 

Από τους άλλους τρεις αστυνομικούς, 
ο Χαράλαμπος Βαρνάβα ήταν ήδη αστυ-
νομικός από τον Φεβρουάριο του 1945 
και παρέμεινε στην Αστυνομία στη νέα 
πολιτειακή κατάσταση πραγμάτων. Το ίδιο 
και ο Ανδρέας Λουκά, από την Αναρίτα, 
ο οποίος κατετάγη στη Χωροφυλακή τον 
Απρίλιο του 1958. Στις μάχες τραυματίστη-
καν περί των 15-20 Κυπρίων Ελλήνων. 

Τα φέρετρα των πεσόντων παραδόθηκαν 
«καλυμμένα με Ελληνικάς σημαίας» και 
«εις όλα τας κηδείας παρέστησαν αντι-
προσωπείαι της Ενώσεως Αγωνιστών, της 
Κυπριακής Αστυνομίας, του Κυπριακού 
Στρατού και των σωματείων και άλλων 
οργανώσεων των γειτονικών χωριών». Τον 
ήρωα μαθητή αποχαιρέτησαν διά τιμητι-
κών βολών αστυνομικοί και στρατιωτικοί. 

Το γεγονός πως έχουμε τέσσερεις αστυ-
νομικούς, έναν αγροφύλακα και έναν  μα-
θητή εθελοντή στην ίδια μάχη, καταδεικνύει 
και το χαώδες της κατάστασης, όπου οι 
Κύπριοι προσπαθούσαν να αμυνθούν με 
όλα τα διαθέσιμα μέσα και η προσπάθεια 
ήταν συλλογική και υπερέβαινε τον αυ-
στηρό διαχωρισμό μεταξύ των διαφόρων 
κρατικών Σωμάτων και Υπηρεσιών. 

Η επιστολή του Αρχηγού 
Αστυνομίας

Σε συγκινητική επιστολή του στις 8 
Φεβρουαρίου 1964 προς τον πατέρα του 
Αστυφύλακα Ανδρέα Χριστοφίδη, Νικόλα, 
ο πρώτος Αρχηγός Αστυνομίας, Χαράλα-
μπος Χασάπης, έγραφε: «Μετά βαθυτάτης 
θλίψεως σας αναγγέλλομεν τον θάνατον 
του υιού σας Αστυνομικού Ανδρέα, όστις 
επεσυνέβη κατά την διάρκειαν της μά-
χης της 6.2.1964 παρά το χωρίον Άγιος 
Σωζόμενος, μεταξύ των Δυνάμεων του 
Κράτους και των Τούρκων στασιαστών. Ο 
υιός σας έπεσεν μαχόμενος ηρωϊκώς εν 
τη εκτελέσει των καθηκόντων του, αγωνι-
ζόμενος και υπεραμυνόμενος του ιδεώ-
δους της ελευθερίας και της ακεραιότητος 
της Ελληνικής ημών Πατρίδος, επιδείξας 
απαράμιλλον ηρωϊσμόν και αυτοθυσίαν. 

Την στιγμήν ταύτην της υπερτάτης θλί-
ψεως, επί τη απωλεία του προσφιλούς 
υμών υιού δεν αποκρύπτομεν εν τούτοις 
τα αισθήματα της υπερηφανείας, τα οποία 
διακατέχουσι ημάς διά την γενναίαν προ-
σήλωσιν εις το καθήκον και τον ηρωϊσμόν 
τον οποίον επέδειξεν ο υιός σας κατά την 
εκτέλεσιν του καθήκοντός του. 

»Εκ μέρους των Αξιωματικών, Υπα-
ξιωματικών και ανδρών της Αστυνομίας 
ως και εκ μέρους εμού του ιδίου, δεχθήτε 
τα ειλικρινή ημών συλλυπητήρια και την 
αμέριστον ημών συμπαράστασιν».

*Αστυνομικές Σπουδές,
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

16.02.2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών ζητά προσφορές για τα  πιο κάτω:
                                                 
   Αριθμός Προσφοράς 4/2020

Εκτύπωση 950.000 ετικετών Duplex Coated 240-300 gr/m2, μέγεθος 10Χ11,6cm
Εκτύπωση 63.000 ετικετών Duplex Coated 240-300 gr/m2, μέγεθος 17Χ25cm
Προμήθεια 30.000 χαρτονιών (Διάφορα χρώματα) Bristol 180gr/m2, μέγεθος 15Χ21cm
Οι προσφορές πρέπει να τοποθετηθούν στο κιβώτιο Προσφορών στα γραφεία του Συμβουλίου 
Πατατών, οδός Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, 6057 Λάρνακα, το αργότερο μέχρι την  Τρίτη,  3 Μαρτί-
ου 2020 και ώρα 12 το μεσημέρι, σε ώρες γραφείου.

Για επιπρόσθετες πληροφορίες και/ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να 
επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το Συμβούλιο (τηλ. 24 635551, 24635559).

Από το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών
14/2/2020

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

ΔΡ. ΛΑΜΠΡΟΣ Γ. ΚΑΟΥΛΛΑΣ*«ΑΜΥΝΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΑ»

Ο ΆΓΙΟΣ ΣΩΖΟΜΕΝΟΣ ΕΙΝΆΙ ΕΝΆ ΆΠΟ ΤΆ ΠΟΛΛΆ ΆΜΙΓΩΣ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΆΚΆ ‘Η ΜΕΙΚΤΆ ΧΩΡΙΆ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΝΟΜΆ ΧΡΙΣΤΙΆΝΩΝ ΆΓΙΩΝ. ΆΥΤΟ, ΣΥΜΦΩΝΆ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΟΠΩΣ Ο ΦΆΙΔΩΝΆΣ 
ΠΆΠΆΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΆΤΆΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΆΝΙΚΟ ΠΆΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΟΥΛΜΆΝΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥΣ.



Τ
ην τακτική της πρόκλησης 
πολλαπλών κρίσεων και 
τετελεσμένων, προκειμέ-
νου να δημιουργήσει 
μιαν ανυπέρβλητα δια-
χειρίσιμη κατάσταση για 
την Κυπριακή Δημοκρα-

τία, μετέρχεται η Τουρκία, επαναφέροντας, 
εσχάτως, στο προσκήνιο το ζήτημα του 
ανοίγματος της περίκλειστης πόλης της 
Αμμοχώστου.

Αν και, όπως εκτιμάται, το θέμα επι-
χειρεί, πρωτίστως, να εργαλειοποιήσει 
πολιτικά ο λεγόμενος «υπουργός εξω-
τερικών» του ψευδοκράτους, Κουντρέτ 
Οζερσάι, ενόψει των παράνομων εκλογών 
στα κατεχόμενα τον ερχόμενο Απρίλη, 
εντούτοις, δεν μπορεί να παραθεωρεί-
ται η εμπλοκή υψηλόβαθμων Τούρκων 
αξιωματούχων στην ανακίνηση του ζη-
τήματος, με προεξάρχοντα, προ ολίγων 
μηνών, τον Τούρκο ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσα-
βούσογλου, ο οποίος ξεναγήθηκε εντός 
της περίκλειστης πόλης των Βαρωσίων 
από τον κ. Οζερσάι, όπως και στη χθεσινή 
«συζήτηση στρογγυλής τραπέζης» για το 
μέλλον των Βαρωσίων, η οποία έλαβεν 
χώραν για πρώτη φορά από το 1974, εντός, 
μάλιστα, της περίκλειστης πόλης της Αμ-
μοχώστου, με τη συμμετοχή κορυφαίων 
θεσμικών αξιωματούχων του τουρκικού 
κράτους. Κίνηση η οποία επιβεβαιώνει 
ότι η Τουρκία προχωρεί, μετωπικά, στην 
πλήρη αμφισβήτηση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
δημιουργώντας έναν ασφυκτικό κλοιό από 
τετελεσμένα, προκειμένου να εξασφαλίσει 
το επιδιωκόμενο πολιτικό όφελος. 

Άλλωστε, ανάλογες ενέργειες των Τούρ-
κων, είτε αφορούν την Κύπρο είτε αφορούν 
το Αιγαίο, τη Συρία και την Ανατολική 
Μεσόγειο, δεν έχουν να κάνουν, επί της 
ουσίας, με προεκλογικές σκοπιμότητες 
-με τις οποίες συνδέονται δευτερευόντως 
και περιστασιακά-, αλλά με τις πάγιες στο-
χοθεσίες και τους βασικούς άξονες της 
επεκτατικής τους στρατηγικής.    

Εκδιπλώνουν, ταυτόχρονα, την πολυ-
διάστατη πτυχή αυτής της στρατηγικής, η 
οποία εκτυλίσσεται, ταυτόχρονα και συ-
μπληρωματικά, τόσο επί του εδάφους, 
όσο και επί της θαλάσσης. 

«Άνοιγμα» και «χάρτης»
Κατά τη χθεσινή συνάντηση με τίτλο «Το 

άνοιγμα της περίκλειστης Αμμοχώστου 
με τις νομικές, πολιτικές και οικονομι-
κές του πτυχές», η οποία διοργανώθηκε 
από την Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων 
Τουρκίας, καθορίστηκε ο «πολιτικός και 
νομικός οδικός χάρτης» για άνοιγμα της 
κατεχόμενης περίκλειστης πόλης της Αμ-
μοχώστου.

Στην έναρξη της συζήτησης μίλησαν 
ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, 
ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης 
Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ, ο λεγόμενος 
πρωθυπουργός του ψευδοκράτους Ερσίν 
Τατάρ και ο λεγόμενος υπουργός εξωτερι-
κών Κουντρέτ Οζερσάι. Μετά τις ομιλίες, 
η συζήτηση συνεχίστηκε κεκλεισμένων 
των θυρών. 

Παράλληλα, ομάδα ειδικών συζήτησε 
συγκεκριμένο οδικό χάρτη για την περί-
κλειστη πόλη και στόχος είναι όπως (από 
την συνάντηση) υπάρξει αποτέλεσμα που 
θα επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις και 
θα είναι σε αρμονία με το διεθνές δίκαιο.

Απέρριψαν πρόσκληση οι
Τ/κ δικηγόροι, άγνοια Ακιντζί 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ωστόσο, έχει το 
γεγονός ότι ο δικηγορικός σύλλογος των 
Τουρκοκυπρίων απέρριψε πρόκληση να 
συμμετάσχει στη συνάντηση, θεωρώντας 
ότι αποτελεί ενέργεια η οποία εντάσσεται 
στο πλαίσιο της προεκλογικής διαδικασίας 
για τις παράνομες εκλογές του προσεχούς 
Απριλίου. 

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρό-
εδρος του τουρκοκυπριακού δικηγορικού 
συλλόγου, Χασάν Εσένταγλι, ο σύλλογος 
δεν θεωρεί ορθό να συμμετάσχει στην εν 
εξελίξει «εκλογική διαδικασία», διευκρινί-
ζοντας ότι ενημερώθηκε για τη διοργάνωση 
πριν από δύο μήνες και προσκλήθηκε 
για να την συνδιοργανώσει, όμως, όπως 
υποστήριξε, εξέφρασε τη θέση ότι δεν είναι 
δυνατόν να ετοιμαστεί τέτοια εκδήλωση 
σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα, εξάλλου, με δημοσιεύματα 
του τ/κ Τύπου, ο ηγέτης της τ/κ κοινότητας, 
Μουσταφά Ακιντζί, δεν έλαβε πρόσκληση 
για να συμμετάσχει στη συζήτηση. Όπως 
ανέφεραν πηγές της λεγόμενης «προεδρί-
ας», «δεν έχουν καμία ενημέρωση για τη 
διοργάνωση και δεν τους απευθύνθηκε 
καμία πρόσκληση».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του 
Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος 

Η ΚΊΝΗΣΗ ΑΥΤΗ ΕΝΤΑΣΣΕ-
ΤΑΊ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΠΛΑΊΣΊΟ 
ΑΜΦΊΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΡΊ-
ΑΡΧΊΚΩΝ ΔΊΚΑΊΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΊΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΚΑΊ 
ΣΥΝΊΣΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑ-
ΤΟΧΗΣ ΚΑΊ ΑΝΑΒΑΘΜΊΣΗ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΥΣΊΑΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΊΑΣ 
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«Οδικός χάρτης» για την Αμμόχωστο  
ΜΙΧΑΛΗΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
papadopoulosm@ 
simerini.com 

(CTP), Τουφάν Έρχουρμαν, επέκρινε το γε-
γονός ότι δεν προσκλήθηκαν στη  σύσκεψη 
κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά ούτε και 
ο Τουρκοκύπριος ηγέτης. Σε ανάρτηση στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Έρχουρ-
μαν υποστήριξε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι 
ορθό και αποδεχτό από την άποψη των 
«δημοκρατικών πρακτικών». Επισήμανε, 
δε, ότι επίκεινται «προεδρικές εκλογές» 
και ότι κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί 
ότι το θέμα της Αμμοχώστου δεν αφορά 
το «πεδίο εξουσιών και αρμοδιοτήτων» 
του «προέδρου της δημοκρατίας».

Μετά τις «εκλογές» τα
βήματα για την Αμμόχωστο

Ο εκ των πρωτεργατών της συζήτη-
σης, Κουντρέτ Οζερσάι, δήλωσε ότι αυτή 
θα περιοριστεί σε μιαν απλή ανταλλαγή 
απόψεων, μια «θύελλα ιδεών», όπως είπε 
χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι τα 
βήματα για την Αμμόχωστο θα γίνουν 
μετά τις «προεδρικές εκλογές», για να μην 
τύχουν προεκλογικής εκμετάλλευσης. 
Παράλληλα, τόνισε ότι θα συνεχιστούν 
οι επιστημονικές μελέτες και οι τεχνικές 
ζυμώσεις για το θέμα.

Ο κ. Οζερσάι επέκρινε, μάλιστα, τον 
Τουρκοκύπριο ηγέτη για τη στάση του 
στο θέμα της περίκλειστης πόλης, υπο-
στηρίζοντας ότι ο Μ. Ακιντζί, πριν από 

την εκλογή του, δήλωνε ότι θα έκανε 
βήματα για την Αμμόχωστο, όμως δεν 
έκανε κανένα βήμα μέσα σε πέντε χρόνια. 
«Αν εκλεγώ πρόεδρος, θα συνεχίσω το 
όραμα εκείνο που υποστήριζα πριν από 
πέντε χρόνια», πρόσθεσε, εκφράζοντας 
την ελπίδα ο Ακιντζί θα εξηγήσει στην 
κοινή γνώμη κατά τις προσεχείς ημέρες 
σε ποιο βαθμό υλοποίησε τις δεσμεύσεις 
του για την Αμμόχωστο. Διαβεβαίωσε, 
δε, ότι ο ίδιος θα συνεχίσει να εργάζεται 
για να ανοίξει η Αμμόχωστος για τους 
«παλιούς της κατοίκους» υπό τουρκο-
κυπριακή διοίκηση.

Εξάλλου, μιλώντας στην τηλεόραση 
Diyalog TV, ο Κ. Οζερσάι ανέφερε ότι η 
εκδήλωση για την Αμμόχωστο είχε προ-
γραμματιστεί πριν από καιρό, όμως πήρε 
παράταση και δεν πρέπει να συσχετίζε-
ται με τις «προεδρικές εκλογές». Είπε ότι 
στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης θα 
τεθούν τα δεδομένα που προέκυψαν κατά 
τη μελέτη της απογραφής και θα αξιολο-
γηθούν από αξιωματούχους της Τουρκίας 
και της «ΤΔΒΚ», ενώ σημείωσε ότι μετά 
τη «θύελλα ιδεών» θα διαμορφωθούν τα 
βήματα που θα κάνει η «κυβέρνηση». 
«Θα είναι χρήσιμο να συμπεριληφθούν 
σε αυτήν τη διαδικασία οι αξιωματούχοι 
από την Τουρκία», υπογράμμισε.

Σύμφωνα με τον κ. Οζερσάι, η απογρα-

www.simerini.com

φή την οποία αποφάσισε το «υπουργικό 
συμβούλιο» στην περίκλειστη Αμμόχωστο 
ολοκληρώθηκε σε διάφορα σημεία, όμως 
ακόμα δεν έχει περατωθεί η μελέτη σε 
σχέση με τα κτήρια και την κατάσταση 
στην οποία βρίσκονται. Είπε ότι υπήρξε 
μια νέα εξέλιξη σε σχέση με τα κτήρια και 
ότι υπογράφηκε ένα «πρωτόκολλο» με 
το λεγόμενο «Πανεπιστήμιο Ανατολικής 
Μεσογείου», που θα προσφέρει τις υπη-
ρεσίες των πολιτικών μηχανικών και των 
αρχιτεκτόνων του για γρήγορη ολοκλή-
ρωση της απαραίτητης απογραφής των 
κτηρίων στην περίκλειστη πόλη.

Καταδικάζει ο Δήμος Αμμοχώστου  
Ο Δήμος Αμμοχώστου σε ανακοίνωσή 
του καταδίκασε τις υπό μεθόδευση ενέρ-
γειες για την Αμμόχωστο, τονίζοντας ότι 
σκοπόν έχουν να δημιουργήσουν ένταση. 
Σημείωσε, επιπρόσθετα, ότι η επιστροφή 
του περιφραγμένου τμήματος της Αμμο-
χώστου στους νόμιμους κατοίκους της 
θα αποτελέσει το κίνητρο για λύση του 
Κυπριακού και κάλεσε τον ΟΗΕ, την ΕΕ και 
τη διεθνή κοινότητα να σταθούν εμπόδιο 
στις μεθοδεύσεις της Τουρκίας.

«Με αφορμή την ανακοινωθείσα 
σύσκεψη για το προσεχές Σάββατο με 
τη συμμετοχή υψηλόβαθμων Τούρκων 
αξιωματούχων που θα πραγματευτεί, 
όπως έχει δημοσιευθεί, το μέλλον της 
περιφραγμένης Αμμοχώστου», ο Δήμος 
Αμμοχώστου εξέδωσε ανακοίνωση, στην 
οποία σημειώνει ότι «ενέργειες που αφο-
ρούν την Αμμόχωστο και οι οποίες δεν 
συνάδουν με τις πρόνοιες των σχετικών 
ψηφισμάτων του ΟΗΕ και άλλων διεθνών 
οργανισμών, όπως και με τα αποτελέσματα 
της πρόσφατης συζήτησης στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας, σκοπόν έχουν, ανάμεσα σε 
άλλα, να δημιουργήσουν ένταση και να 
εκτρέψουν το Κυπριακό από την από και-
ρού συμφωνημένη βάση της διζωνικής, 
δικοινοτικής ομοσπονδίας».

Ο Δήμος Αμμοχώστου «καταδικάζει 
έντονα τέτοιες ενέργειες, δηλώνει πως 
θα αντισταθεί σε τέτοιο ενδεχόμενο με 
όσες δυνάμεις διαθέτει και καλεί όλους, 
ιδιαιτέρως τους Τουρκοκύπριους συ-
μπατριώτες μας που αντιτίθενται στους 
όποιους σχεδιασμούς για διχοτόμηση της 
Κύπρου, να σταθούν συμπαραστάτες σε 
αυτόν τον αγώνα».

Επίσης, επισημαίνει ότι «η επιστροφή του 
περιφραγμένου τμήματος της Αμμοχώστου 
στους νόμιμους κατοίκους της, σύμφωνα 
με τα σχετικά ψηφίσματα, θα αποτελέσει το 
κίνητρο για εξεύρεση συνολικής λύσης του 
Κυπριακού και ευχή του είναι το συντομότερο 
να επαναρχίσουν οι διαπραγματεύσεις που 
να οδηγήσουν σε αίσιο τέλος».

Καταλήγοντας, «καλεί τον Γενικό Γραμ-
ματέα και το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη 
τη διεθνή κοινότητα να προστατεύσουν 
τα νόμιμα δικαιώματα των δημοτών της 
Αμμοχώστου και να σταθούν εμπόδιο στις 
παράνομες και πειρατικές μεθοδεύσεις 
της Τουρκίας και των εδώ εκπροσώπων 
της σε σχέση με την Αμμόχωστο».



Σ
τις 23:00 Ώρα Γκρήνου-
ιτς της 31ης Ιανουαρίου 
2020, το Ηνωμένο Βα-
σίλειο (ΗΒ) εγκατέλειψε 
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(EE). Έτσι, σαράντα επτά 
χρόνια μετά την ένταξη 

του ΗΒ στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική 
Κοινότητα, πραγματοποιήθηκε το Brexit. 
Ταυτόχρονα, υπό τους όρους της Συμφω-
νίας Ανάληψης μεταξύ του ΗΒ και της ΕΕ, 
άρχισε μια «μεταβατική περίοδος» με το 
ΗΒ ως «τρίτη χώρα».

 Όπως εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 24 Ιανουαρίου 2020: «[Η] μεταβατική 
περίοδος… θα διαρκέσει τουλάχιστον έως 
τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι τότε, θα 
διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση για 
τους πολίτες, τους καταναλωτές, τις επιχει-
ρήσεις, τους επενδυτές, τους σπουδαστές 
και τους ερευνητές τόσο στην ΕΕ όσο και 
στο ΗΒ. Το ΗΒ δεν θα εκπροσωπείται 
πλέον στα θεσμικά και λοιπά όργανα και 
τους οργανισμούς της ΕΕ, αλλά το δίκαιο 
της ΕΕ θα εξακολουθεί να ισχύει στο ΗΒ 
έως τη λήξη της μεταβατικής περιόδου… 
Η ΕΕ και το ΗΒ θα χρησιμοποιήσουν τους 
μήνες αυτούς για να συμφωνήσουν για 
μια νέα και δίκαιη εταιρική σχέση για το 
μέλλον, με βάση την πολιτική διακήρυξη 
που συμφωνήθηκε μεταξύ της ΕΕ και του 
ΗΒ τον Οκτώβριο του 2019» (Πηγή:

https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/el/qanda_20_104).

 
Γεωπολιτικές επιπτώσεις

Το Brexit έχει βαθιές γεωπολιτικές 
επιπτώσεις. Αυτές επηρεάζουν την ΚΔ 
στη διχοτομημένη Νήσο Κύπρο  περισ-
σότερο από οποιοδήποτε άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ, με πιθανή εξαίρεση την 
Ιρλανδία στη διχοτομημένη Νήσο Ιρλαν-
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Οι άμεσες επιπτώσεις
του Brexit στην  Κύπρο

ΤΟ BREXIT ΈΧΈΙ ΒΑΘΙΈΣ 
ΓΈΩΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΈΠΙΠΤΩΣΈΙΣ. 
ΑΥΤΈΣ ΈΠΗΡΈΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΔ 
ΣΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΈΝΗ ΝΗΣΟ 
ΚΥΠΡΟ  ΠΈΡΙΣΣΟΤΈΡΟ ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΈ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ 
ΜΈΛΟΣ ΤΗΣ ΈΈ, ΜΈ ΠΙΘΑΝΗ 
ΈΞΑΙΡΈΣΗ ΤΗΝ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 
ΣΤΗ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΈΝΗ ΝΗΣΟ 
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

16.02.2020

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*

Γ ια πάνω από τρία χρόνια κρατεί 
η διαμάχη μεταξύ Kυβέρνησης 
και  ΑΚΕΛ για το ποιoς ευθύνε-

ται για το ναυάγιο των συνομιλιών στην 
πενταμερή διάσκεψη για το Kυπριακό 
στο Κραν Μοντανά. 

Με αφορμή την κυνική παραδοχή του 
τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ότι 
ουδέποτε συναίνεσε, στη Διάσκεψη για την 
Κύπρο στο Κραν Μοντανά, σε κατάργη-
ση των εγγυήσεων και των επεμβατικών 

δικαιωμάτων της Τουρκίας, ξεκίνησε εκ 
νέου ένας νέος γύρος αντιπαραθέσεων με 
το ΑΚΕΛ να επιμένει στη δική του ανά-
γνωση και να θεωρεί ως θέσφατα τα όσα 
είχε αναφέρει ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Γκουτέρες 
στην Έκθεσή του της 17ης Σεπτεμβρίου 
2017. Και στην οποία καταγράφει ότι οι 
τρεις εγγυήτριες δυνάμεις -δηλαδή και η 
Τουρκία- «είχαν επιδείξει εποικοδομητι-
κή διάθεση για να εξευρεθούν αμοιβαία 
αποδεκτές λύσεις στο θέμα της ασφάλειας». 

Από την επίδειξη εποικοδομητικής δι-
άθεσης μέχρι την έκφραση ετοιμότητας 
και πολιτικής βούλησης για απαλλαγή των 
τουρκικών εγγυήσεων και των επεμβατι-
κών δικαιωμάτων υπάρχει ένα τεράστιο 
χάος. Και, δυστυχώς, η Τουρκία προτιμά το 
χάος παρά να συναινέσει έστω και σε ένα 
βήμα που θα την απομακρύνει από την 
ιμπεριαλιστική επεκτατική της πολιτική.

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ, δυστυχώς, ξεφεύγει 
ολοένα και πιο επικίνδυνα από την αρι-
στερή ιδεολογία, η οποία καθοδηγεί και 
εμψυχώνει με πατριωτισμό  τις προοδευ-
τικές δυνάμεις και δη τους κομμουνιστές 
να αντιστέκονται και να θυσιάζονται για 
την απελευθέρωση της πατρίδας τους από  
τους ξένους κατακτητές. Δυστυχώς, η ηγε-
σία του ΑΚΕΛ εμμένει σ’ ένα νεφελώδες 
αφήγημα  ιδεαλιστικού μύθου. Κάθε που 
υπάρχουν εξελίξεις και ξεσκεπάζεται  όλο 
και περισσότερο η επεκτατική πολιτική 
της Άγκυρας, η ηγεσία του ΑΚΕΛ προ-
βάλλει ως ένα κακόγουστο αστείο ή κα-
λύτερα ως πανάκεια για αναχαίτιση της  
τουρκικής βουλιμίας … «την έναρξη των 
διαπραγματεύσεων για το κυπριακό…» 
με το γνωστό ρεφρέν ότι  «μόνο έτσι θα 
αποφευχθούν τα χειρότερα».

Λες και αν αρχίσουν οι διαπραγματεύ-

σεις, η Τουρκία από αιμοσταγής «Γκρίζος 
Λύκος» θα μεταμορφωθεί σε μιαν αθώα 
και ειρηνόφιλη «Κοκκινοσκουφίτσα».

 Φαίνεται πως μόνο η ηγεσία του ΑΚΕΛ 
και αυτή η γνωστή ομάδα που θέλει να 
πάρει εκδίκηση από την πλειοψηφία των 
Ε/κ, η οποία καταψήφισε το εκτρωματικό 
σχέδιο Ανάν, δεν ακούνε τα ουρλιαχτά 
των «Γκρίζων Λύκων». Δεν ακούν τι λέει 
καθημερινά ο δικτάτορας Ερντογάν και 
τα φασιστοειδή της Άγκυρας. Δεν ακούν 
τον Μπαχτσελί και τα απειλητικά τους 
μηνύματα, όχι μόνο εναντίον της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας αλλά και εναντίον της 
Συρίας, της Λιβύης, της Αιγύπτου  και 
άλλων κυβερνήσεων, που δεν συμφωνούν 
με την επεκτατική πολιτική της Τουρκίας.

Χωρίς να δίνουμε άλλοθι στην κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη, με τις παλινωδίες και 
τις αμφιθυμίες της στο Κραν Μοντανά, 

καθότι τότε αποδέχθηκε νέες υποχωρήσεις 
με την ελπίδα ότι η Τουρκία θα ανταπο-
κριθεί  και θα μας έλεγε και ευχαριστώ 
για τη γενναιοδωρία μας. Όμως, ύστερα 
«έφερεν ο φούρνος την πυράν». Το μόνο 
που πέτυχαν οι συνεχείς  εκχωρήσεις, 
υποχωρήσεις και παραχωρήσεις  προς την 
Τουρκία τα τελευταία 20 χρόνια, ήταν την 
αποθράσυνσή της και την απαίτησή της για 
περισσότερα. Μέχρι να μας εκμηδενίσει 
και να εξαλείψει  κάθε  ελληνοκυπριακό 
στοιχείο από τούτη τη γη.     

Είναι απύθμενο το θράσος της ηγεσίας 
του ΑΚΕΛ  να αναζητεί ανάμεσα στην ε/κ 
πλευρά ενόχους για την αποτυχία των 
συνομιλιών. Μήπως δεν αντιλαμβάνονται 
ότι με τα όσα λένε καθημερινά  τα ηγετικά 
στελέχη του ΑΚΕΛ στοχοποιούν την  ε/κ 
πλευρά και από-ενοχοποιούν την Τουρκία; 
Ή μήπως αυτό επιδιώκουν;

Αναλογίζεται μήπως ο κ. Άντρος 
Κυπριανού, οι κ.κ. Στ. Στεφάνου και Γ. 
Λουκαΐδης πόση  ζημιά προκαλούν με 
τις θέσεις εναντίον της δικής μας πλευράς; 
Δεν έχουν μόνο για  ακροατήριό τους, 
τους ψηφοφόρους στις ελεύθερες περι-
οχές. Παρακολουθούν και καταγράφουν 
τι λέει και τι υποστηρίζει το κάθε κόμμα, 
οι διαπιστευμένοι ξένοι  διπλωμάτες,  η 
Τουρκία, καθώς και άλλες ξένες δυνάμεις, 
οι οποίες πολύ θα ήθελαν να υποταχθούμε 
στο δίκαιο του ισχυρού. 

Βλέπουμε  ήδη τις ΗΠΑ να προσεγγί-
ζουν υποστηρικτικά την πολιτική Ερντο-
γάν. Τη γερμανική κυβέρνηση να σπάει 
το εμπάργκο για εξαγωγές όπλων στην 
εμπόλεμη Λιβύη και να προμηθεύει την 
Τουρκία με νέα εξοπλιστικά προϊόντα. Και 
αυτοί ρίχνουν αλάτι στις ανοικτές  πληγές 
της πατρίδας τους;

Δεν ακούν τα ουρλιαχτά των «Γκρίζων Λύκων» 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

δία. Ένας βασικός λόγος είναι ότι, λόγω 
του Brexit, οι ελεύθερες περιοχές της ΚΔ 
στριμώχνονται από ξεχωριστά εδάφη στη 
Νήσο Κύπρο, τα οποία ελέγχονται από 
δύο μη μέλη της ΕΕ – την Τουρκία, τον 
ηγεμόνα ολόκληρης της Νήσου Κύπρου 
από το 1571 έως το 1878, και το ΗΒ, τον 
ηγεμόνα από το 1878 έως το 1960. 

Όταν διχοτομήθηκε η Νήσος Κύπρος 
το 1960, η ΚΔ εγκαθιδρύθηκε στο έδαφος 
μιας πρώην βρετανικής αποικίας και πλάι 
σε δύο απομεινάρια αυτής της αποικίας, 
στα νότια της ΚΔ. Καμουφλαρίστηκαν ως 
«Περιοχές Κυρίαρχων Βάσεων Ακρωτη-
ρίου και Δεκέλειας» («Βάσεις»). Στη νέα 
μετά-Brexit εποχή, σε μια ηχώ της περιόδου 
1960-1973, οι «Βάσεις» ελέγχονται από 
το ΗΒ ως μη μέλος της ΕΕ.

Στα βόρεια των ελεύθερων περιοχών 
βρίσκονται τα κατεχόμενα εδάφη της ΚΔ. 
Από το 1974, αυτά έχουν καταπατηθεί 
από την Τουρκία, η οποία ποτέ δεν εντά-
χθηκε στην ΕΕ.

Αυτή η μπερδεμένη κατάσταση είναι 
μια αντανάκλαση του ρόλου της Νήσου 
Κύπρου ως βασικό τετράγωνο στην τα-
ραγμένη σκακιέρα των διεθνών σχέσεων, 
όπου ανταγωνίζονται μεγάλες δυνάμεις. 
Αυτή η κατάσταση είναι επίσης η ενσάρ-
κωση της νεο-αποικιοκρατίας. Μάλιστα, 
παρά το Brexit, φαίνεται πως θα διατη-
ρηθεί ο μακροχρόνιος νεο-αποικιακός 

ρόλος του ΗΒ ως «κατόχου της πένας» 
(«penholder») για την Κύπρο και, συνεπώς, 
ως συνθέτη  των σχετικών ψηφισμάτων του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού 
των Ηνωμένων Εθνών.

 
Τρία Πρωτόκολλα

Στη Συμφωνία Ανάληψης τοποθετήθηκε 
ένα ολόκληρο Πρωτόκολλο αφιερωμένο 
στις «Βάσεις». Άλλα Πρωτόκολλα στη Συμ-
φωνία Ανάληψης είναι αφιερωμένα στην 
Ιρλανδία / Βόρειο Ιρλανδία και στο Γι-
βραλτάρ (Δείτε: www.gov.uk/government/
publications/new-withdrawal-agreement-
and-political-declaration).

Αυτά τα τρία Πρωτόκολλα επιβεβαι-
ώνουν ότι η ΚΔ αποτελεί μιαν από τις 
μόνες τρεις χώρες της ΕΕ με όρια η σύνορα 
με επικράτεια πάνω στην οποία το ΗΒ, 
ως μη μέλος της ΕΕ, ισχυρίζεται πως έχει 
κυριαρχία. Οι άλλες τέτοιες χώρες είναι 
η Ιρλανδία και η Ισπανία.

Σε αντίθεση με τις δημοκρατικές αρχές 
της ανοικτής διακυβέρνησης και της δια-
φάνειας, το Πρωτόκολλο για τις «Βάσεις» 
προετοιμάστηκε πίσω από κλειστές πόρτες 
και χωρίς καμία επίσημη δημόσια δια-
βούλευση προς όφελος των πολιτών. Ως 
αποτέλεσμα, ίσως, αυτό το Πρωτόκολλο 
πάσχει από ανησυχητικές παραλείψεις.

Για παράδειγμα, ενώ το Πρωτόκολλο 
για την Ιρλανδία / Βόρειο Ιρλανδία δίνει 

έμφαση στα δικαιώματα των ατόμων, στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στην ισότη-
τα των ατόμων, το Πρωτόκολλο για τις 
«Βάσεις» αγνοεί αυτά τα κρίσιμα θέματα. 

Συνεπώς, στις «Βάσεις» μετά το Brexit, 
οι πολίτες της ΚΔ, οι μη-Κύπριοι πολίτες 
της ΕΕ και οι μόνιμοι κάτοικοι της ΚΔ 
από «τρίτες χώρες» εκτός της ΕΕ έχουν 
λιγότερες ελευθερίες και λιγότερα δικαι-
ώματα απ’ ό,τι έχουν στα εδάφη υπό τον 
έλεγχο της ΚΔ και σε άλλα εδάφη της 
ΕΕ. Αρκεί να επισημάνω ότι ο Χάρτης 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ ισχύει 
στην ΚΔ αλλά, σύμφωνα με τη βρετανική 
κυβέρνηση, όχι στις «Βάσεις». 

 
Ο κορωνοϊός

Όσον αφορά το Πρωτόκολλο για το 
Γιβραλτάρ, αυτό δίνει έμφαση στην 
προστασία της δημόσιας υγείας. Όμως, 
το Πρωτόκολλο για τις «Βάσεις» αγνοεί 
και αυτό τα κρίσιμο θέμα. Αυτή η παρά-
λειψη εγκυμονεί κινδύνους, ειδικά λόγω 
της επιδημίας του κορωνοϊού, που έχει 
εξαπλωθεί παγκοσμίως από την Κίνα στις 
μέρες μετά το Brexit. Γιατί; Η απάντηση 
είναι απλή. Η ΚΔ δεν μπορεί να ασκήσει 
αποτελεσματικό έλεγχο σε όλα τα εδάφη, 
σε όλες τις ακτές, σε όλα τα λιμάνια και σε 
όλα τα αεροδρόμια της Νήσου Κύπρου. 
Αυτή η ευθραυστότητα είναι νεο-αποικι-
ακή, παράλογη, ανθυγιεινή και δυνητικά 

θανατηφόρα. 
Ως εκ τούτου, η ΚΔ δεν μπορεί να εγ-

γυηθεί τη δημόσια υγεία και οι κάτοικοί  
της είναι όμηροι των προσπαθειών των 
Αρχών του ΗΒ και της Τουρκίας, δύο μη 
μελών της ΕΕ, να αποτρέψουν την εξά-
πλωση του κορωνοϊού στις «Βάσεις» και 
στα κατεχόμενα αντίστοιχα. 

Καλώ την κυβέρνηση του ΗΒ, την 
κυβέρνηση της ΚΔ και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να εξηγήσουν γιατί το Πρω-
τόκολλο για τις «Βάσεις» στη Συμφωνία 
Ανάληψης δεν περιλαμβάνει διατάξεις 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
τα δικαιώματα των ατόμων, την ισότητα 
των ατόμων και τη δημόσια υγεία. Αυτές οι 
παραλείψεις είναι σκόπιμες ή αποτελούν 
προϊόντα αμέλειας;

 
Άλλες επιπτώσεις

Λόγω του Brexit, η ΚΔ και η Ελλάδα 
έχουν παραμείνει ως τα μόνα δύο κράτη 
μέλη της ΕΕ μεταξύ των τεσσάρων μερών 
των Συνθηκών Εγκαθίδρυσης και Εγγυ-
ήσεων του 1960 (Το ΗΒ και η Τουρκία 
παραμένουν τα άλλα δυο μέλη των Συν-
θηκών.) Αυτή η εξέλιξη επιτρέπει στην 
ΚΔ και στην Ελλάδα να αντιμετωπίσουν 
την Τουρκία εντός της ΕΕ, αλλά χωρίς να 
δέχονται πιέσεις από το ΗΒ στα εκτελεστικά 
όργανα της ΕΕ. Το γράφω αυτό επειδή, 
για χρόνια, το ΗΒ ήταν ο πρωταρχικός 

συνήγορος της Τουρκίας εντός της ΕΕ.
Από την άλλη, το Brexit ενισχύει τη  

συμμετοχή τόσο της ΚΔ όσο και της Ελλά-
δας στην σφαίρα επιρροής της Γερμανίας, 
δηλαδή της ισχυρότερης χώρας στην ΕΕ 
και στην Ευρωζώνη. Σε αυτό το πλαίσιο, ας 
μην  ξεχνούμε ότι η Γερμανία συμμαχούσε 
με την Τουρκία κατά τη διάρκεια του Α’ 
Παγκοσμίου Πολέμου, ότι η σύγχρονη 
Γερμανία καλλιεργεί στενές σχέσεις με 
την σύγχρονη Τουρκία, ότι η μεγαλύτερη 
εθνική μειονότητα στη Γερμανία είναι η 
τουρκική μειονότητα, ότι περίπου 900 
τζαμιά στη Γερμανία συνδέονται με την 
Τουρκία και ότι η Ούρσουλα φον ντερ 
Λάιεν, η καινούργια Πρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, είναι πρώην Υπουργός 
Άμυνας της Γερμανίας.

  
Δύο διασπορές

Στις 14 Ιουλίου 1960, πριν από την 
εγκαθίδρυση της ΚΔ, ο Iain Macleod, ο 
τότε Υπουργός Αποικιών του ΗΒ, πλη-
ροφόρησε τη Βουλή των Κοινοτήτων στο 
Λονδίνο ότι οι «Βρετανοί κάτοικοι» στην 
τότε βρετανική Αποικία της Κύπρου αριθ-
μούσαν «κάτω από 1.000». Εν συγκρίσει, 
σύμφωνα με μια επίσημη δήλωση της 
11ης Μαΐου 2018 του Stephen Lillie, του 
τότε Βρετανού νέου Ύπατου Αρμοστή στην 
ΚΔ, υπάρχει μια «μεγάλη βρετανική κοι-
νότητα με πάνω από 70.000 κατοίκους 
στην Κύπρο». Επίσης, «περίπου 300.000 
Κύπριοι ή Βρετανοί κυπριακής καταγωγής 
ζουν στο ΗΒ». 

Σήμερα, αρκετά μέλη αυτών των δύο 
διασπορών έχουν διπλή ιθαγένεια ή έχουν 
το δικαίωμα να την αποκτήσουν. Λοιπόν, 
σε αυτήν τη νέα εποχή μετά το Brexit, ενώ 
το ΗΒ είναι προικισμένο με μιαν ανα-
λογικά μεγάλη μειονότητα Κυπρίων με 
ρίζες εντός της ΕΕ, η ΚΔ είναι προικισμένη 
με μιαν  αναλογικά μεγάλη μειονότητα 
Βρετανών με ρίζες εκτός της ΕΕ. Μάλιστα, 
η απογραφή του 2011 αποκάλυψε ότι, 
στις ελεύθερες περιοχές της ΚΔ, οι Βρε-
τανοί αποτελούν τη δεύτερη μεγαλύτερη 
μειονότητα μεταναστών. Η μεγαλύτερη 
κατάγεται από την Ελλάδα.

Η επέκταση αυτής της «βρετανικής κοι-
νότητας», με ρίζες εκτός της ΕΕ, αποτελεί 
ακόμη μια επίπτωση του Brexit. Καταλήγω, 
λοιπόν, σε ένα αναπόφευκτο συμπέρα-
σμα. Παρά την έξοδο του ΗΒ από την ΕΕ, 
η «βρετανική κοινότητα», οι βρετανικές 
«βάσεις» και οι βρετανικές Ένοπλες Δυ-
νάμεις παραμένουν στη διχοτομημένη 
Νήσο Κύπρο.

(Πηγές: Hansard, House of Commons 
Debates, 14 July 1960, Column 1621,

www.gov .uk/government/news/
highcommissioner-to-cyprus-stephen-
lillie-presents-credentials και www.mof.
gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf/All/732
265957BAC953AC22579830040690
3?OpenDocument&print)

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

του είναι προσωπικές.



Μέρος Β’   

Τ
ην «ειδική σχέση» ο  Δρ 
Henry Kissinger την τή-
ρησε το 1974. Παρόλο 
που η βρετανική τότε 
εργατική κυβέρνηση 
Harold Wilson Πρω-
θυπουργού και James 

Callaghan Υπ. Εξωτερικών και Κοινο-
πολιτείας προσπάθησε να την υπονομεύσει 
(αλλά επανήλθε κανονικά το 1976), όπως 
εξήγησε ο ίδιος στην αποκαλυπτική του 
ομιλία στο Chatham House στο Λονδίνο, 
τον Μάιο του 1992, ως κύριος ομιλητής/
καλεσμένος στα 200χρονα του Φόρεϊν 
Όφις. (Το 1995 η Βασίλισσα Ελισάβετ 
τίμησε τον Δρα H. Kissinger με τον τίτλο 
του Επίτιμου Ιππότη με KCMG).

Μια πτυχή που κρατήθηκε μακράν 
της δημοσιότητας αφορά την ιστορική και 
ουσιαστική διαφωνία του Δρος Henry 
Kissinger με τους Βρετανούς στις 18.7.1974. 

Ο Kissinger είπε στους Βρετανούς ότι 
δεν ήταν εναντίον της απόσυρσης των 
Ελλήνων αξιωματικών (που απαιτούσε 
ο Μακάριος και συμφωνούσαν Βρετανοί, 
Τούρκοι και Ρώσοι), όμως αυτό δεν έπρεπε 
να προηγηθεί μιας συνταγματικής λύσης, 
γιατί μπορούσε να δημιουργήσει, τους 
είπε, επικίνδυνη αλλαγή στο ισοζύγιο δυ-
νάμεων στην Κύπρο (δηλαδή εις βάρος 
των Ελλήνων). Ο Kissinger τούς είπε ότι 
ήταν της άποψης, πως αυτοί (Βρετανοί),  
που είχαν κάνει τις Συμφωνίες του 1960,  
μπορούσαν να τροποποιήσουν τα πράγ-
ματα με μιαν αποδεκτή εναλλακτική λύση, 
που να απέκλειε τον Μακάριο και τον 
Σαμψών, π.χ., με τον Κληρίδη, την οποία 
η Αμερική θα αποδεχόταν.

«Αυτό θα σήμαινε, ουσιαστικά, οι 
Έλληνες να εγκαταλείψουν τον Σαμψών 
και εμείς (Βρετανοί) και οι Τούρκοι να 
εγκαταλείψουμε τον Μακάριο. Για τους 
Τούρκους (είπε), αυτό δεν θα είναι και 
μεγάλη θυσία, καθώς ποτέ τους δεν τον 
εμπιστεύθηκαν. 

»Ο Kissinger αμφέβαλλε κατά πόσον 
οι Κύπριοι πραγματικά θα δεχόντουσαν 
πίσω τον Μακάριο υπό τις παρούσες συν-
θήκες, ως ένα  ανδρείκελο των Τούρκων 
(guise of a Turkish stooge)…

»Ο Kissinger εμφανώς ανησυχούσε 
ότι ίσως να δεσμευόμαστε πέραν του  δέ-
οντος, χωρίς να μπορούμε να υπολογί-
σουμε τις πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες. 
Μου ζήτησε να σας μεταφέρω αμέσως 
αυτές τις απόψεις, τονίζοντας τη βαθιά του 
ανησυχία…», έγραψε σε τηλεγράφημά του 
προς τον Βρετανό Πρωθυπουργό ο James 
Callaghan. 

Την επομένη, 19 Ιουλίου 1974, ο 
Σύμβουλος του Πρωθυπουργού Harold 
Wilson, λόρδος Bridges, έγραψε: «Ο Δρ  
Kissinger δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται 
σήμερα ότι το πραξικόπημα στην Κύπρο 
αφαίρεσε την όποια σταθερότητα είχε πα-

Της Κυριακής
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ραμείνει από τις Συμφωνίες Ζυρίχης και 
Λονδίνου. Εκείνη η σταθερότητα υπήρ-
ξε αρκετά εύθραυστη τα τελευταία δέκα 
χρόνια. Το βασικό ερώτημα τώρα είναι: 
Μπορούμε να μπαλώσουμε τις παλαιές 
συνθήκες; Ή πρέπει τώρα να προχωρή-
σουμε σε νέες διευθετήσεις; Αν, ναι, ποιοι 
θα είναι οι συμμετέχοντας και οι εγγυητές 
των επόμενων συνθηκών; 

»Μου φαίνεται ότι, απ’ ό,τι άκουσα για 
τις απόψεις του τις τελευταίες μέρες, ο Δρ  
Kissinger ίσως να βλέπει επιφανειακά την 
κατάσταση. Αν θέλει να μπαλώσει τις ση-
μερινές συνθήκες, θα πρέπει να ενεργήσει 
πολύ πιο δυναμικά προς τους Έλληνες απ’ 
ό,τι έκανε μέχρι τώρα. Το γεγονός είναι 
ότι τώρα υπάρχει μια νέα κύρια πηγή 
αστάθειας και η προσφορά πρώτων βο-
ηθειών σύντομα θα καταστεί αδύνατη...».  

Την ίδια μέρα (19.7.1974) οι «Financial 
Times» ετοιμάζονταν να δημοσιεύσουν 
ότι ο Kissinger τα τσούγκρισε με τον 
Callaghan στον χειρισμό του Κυπριακού, 
αλλά αποφεύχθηκε η δημοσιοποίηση με 
επέμβαση… 

O Kissinger τελικά ευθυγραμμίσθηκε 
με τους Βρετανούς, λόγω της «ειδικής σχέ-
σης», αλλά δεν ξέχασε να το τονίσει στον 
Callaghan κλείνοντας την τηλεφωνική 
τους συνομιλία στις 1.45 μ.μ. 14 Αυγού-
στου 1974:

«Υπουργός Εξωτερικών (Callaghan): 
Henry, αν μπορώ να συνοψίσω την κατά-
σταση με δύο λόγια, νομίζω έχει ως εξής: 
Οι Τούρκοι έχουν καλή υπόθεση. Κατά τη 
γνώμη μου, αυτό τώρα μπορεί να λυθεί 
μόνο με τη δημιουργία μιας [ντε φάκτο 
τουρκικής] ζώνης. Μιας ζώνης στην οποία 
θα έχουν αυτονομία σε μια ομόσπονδη 
δημοκρατία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί 
με διαπραγμάτευση, όμως, με την σημε-
ρινή κατάσταση, κανένας δεν μπορεί να 
καταφέρει οτιδήποτε με κάτι τέτοιο. Έτσι, 
έχουμε μια στρατιωτική λύση προς το πα-
ρόν, στην οποία θα αστυνομεύουν το δικό 
τους [ντε φάκτο] σύνορο. Θα έχουμε μια 
μεγάλη [ντε φάκτο] ανταλλαγή πληθυσμού, 
με τους Έλληνες να φεύγουν και μετά, 
απλώς, θα αφήσουμε τη διπλωματία να 
αναλάβει, μέχρι να δούμε την ευκαιρία, γι’ 
ακόμα μια φορά, αν μπορούμε να βρούμε 
μια ειρηνική λύση στη νήσο. Τώρα, όσον 
αφορά την Ελλάδα και την Τουρκία, είναι 
η Ελλάδα που θα χρειαστεί μασάζ, γιατί οι 
Τούρκοι είναι πολύ σοβινιστές, μάλιστα 
πολύ κοντά στον Χίτλερ κατ’ εμένα [‘too 
close to Hitler for my liking’]. Εντάξει;

Δρ Kissinger: Συμφωνώ απόλυτα 
μαζί σου, Jim. Και η τραγωδία είναι ότι 
θα μπορούσε να διευθετηθεί το θέμα μέσω 
διπλωματίας…» (Από  το άρθρο του Καθη-
γητή Δρος Κλέαρχου Α. Κυριακίδη «Οι 
Συνήγοροι του Τουρκικού Δόγματος 
της Διαίρεσης. Οι Βρετανοί και οι ‘Πέντε 
Πυλώνες’ της Διχοτόμησης», 28.4.2017 
www.agora-dialogue.com), στο οποίο ο 
Καθηγητής τονίζει ότι τελικά ο Callaghan 

ήταν ο «καβαλάρης» και  ο «Kissinger» 
το «άλογ’» και όχι αντίστροφα…

Η στάση του Μακαρίου
Γιατί ο Kissinger θεωρούσε τον Μακάριο 

«ανδρείκελο των Τούρκων»; 
Α) Γιατί, αφελώς πίστεψε στη βοήθεια 

από την Τουρκία, ως εγγυήτρια δύναμη, 
να τον αποκαταστήσει ως Πρόεδρο. Β) 
Γιατί είχε δώσει στις 17 Ιουλίου 1974 τη  
συγκατάθεσή του στον James Callaghan 
να δουλέψουν μαζί με τους Τούρκους, 
ακριβώς εν τη αφελεία του (το ελάχιστον) 
ότι θα τον αποκαθιστούσαν ως Πρόεδρο. 
Στην πρώτη συνάντησή του στο Λονδίνο, 
με τον Πρωθυπουργό Wilson, τον είχαν 
δεσμεύσει να επιτεθεί εναντίον της Ελλάδας 
στο Συμβούλιο Ασφαλείας ως εισβολέα 
(βιβλίο «Έξι Προεδρικά Πορτραίτα», Κώστα 
Χατζηκωστή). Στη δεύτερη συνάντηση, την 
ίδια μέρα με τον Βρετανό ΥΠΕΞ James 
Callaghan στο Φόρεϊν Όφις τον δέσμευσαν 
ακόμα περισσότερο, εξασφαλίζοντας τη 
«συναίνεσή» του για τη στάση τους έναντι 
των τουρκικών εισβολών που θα ακολου-
θούσαν… «Ο κ. Callaghan ρώτησε κατά 
πόσον θα υπήρχε κατανόηση στην Κύπρο, 
στο να δουλέψουν (Βρετανοί) στενά με τους 
Τούρκους στην τρέχουσα κατάσταση. Ο 
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος απάντησε ότι 
μπορούσαν να πουν πως αυτό γίνεται με 
τη δική του συναίνεση… Ο Μακάριος είπε 
ότι δεν ήθελε να έχει στρατό.  Οι Έλληνες 
είχαν πει ότι ο στρατός χρειαζόταν, λόγω 
φόβου τουρκικής εισβολής.  Ήταν ξεκά-
θαρον ότι υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος 
από την Ελλάδα…» (Από τα πρακτικά της 
συνάντησης).  Εξ ου και το ψήφισμα του 
Σ.Α. 353 20.7.1974 καμία αναφορά είχε 
για αποχώρηση κατοχικών τουρκικών 
στρατευμάτων. Εννοούσε την αποχώρηση 
των Ελλήνων, κατά την ομιλία Μακαρίου…

Και αυτά, ενόσω ο διπλοπρόσωπος 
Callaghan θεωρούσε ότι ήταν αδύνατη 
η επαναφορά στη συνταγματική τάξη ενός 
Συντάγματος που είχε αποτύχει να λει-
τουργήσει τα «τελευταία 15 με 16 χρόνια» 
και η βρετανική κυβέρνηση επεδίωκε 
αλλαγή της συνταγματικής τάξης στην 
Κύπρο συμφωνώντας με την Τουρκία, 
στην οποία λίγο αργότερα, την ίδια μέρα 
(17 Ιουλίου 1974), έδωσε το πράσινο φως 
για την εισβολή…    

Γ) Γιατί είδε τους Τούρκους στον ΟΗΕ 
πριν από την ομιλία του και ευχαρίστησε 
την Τουρκία για τη συμπαράσταση προς 
αυτόν!!! («Το συγκλονιστικό παρασκήνιο 
της εισβολής» Faruk Ahmet Barutçu «Ση-
μερινή», 12.7.1993). Ο Τούρκος Πρωθυ-
πουργός της εισβολής Bulent Ecevit είχε 
ζητήσει από την τουρκική αντιπροσωπία 
στον ΟΗΕ να προλάβει τον Μακάριο πριν 
από την ομιλία του, να του μιλήσουν, για 
να μην καταφερόταν αρνητικά εναντίον 
της Τουρκίας. 

«Ο Μακάριος χάρηκε πάρα πολύ… Και 
παρακάλεσε την τουρκική αντιπροσωπία 

ΦΑΝΌΎΛΑ ΑΡΓΎΡΌΎ*
afanoulla@gmail.com
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020-2022 
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωργίας ανακοινώνουν την προκήρυξη του Μελισσο-
κομικού Προγράμματος 2020-2022 για το έτος 2020, σύμφωνα με τον Καν. (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1366 της Επιτροπής, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2015/1368 της Επιτροπής με 
τις εκάστοτε τροποποιήσεις τους, την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/974 ημερομηνίας 22.06.2019 και την απόφαση του Υπουργι-
κού Συμβουλίου με αριθμό 87.159,  ημερομηνίας 27.03.2019. 

Το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 50% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων και ποσοστό 
50% από Εθνικούς Πόρους.

Το 2020 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής του προγράμματος και επιλέξιμες θα είναι οι δράσεις που έχουν υλοποιηθεί από την 
1ην Αυγούστου 2019 μέχρι την 31ην Ιουλίου 2020.

Η υποβολή των αιτήσεων για συμμετοχή στο Μελισσοκομικό Πρόγραμμα για το έτος 2020 θα πραγματοποιείται στα Επαρχιακά Γεωργικά 
Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για τις πιο κάτω Δράσεις παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα: 

 Δράση Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

 Α1α, Β1, Β2, Γ και Δ1 Από 17 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 09 Μαρτίου 2020
  (ενιαία αίτηση που αφορά μελισσοκόμους)
 Α1β, Α1γ, Α2, Δ2, Ε και Στ Από 17 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι 31 Ιουλίου 2020 
  (ενιαία αίτηση που αφορά κρατικές υπηρεσίες και φορείς μελισσοκόμων)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ενιαίο έντυπο αίτησης και το ενημερωτικό έντυπο από τα Επαρχιακά Γεωργικά 
Γραφεία, την ιστοσελίδα www.moa.gov.cy/da του Τμήματος Γεωργίας καθώς και την ιστοσελίδα www.capo.gov.cy του ΚΟΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι δικαιούχοι μπορούν να αποταθούν στα πιο κάτω Επαρχιακά Γεωργικά Γραφεία του Τμήματος Γεωργίας:

 ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
   
 ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λευκωσίας,  22819704
  Βηθλεέμ 101, 1416 Λευκωσία
  (Παρά τη βιομηχανική περιοχή Στροβόλου)

 ΛΕΜΕΣΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λεμεσού,  25803924
  Αγχίστου 4, 3048 Ζακάκι

 ΛΑΡΝΑΚΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λάρνακας, 24202841
  Χαρίλαου Τρικούπη 2 , 7100 Αραδίππου  24202851

 ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Αμμοχώστου, ι 23812136
  Τ.Θ. 33039, 5310 Παραλίμνι 23812137

 ΠΑΦΟΥ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πάφου,  26804565
  Τ.Θ. 60004, 8100 Πάφος 26804567

 ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Πιτσιλιάς,  25874031
  Ανθίμου Πανάρετου 1, 4860 Αγρός 25874076

να διαβιβάσει στην τουρκική κυβέρνηση τα 
αισθήματα ευγνωμοσύνης και υποχρέωσής 
του…», έγραψε μεταξύ άλλων ο Barutçu. 

Περιφερειακό το Κυπρια-
κό για τις ΗΠΑ – Παιχνίδι 
«αγαλμάτων» οι Βρετανοί 

Στις 9 Ιανουαρίου 1975, ο Βρετανός 
πρέσβης στην Ουάσιγκτον Sir  Peter 
Ramsbotham γευμάτισε με τον Αμερι-
κανό Υπ. Εξωτερικών Δρα Henry Kissinger 
και ενημέρωσε σχετικά το Φόρεϊν Όφις. 
Ο Kissinger τού μίλησε για την Κύπρο 
στο ευρύτερο πλαίσιο της δυτικής ασφά-
λειας. «Είπε, με όλον τον σεβασμό στην 
ειδική θέση του Ηνωμένου Βασιλείου, ότι 
η Κύπρος ήταν ένα περιφερειακό θέμα 
από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών…»,  
επιβεβαιώνοντας ότι ο Kissinger έβλεπε 
την Κύπρο από πλευράς Ψυχρού Πολέ-
μου και έτσι εξηγείται η θέση του έναντι 
της Τουρκίας… Ακριβώς, όπως είπε ο Δρ. 
Β. Κουφουδάκης στις 27 Σεπτεμβρίου 
2017: « Το Κυπριακό δεν ήταν και δεν 
είναι προτεραιότητα της αμερικανικής πο-
λιτικής». Όπως έλεγε ο  Kissinger, ήταν 
και παραμένει περιφερειακό, με πρώτο 
λόγο στο Λονδίνο.  

Το οποίο (Λονδίνο) διαχρονικά έπαιξε με 
τους Αμερικανούς, για τα δικά του σχέδια, 
ένα αισχρό παιγνίδι «αγαλμάτων» (musical 
chairs), όπως οι ίδιοι έγραψαν το 1957: 
«Να δουλέψουμε με τους Αμερικανούς 
παίζοντας το παιγνίδι των αγαλμάτων, ελ-
πίζοντας να καταλήξουν να υποστηρίζουν  
τις λύσεις που θέλουμε». Με στήριγμά 
τους, βέβαια, την «ειδική σχέση»…

Σήμερα, οι Αμερικανοί, λόγω οικονο-
μικών συμφερόντων, ένεκα ΑΟΖ, αερίων 
και πετρελαίων εκδηλώνουν, εκ πρώτης 
όψεως, μια πιο ενθαρρυντική στάση έναντι 
της Κύπρου. Όμως, τίποτα δεν άλλαξε σε 
σχέση με την πολιτική λύση του Κυπρια-
κού. Παραμένουν προσκολλημένοι στη 
βρετανο-τουρκική δι-κοινοτική, δι-ζωνική 
ομοσπονδία, όπως την εξήγησε ο Callaghan 
στον Kissinger στις 14.7.1974. Με το Λον-
δίνο να χρησιμοποιεί την «ειδική σχέση» 
για τη διατήρησή της, όπως πάντα…

(Οι αναφορές από το βιβλίο της γρά-
φουσας «Διζωνική v Δημοκρατία» 2019). 

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος,  Λονδίνο 

Σήμερα, οι Αμερικανοί, λόγω οικονομικών 
συμφερόντων, ένεκα ΑΌΖ, αερίων και πετρελαίων 

εκδηλώνουν, εκ πρώτης όψεως, μια πιο 
ενθαρρυντική στάση έναντι της Κύπρου. Όμως, 

τίποτα δεν άλλαξε σε σχέση με την πολιτική λύση 
του Κυπριακού. Παραμένουν προσκολλημένοι 
στη βρετανο-τουρκική δι-κοινοτική, δι-ζωνική 

ομοσπονδία, όπως την εξήγησε ο Callaghan στον 
Kissinger στις 14.7.1974
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Α
ν και διανύουμε αισί-
ως τον τελευταίο μήνα 
του φετινού χειμώνα, 
οι πληγές των γεωρ-
γών φαίνεται να μην 
κλείνουν, με τα προ-
βλήματα να έρχονται 

στις πατατοφυτείες απανωτά το ένα μετά 
το άλλο. Μετά την περσινή πολυομβρία 
που οδήγησε σε μείωση της παραγωγής, 
το ίδιο φαινόμενο κτύπησε και φέτος την 
παραγωγή, συνοδευόμενο από σφοδρούς 
ανέμους, χαλάζι και τον πρόσφατο παγετό 
που ήρθε να «αποτελειώσει» τις όποιες 
ελπίδες των πατατοπαραγωγών.

Στα Κοκκινοχώρια, τα οποία διαθέτουν 
τη μερίδα του λέοντος στην παραγωγή 
πατατών, και που χάρη στο εύφορο κοκκι-
νόχωμα η κυπριακή πατάτα είναι ιδιαίτερα 
γευστική και ως εκ τούτου δημοφιλής στο 
εξωτερικό, τα προβλήματα διαδέχτηκαν 
φέτος το ένα μετά το άλλο. Οι γεωργοί που 
καλλιεργούν μεγάλες εκτάσεις πατατών σε 
Ξυλοφάγου, Αυγόρου, Άχνα, Φρέναρος, 
Σωτήρα, Λιοπέτρι και Παραλίμνι, έχουν 
φέτος δεχτεί το μεγαλύτερο πλήγμα εξαι-
τίας των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Όπως εξηγεί στη «Σ» ο γεωργός από 
το Αυγόρου, Τάκης Ματσιούκκου, οι πα-
τατοπαραγωγοί βρίσκονται σε απόγνωση. 
Ολόκληρος ο χειμώνας και το περισσότερο 
φθινόπωρο, όπως εξηγεί, πέρασε φέρνο-
ντας τη μία καταστροφή μετά την άλλη στις 
πατατοφυτείες. Τη σφοδρή χαλαζόπτωση 
διαδέχτηκαν οι δυνατοί άνεμοι και στη 
συνέχεια η υπερομβρία, εξαιτίας της οποίας 
οι φυτείες μετατράπηκαν σε απέραντες 
λίμνες. Μέχρι να προλάβει να «χωνέψει» 
η γη το νερό, όπως αναφέρει, επήλθε ο 
παγετός, που για να τον αντιμετωπίσουν 
οι γεωργοί είναι αναγκασμένοι να ραντί-

ζουν τα φυτά με νερό καθ’ όλη τη διάρκεια 
της νύχτας. Μάλιστα, σύμφωνα με τους 
γεωργούς στην επαρχία Αμμοχώστου, 
υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις γεωργών 
που «έχασαν» ολόκληρη τη σοδειά, είτε 
επειδή δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν 
τον παγετό είτε λόγω μειωμένης ποσότητας 
νερού. Από την άλλη, όπως αναφέρει ο 
Πρόεδρος της Παγκύπριας Οργάνωσης 
Πατατοπαραγωγών, Ανδρέας Κάρυος, στη 
«Σ», το νέο σύστημα αποζημιώσεων του 
Τμήματος Γεωργίας δεν έχει πείσει ακό-
μη τους γεωργούς καθώς μέχρι στιγμής 
έχουν λάβει μέρος αποζημιώσεων από την 
περσινή χρονιά. Από την άλλη, το ποσόν 
των αποζημιώσεων δεν επαρκεί για να 
καλυφθεί η απολεσθείσα παραγωγή, πόσω 
μάλλον για τα λιπάσματα, τα έξοδα νερού 
και ηλεκτροδότησης και τον πατατόσπορο 
της νέας φυτείας.

Αποζημιώσεις και για
την παγετοπροστασία

Την περασμένη εβδομάδα τις πληγείσες 
από τον παγετό περιοχές επισκέφθηκε ο 
Υπουργός Γεωργίας, Κώστας Καδής, ο 
οποίος διαπίστωσε με τη συνοδεία λει-
τουργών του Τμήματος Γεωργίας και 
γεωργών το μέγεθος της καταστροφής. 
Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι των 
αγροτικών οργανώσεων τόνισαν κατά την 
περιοδεία την ανάγκη ώστε το κράτος να 
σταθεί αρωγός προς τους παραγωγούς, 
επιστρέφοντας, τουλάχιστον, μέρος των 
εξόδων από την κατανάλωση νερού εξαι-
τίας του παγετού στους αγρότες.

Πάντως σε ανακοίνωσή του το Τμή-
μα Αναπτύξεως Υδάτων την περασμένη 
Παρασκευή, καλεί τους γεωργούς που 
αρδεύουν από τα Κυβερνητικά Υδατικά 
Έργα να υποβάλουν τις δηλώσεις τους για 

τις ποσότητες νερού που χρησιμοποίησαν 
για παγετοπροστασία των φυτειών, για 
σκοπούς αξιολόγησης των ποσοτήτων 
αυτών το αργότερο μέχρι την Παρασκευή, 
21 Φεβρουαρίου 2020.

Μειωμένη η παραγωγή,
κίνδυνος για τις εξαγωγές

Στο 30% υπολογίζεται ότι θα φθάσει 
η μείωση στον συνολικό όγκο εξαγω-
γής πατατών του Συμβουλίου Εμπορίας 
Κυπριακών Πατατών. Σύμφωνα με τον 
Διευθυντή, Αντώνη Αναστασίου, οι προ-
βλέψεις είναι σχετικές, καθώς δεν μπορεί 
να υπολογισθεί κατά πόσον το υπόλοιπο 
της σεζόν θα περιλαμβάνει εύφορες μέρες 
ή περισσότερες ζημιές λόγω καιρικών 
φαινομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία 
του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών 
Πατατών, τα τελευταία χρόνια οι εξαγωγές 
κυμαίνονταν γύρω στους είκοσι πέντε με 
τριάντα χιλιάδες τόνους. Όπως ανέφερε, 
η μειωμένη παραγωγή οδηγεί σε αδυνα-
μία κάλυψη της αυξημένης ζήτησης για 
κυπριακή πατάτα. Ως εκ τούτου, ανέφερε, 
οι υπεραγορές στο εξωτερικό, αμέσως θα 
αντικαταστήσουν τις ποσότητες με άλλες 
πατάτες από Αίγυπτο, Μαρόκο, Γαλλία ή 
άλλες περιοχές, χωρίς να ενδιαφέρονται 
για το κατά πόσον η Κύπρος αντιμετώπισε 
ακραίες καιρικές συνθήκες. Αυτό, όπως 
εξήγησε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα 
στο εμπόριο στο εξωτερικό, καθώς η χώρα 
μας αδυνατεί, πλέον, να ικανοποιήσει τη 
ζήτηση στο εξωτερικό.

Φόβοι για αναπλήρωση από 
Τουρκία μέσω κατεχομένων

Εξάλλου, σε πρόσφατα δημοσιεύματα 
στον τουρκοκυπριακό Τύπο αναφέρεται 
ότι Κύπριοι έμποροι θα καλύψουν τη ζή-

τηση και τις ποσότητες μέσω εισαγωγών 
από τα κατεχόμενα μέσω του κανονισμού 
της Πράσινης Γραμμής. Αν και στα δη-
μοσιεύματα αναφέρεται ότι η σπορά των 
πατατών στα κατεχόμενα γίνεται μέσα 
στον Φεβρουάριο και ως εκ τούτου δεν 
υπέστησαν οποιαδήποτε ζημιά από τον 
παγετό και την υπερβολική βροχόπτωση, 
αυτό δημιουργεί ερωτηματικά, καθώς οι 
πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εισαγω-
γές θα ξεκινήσουν την ερχόμενη κιόλας 
εβδομάδα, δύο, δηλαδή, μόλις εβδομάδες 
από τη σπορά τους. 

Από την άλλη, ο Πρόεδρος του Συμ-
βουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, 
Γιώργος Τάσου,  παραδέχθηκε πως υπάρ-
χουν πληροφορίες ότι πιθανόν κάποιοι 
επιχειρηματίες να οδηγηθούν σε εισαγωγή 
πατατών μέσω της Πράσινης Γραμμής, ενώ 
διερωτήθηκε για το κατά πόσον οι πατάτες 
αυτές είναι κυπριακές ή τουρκικές, καθώς 
καθίσταται αδύνατο να αναπληρωθεί η 
ζήτηση από πατάτες από τις κατεχόμενες 
περιοχές, οι οποίες αντιμετώπισαν τα ίδια 
ακραία καιρικά φαινόμενα με τις ελεύθερες 
περιοχές. Τόνισε ότι δεν είναι η πρώτη 
φορά που υπάρχουν πληροφορίες για 
πατάτες οι οποίες εισάγονται από Τουρκία 
και «βαπτίζονται» κυπριακές.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Γεωρ-
γίας, ερωτηθείς την περασμένη εβδομάδα 
σχετικά με την εμπορία πατατών από τα 
κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές, 
ανέφερε ότι μέσα από τον Κανονισμό 
της Πράσινης Γραμμής επιτρέπεται η 
διέλευση αγροτικών προϊόντων, εφό-
σον τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες.  «Εφόσον έρθουν αγροτικά 
προϊόντα από τα κατεχόμενα στις ελεύ-
θερες περιοχές, υπάρχουν διαδικασίες 
που πρέπει να τηρηθούν ως προς την 

παρουσία φυτοφαρμάκων ή την ασφάλεια 
των προϊόντων που περνούν την Πράσινη 
Γραμμή. Γίνεται έλεγχος στα οδοφράγματα 
και βάσει ενός θεσμοθετημένου πλαισίου 
είναι δυνατή η διάθεση των προϊόντων 
στις ελεύθερες περιοχές», διευκρίνισε ο 
κ. Καδής.

Ανθεί το «βάπτισμα» πατατών 
ως κυπριακών  στην Ελλάδα

Για το «βάπτισμα» πατατών άλλων 
χωρών ως κυπριακών, με σκοπό την αι-
σχροκέρδεια, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
Εμπορίας Κυπριακών Πατατών, Γιώργος 
Τάσου, ανέφερε ότι είχε στο παρελθόν 
εντοπιστεί συσκευαστήριο στην Ελλάδα 
με αιγυπτιακές πατάτες και κοκκινόχωμα, 
στο οποίο ρίχνονταν για να βαπτιστούν 
στη συνέχεια ως «κυπριακές». Μάλιστα, 
όπως ανέφερε, έχουν γίνει συστάσεις και σε 
μεγάλη αλυσίδα υπαραγορών, στην οποία 
εντοπίστηκαν συσκευασίες πατατών που 
ψευδώς παρουσιάζονταν ως κυπριακές 
με σκοπό την αισχροκέρδεια, αφού, όπως 
είπε, η τιμή τους είναι διπλάσια από τις 
αντίστοιχες αιγυπτιακές.

Με «Πατάτα Π.Ο.Π.»
Όσον αφορά το θέμα του παράνομου 

«βαπτίσματος» πατατών ως κυπριακών, 
ερωτηθείς ο Υπουργός Γεωργίας κατά την 
περιοδεία του στα Κοκκινοχώρια, ανέφερε 
ότι σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανε-
πιστήμιο Αθηνών το Υπουργείο προχωρεί 
με τη δημιουργία και την κατάθεση ενός 
φακέλου για κατοχύρωση της Πατάτας ως 
Προϊόντος Ονομαστικής Προέλευσης. Μέσα 
από αυτήν την κατοχύρωση, τόνισε, θα 
παρεμποδίζονται τέτοιου είδους αθέμιτες 
πρακτικές, οι οποίες πλήττουν και τους 
παραγωγούς αλλά και τους καταναλωτές.

ΦΌΒΌΙ ΓΙΑ «ΤΌΝΩΣΗ» ΤΌΥ ΕΜΠΌΡΙΌΥ ΑΠΌ ΤΌΥΡΚΙΑ ΜΕΣΩ ΚΑΤΕΧΌΜΕΝΩΝ - ΜΕ ΤΌ ΣΤΑΓΌΝΌΜΕΤΡΌ ΌΙ ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

Κατοχυρώνουν την Πατάτα για 
να αντιμετωπίσουν το «βάπτισμα»
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Σ
ημαντικές προσπάθειες 
καταβάλλουν οι παράγο-
ντες της επαρχίας Πάφου 
εδώ και καιρό για να μπο-
ρέσουν να επιμηκύνουν 
την τουριστική περίοδο 
τους μήνες του Χειμώνα. 

Οι φετινές κρατήσεις στα ξενοδοχεία συ-
γκριτικά με πέρσι είναι μειωμένες, παρά 
το γεγονός ότι στο αεροδρόμιο Πάφου 
έχουν φτάσει περισσότεροι τουρίστες 
όπως δείχνουν οι αφίξεις, σύμφωνα με 
τον πρόεδρο του ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, Θάνο 
Μιχαηλίδη, ο οποίος μίλησε στη «Σημε-
ρινή» της Κυριακής. 

Το γεγονός αυτό, είπε ο κ. Μιχαηλίδης,  
δείχνει ότι οι επισκέπτες ίσως επιλέγουν 
άλλα καταλύματα για τη διαμονή τους 
και όχι ξενοδοχεία ή άλλα τουριστικά 
συγκροτήματα που είναι εγγεγραμμένα 
και αδειούχα.

Κληθείς να σχολιάσει κατά πόσον 

υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιοι από 
τους τουρίστες που έρχονται στην Πάφο 
να επισκέπτονται τα κατεχόμενα για τις 
διακοπές τους, ο κ. Μιχαηλίδης δεν το 
απέκλεισε ενώ, όπως είπε, σίγουρα κάποιοι 
που φτάνουν στη Λάρνακα καταλήγουν 
στις μη ελεγχόμενες από την Κυπριακή 
Δημοκρατία περιοχές για τις διακοπές τους. 

Αναφορικά με την προσπάθεια για 
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου 
ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ ανέφερε πως 
έγινε κάποια πρόοδος, όμως φέτος τα 
πράγματα είναι χειρότερα από πέρσι. 
Εκείνο που πρέπει να δούμε, είπε ο κ. 
Μιχαηλίδης, είναι τη μεγαλύτερη εικόνα 
του θέματος και όχι να το απομονώνουμε.

Ας πούμε, υπογράμμισε, ότι το να 
μένουν κάποια ξενοδοχεία ανοικτά τον 
χειμώνα σημαίνει μειωμένη έως ανύ-
παρκτη κερδοφορία. Είναι γνωστόν ότι 
το λειτουργικό κόστος του ξενοδοχείου, είτε 
χειμώνα είτε καλοκαίρι, δεν διαφέρει και 
πολύ. Αν εξαιρέσουμε κάποιες υπηρεσίες 
που δεν προσφέρονται τον χειμώνα, λόγω 
καιρού, οι υπόλοιπες που απολαμβάνει 
ένας τουρίστας σε μια ξενοδοχειακή μο-
νάδα είναι οι ίδιες ολόχρονα.

Την ίδια στιγμή, λόγω του μειωμένου 
ενδιαφέροντος τον χειμώνα οι ξενοδόχοι 
αναγκάζονται να ρίξουν αισθητά τις τιμές για 
να προσελκύσουν τουρίστες, άρα έχουμε 
το ίδιο σχεδόν λειτουργικό κόστος με χα-
μηλότερα έσοδα, κάτι που μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι πολλά ξενοδοχεία μένουν 
ανοικτά με την ελπίδα και τις προσπάθειες 
των ξενοδόχων απλώς να μην έχουν ζημιές, 
όχι να βγάλουν κέρδος. Άρα είναι ένα να 
θέλουμε να επιμηκύνουμε τη σεζόν, που 
όλοι το θέλουμε, και είναι άλλο να μείνουν 
ανοικτά τα ξενοδοχεία για να ενισχυθεί η 
τουριστική βιομηχανία και να μην απολυ-
θεί το προσωπικό. Την ίδια στιγμή, όμως, 
όσο αυξάνεται το λειτουργικό κόστος θα 
είναι δυσκολότερο να μείνουν περισσότερες 
μονάδες ανοικτές τον χειμώνα.

Την ώρα που η κατάσταση στην ξενο-
δοχειακή βιομηχανία είναι εν πολλοίς στη 
ναφθαλίνη εν αναμονή της αλλαγής του 
καιρού και της έναρξης της νέας τουριστικής 
σεζόν, οι εμπλεκόμενοι στον Τουρισμό, 
επιχειρηματίες, φορείς, Αρχές Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης κ.λπ δίνουν τη δική τους 
μάχη για να πετύχουν σταδιακά την ενί-
σχυση του τουριστικού ρεύματος προς 
τον τόπο μας. 

Φιλοξενία Γερμανών ταξιδιω-
τικών πρακτόρων στην Πάφο

Στο πλαίσιο προώθησης της τουρι-
στικής Πάφου στη γερμανική αγορά 
φιλοξενήθηκαν αυτήν την εβδομάδα 
σε ξενοδοχεία της Πάφου, 14 και πλέον 
τουριστικοί πράκτορες.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση 
της ΕΤΑΠ, οι φιλοξενούμενοι είχαν την  
ευκαιρία να περιηγηθούν στην πόλη και 
επαρχία της Πάφου, γνώρισαν σημεία 
αναφοράς της περιοχής, την ύπαιθρο αλλά 
και την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά.

Όπως αναφέρεται, η ΕΤΑΠ έχει συμβάλει 
στη φιλοξενία με παροχή μεσημεριανού και 
άλλων υπηρεσιών, διένειμε διαφημιστικό 
υλικό και παρουσίασε τον προορισμό μέσα 
από οπτικοακουστικά μέσα.

Παρόμοιες ενέργειες έχουν προγραμ-
ματιστεί μέχρι και τον Απρίλιο 2020, με 
σκοπό η Πάφος να γίνει ευρύτερα γνωστή 
στο εμπορικό κοινό και να προσελκύσει 
ικανοποιητικό μερίδιο αγοράς ενόψει των 
νέων καλοκαιρινών πτήσεων προς την 
Πάφο, καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΤΑΠ.

Προώθηση της τουριστικής 
Πάφου και στο Ισραήλ

Από το Τελ Αβίβ επέστρεψε πριν από  
λίγες ημέρες αντιπροσωπία της ΕΤΑΠ 
Πάφου μαζί με ξενοδόχους, οι οποίοι 
συμμετείχαν στην Τουριστική Έκθεση 
ΙΜΤΜ 2020.

Η αγορά του Ισραήλ, όπως όλα δεί-
χνουν, φαίνεται να έχει περαιτέρω ευκαιρίες 
για ανάπτυξή της λόγω και της επαρκούς 
σύνδεσης του Τελ Αβίβ με την Πάφο, της 
πολύ καλής προώθησης της οποίας έτυχε 
τα τελευταία χρόνια η Πάφος, αλλά και 
λόγω των εξαιρετικών αποτελεσμάτων 
που καταγράφηκαν τα έτη 2016-2019.

Οι παράγοντες της Πάφου συμμετείχαν 
και φέτος στην έκθεση τουρισμού στον 
εκθεσιακό χώρο του Υφυπουργείου Τουρι-
σμού, με σκοπό την προώθηση περαιτέρω 
των γαμήλιων τελετών, του   ποδηλατικού 

τουρισμού και γενικότερα του  αθλητικού 
τουρισμού, των συνεδρίων και ταξιδίων 
κινήτρων, αλλά και των  μοναδικών εμπει-
ριών που έχει να προσφέρει η επαρχία 
ολόχρονα, είτε αυτά είναι ταξίδια μικρής 
ή κανονικής διάρκειας.

Η αγορά του Ισραήλ το 2019, προ-
στίθεται στην ανακοίνωση, κινήθηκε γι’ 
ακόμη μια χρονιά κατακόρυφα ανοδικά 
και έφθασε στις 294.000 αφίξεις, κατα-
γράφοντας αύξηση κατά 26% σε σχέση 
με το 2019, κατατάσσοντάς την ως την 
τρίτη, κατά σειρά, αγορά της Κύπρου/
Πάφου σε θέματα αφίξεων.

Παρ’ όλα αυτά οι φορείς της Πάφου 
θεωρούν ότι το Ισραήλ είναι από τις τουρι-
στικές αγορές που μπορούν να συμβάλουν 
ακόμη περαιτέρω αλλά και καθοριστικά 
στη μείωση του προβλήματος εποχικό-
τητας και στην επέκταση της τουριστικής 
περιόδου, καταλήγει η ανακοίνωση.

Έμφαση και στον
αθλητικό τουρισμό 

Με 70 αθλητές από 16 διαφορετικές 
χώρες άρχισε προχθές Παρασκευή ο αγώ-
νας Γκολφ Nicos Severis Cyprus Junior 
Open, ο οποίος ολοκληρώνεται σήμερα.

Σύμφωνα με την Παγκύπρια Ομο-
σπονδία Γκολφ, στον αγώνα, ο οποίος 
φιλοξενήθηκε στο Elea Estate Golf Club,  
έδωσαν το «παρών» τους και έξι αθλητές 
από την Κύπρο.

Ο φετινός αγώνας είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον αφού τα τελευταία χρόνια 
Κύπριοι αθλητές, αλλά και αθλητές από 
άλλες χώρες που διαμένουν μόνιμα στην 
Κύπρο, έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδο 
του κυπριακού γκολφ.

Τόσο το γκολφ όσο και μια σειρά από 
άλλες αθλητικές δραστηριότητες, κυρίως 
τριάθλου, ποδηλασίας και τρεξίματος συγκε-
ντρώνουν αρκετό ενδιαφέρον από ντόπιους 
και ξένους επισκέπτες που επιλέγουν την 
Πάφο όχι μόνο για τη συμμετοχή τους 
αλλά και για ολιγοήμερες μίνι διακοπές. 

Με το βλέμμα και
στις πωλήσεις

Όπως αναμενόταν εκτός από τις διανυ-
κτερεύσεις και την κίνηση στον Τουρισμό, 

Μάχη με τον χρόνο
για Τουρισμό 365 ημερών 

ΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΙ ΡΙΧΝΟΥΝ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΟΥΝ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ, ΟΠΩΣ 
ΟΛΑ ΔΕΙΧΝΟΥΝ, ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΝΑ 
ΕΧΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΕΠΑΡΚΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΕΛ ΑΒΙΒ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΦΟ, 
ΤΗΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ ΠΡΟΩΘΗ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΕΤΥΧΕ ΤΑ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ Η ΠΑΦΟΣ, 
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΞΑΙ-
ΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ ΤΑ ΕΤΗ 
2016-2019

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3/2020

Το ΣΕΚΠ ζητά προσφορές για να αγοράσει υπηρεσίες για την επανακατασκευή  της ιστοσελίδας του (www.
cpmb.org.cy). 
Η ιστοσελίδα θα έχει 5 σελίδες με διάφορα θέματα όπως: Η εταιρεία, Οικοσελίδα, Εμπορία, Φωτογραφικό Υλικό ΚΛΠ. 
Το ΣΕΚΠ θα προμηθεύσει με όλο το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό που χρειάζεται σε ηλεκτρονική μορφή 
την εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί η προσφορά.
Ο χρόνος αποπεράτωσης της ιστοσελίδας θα πρέπει να είναι το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών από την κατακύρωση.
Επίσης ο προσφοροδότης να ενημερώσει για το κόστος χρονιαίας αναβάθμισης με ελάχιστες 5 αναβαθμί-
σεις τον χρόνο (δηλ. με νέο φωτογραφικό υλικό, με νέα του ΣΕΚΠ ή άλλο υλικό που θέλουμε να ανεβάσου-
με στη σελίδα).
Αν χρειαστούν πέραν των 5 αναβαθμίσεων, να αναφερθεί το κόστος. 
Το Όνομα (Main Name) υπάρχει και θα παραμείνει στην απόλυτη ιδιοκτησία του ΣΕΚΠ και θα πληρώνεται από 
το ΣΕΚΠ.
Ο χώρος αποθήκευσης της ιστοσελίδας υπάρχει και θα παραμείνει στην κυριότητα του ΣΕΚΠ και θα πληρώ-
νεται από το ΣΕΚΠ. 

Η πιο πάνω προσφορά πρέπει να τοποθετηθεί στο κιβώτιο Προσφορών στα γραφεία του Συμβουλίου, στην οδό 
Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, 6057 Λάρνακα, το αργότερο  μέχρι την 2αν Μαρτίου 2020, και ώρα 12.00 το μεση-
μέρι (ώρες γραφείου).
Τα έγγραφα προσφορών (όροι και προδιαγραφές) οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να τα εξασφα-
λίσουν από τα γραφεία του Συμβουλίου σε εργάσιμες ώρες.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να επικοινω-
νήσουν τηλεφωνικώς με το Συμβούλιο (τηλ: 24 635 559, φαξ: 24 634 360, E-mail: info@cpmb.org.cy).

Από το Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΤΑΤΩΝ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ
Ζητείται υπάλληλος για εργαστήριο σύγχρονου στεγνοκαθαριστηρίου στη Δα-
σούπολη με καθήκοντα σιδερώματος και εξυπηρέτησης πελατών. 

Προσφέρονται πολύ ικανοποιητικές απολαβές ( 13ος μισθός).

Ωράριο:  Δευτέρα – Τετάρτη από τις 7.30 – 4.00, Πέμπτη – Παρασκευή 7.30 
– 19.00 και 2 Σάββατα τον μήνα.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 96800299

ΜΑΡΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
info@pafospress.com

σημαντική για την τοπική Οικονομία είναι 
και η κίνηση στις πωλήσεις ακινήτων.

Η Πάφος, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία του πρώτου μήνα, είναι πρώτη 
και τον Ιανουάριο του 2020 ως η πιο δη-
μοφιλής περιοχή για ξένους αγοραστές 
και επενδυτές από την Ευρώπη και τους 
μη Ευρωπαίους κατά 34,8% σε σύγκριση 
με τη Λεμεσό που ακολουθεί με 25,2%. Η 
Λάρνακα είναι 3η με 24,8% και πιο πίσω  
βρίσκονται η Αμμόχωστος με 12,3% και 
η Λευκωσία με μόλις 5,9%.

Οι επίσημοι αριθμοί που δημοσιεύθη-
καν αυτήν την εβδομάδα αποκαλύπτουν 

ότι από τις 742 συμβάσεις πώλησης ακινή-
των, 417 (56%) κατατέθηκαν από ντόπιους 
(Κύπριους) αγοραστές και οι υπόλοιπες 
325 (44%) κατατέθηκαν από ξένους αγο-
ραστές, εκ των οποίων 104 (14% ) ήταν 
πολίτες της ΕΕ και 221 (30%) ήταν πολίτες 
τρίτων χωρών.

Οι τοπικές πωλήσεις στην Αμμόχωστο 
και στη Λεμεσό μειώθηκαν κατά 69% 
και 41% αντίστοιχα, αλλά αυξήθηκαν στις 
υπόλοιπες τρεις επαρχίες. Οι πωλήσεις 
στην Πάφο αυξήθηκαν κατά 83%, ενώ οι 
πωλήσεις στη Λάρνακα και στη Λευκωσία 
αυξήθηκαν κατά 41% και 40% αντίστοιχα.



Θύελλα αντιδράσεων 
για τη μελέτη για λατομείο
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Η 
ανάπτυξη της πε-
ριβαλλοντικής μας 
ευαισθησίας είναι γε-
γονός. Η πρόταση για 
τη  δημιουργία νέων 
λατομείων προκαλεί 
όχι μόνο αντιδράσεις, 

αλλά και οι διαδηλώσεις και οι διαμαρ-
τυρίες οργανώνονται μαζικά. Από τη μια 
η περιβαλλοντική συνείδηση, από την 
άλλη η υγεία των περιοίκων δυναμώνουν 
την άρνηση απέναντι στην ενδεχόμενη 
λατομική ανάπτυξη. Η Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για πιθανή 
δημιουργία λατομικής ζώνης στην επαρχία 
Λάρνακας εκπονήθηκε και παρουσιάστηκε 
σηκώνοντας θύελλα αντιδράσεων από 
πολλές ομάδες πληθυσμού. Σύμφωνα 
με πληροφορίες της «Σ», η ανάγκη για 
την ύπαρξη της συγκεκριμένης μελέτης  
προέκυψε από το πέρας της χρονικής 
περιόδου που αφορούσε την προηγού-
μενη μελέτη, η οποία ολοκληρώνεται το 
2025. Η νέα αξιολόγηση των ορυκτών 
πόρων, των αποθεμάτων, των χρήσεων 
επιβάλλεται για να μπορούμε να οδηγη-
θούμε στο μέλλον. 

Η μετά κρίση εποχή έφερε μιαν ανα-
πτυξιακή έκρηξη ειδικά στην οικοδομική 
βιομηχανία, στην  οποία στηρίζεται σε 
μεγάλο βαθμό η οικονομία της χώρας. 
Πύργοι, μαρίνες, γήπεδα γκολφ, επαύλεις, 
ξενοδοχειακές μονάδες, παραθαλάσσιοι 
ουρανοξύστες και τόσα άλλα που αναμέ-
νεται να γίνουν στον τόπο μας σε βάθος 
χρόνου. Η λατομική ανάπτυξη, σύμφωνα 
με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, 
θα πρέπει να συνεχιστεί, ώστε να εξασφα-

λιστούν αποθέματα. Γι’ αυτόν τον λόγο 
προχώρησε στην εκπόνηση της νέας 
στρατηγικής μελέτης για την αειφόρο 
λατομική και μεταλλευτική ανάπτυξη 
της Κύπρου για την περίοδο 2021-
2050. Μια μελέτη που παρουσίασε το 
ύψος των περιβαλλοντικών συνεπειών 
στην περίπτωση δημιουργίας λατομεί-
ου στην ορεινή Λάρνακα, γεγονός που 
δυσαρέστησε πολλές ομάδες, ανάμεσά 
τους τους κοινοτάρχες των επηρεαζόμε-
νων περιοχών, τους κυνηγούς και τους 
οικολόγους. Ο Πρόεδρος των Οικολόγων 
– Συνεργασία Πολιτών, κ. Γιώργος Περδί-
κης, μιλώντας στη «Σ», ανέφερε ότι δεν θα 

αφήσουν τέτοια εξέλιξη να προχωρήσει, 
κάνοντας λόγο για τεράστια οικολογική 
καταστροφή και όχι μόνο. «Δε θα επιτρέ-
ψουμε να καταστραφούν δάση, ειδικά σε 
εποχές που δεν υπάρχουν ανάγκες για 
λατομεία», τόνισε. 

Σε 20 χρόνια το λατομείο
Λόγω της αναστάτωσης που προκλή-

θηκε μετά μάλιστα από δημοσιεύματα 
που περιελάμβαναν αποτελέσματα της 
Στρατηγικής Μελέτης, το Τμήμα Γεωλο-
γικής Επισκόπηση εξέδωσε ανακοίνωση, 
με την οποία θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι 
όσον αφορά «την πιθανή δημιουργία νέας 

λατομικής ζώνης στην επαρχία Λάρνακας 
πρόκειται για κάλυψη μεσοπρόθεσμων 
και μακροχρόνιων αναγκών σε λατομι-
κά υλικά της εν λόγω Επαρχίας, όταν θα 
πλησιάσει η εξάντληση των υφιστάμενων 
αποθεμάτων, κάτι που εκτιμάται πως θα 
γίνει σε περίοδο είκοσι ετών, ανάλογα με 
τους ρυθμούς ανάπτυξης της οικονομίας». 
Στην  ανακοίνωση αναφέρεται η ανάγκη 
δημιουργίας της εν λόγω μελέτης, η οποία 
«επανεξετάστηκε το 2011 από την αρμό-
δια Τεχνική Επιτροπή για την αειφόρο 
ανάπτυξη ορυκτών πόρων, στην οποία 
συμμετέχουν όλοι οι αρμόδιοι κυβερνη-
τικοί φορείς και της οποίας οι εργασίες 

συντονίζονται από το Τμήμα Γεωλογικής 
Επισκόπησης, μετά από σχετικές οδηγίες 
της αρμόδιας Υπουργικής Επιτροπής». 
Η ανάγκη για δημιουργία λατομείων σε 
συγκεκριμένες περιοχές προκύπτει από 
την ύπαρξη κατάλληλου πετρώματος στις 
εν λόγω περιοχές, οι οποίες μπορούν να 
καλύψουν μελλοντικές ανάγκες σε λατο-
μικά υλικά. Οι τρεις από τις έξι περιοχές 
απορρίφθηκαν λόγω περιβαλλοντικών 
παραγόντων. «Για τις υπόλοιπες τρεις πε-
ριοχές εκπονήθηκαν λεπτομερείς μελέτες, 
με ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων και 
εκπόνηση εργαστηριακών δοκιμών και 
καθορίστηκε η ποσότητα και η ποιότητα 
του αποθέματος σε κατάλληλο πέτρωμα, 
για την κάθε περιοχή. Σημειώνεται, πως 
η χωροθέτηση τέτοιων περιοχών μπορεί 
να γίνει μόνο σε περιοχές όπου υπάρ-
χει κατάλληλο πέτρωμα». Για το θέμα 
της αποκοπής των δέντρων, το Τμήμα 
Γεωλογικής Επισκόπησης αναφέρει 
ότι, σύμφωνα με τους μελετητές, «το 
σενάριο με την καλύτερη βαθμολογία 
προβλέπει αποκοπή 6.900 δέντρων και 
αυτή θα ξεκινήσει με τη δημιουργία της 
ζώνης και θα γίνεται σταδιακά σε ολό-
κληρη την περίοδο της λειτουργίας της 
λατομικής ζώνης μέχρι την εξάντληση 
των αποθεμάτων, σε περίοδο 50 περίπου 
χρόνων». Τέλος, η ανακοίνωση διευκρι-
νίζει ότι «καμία απόφαση δεν έχει ληφθεί 
για τη δημιουργία νέας λατομικής ζώνης 
στη Λάρνακα, αλλά εκπονούνται οι ανα-
γκαίες μελέτες στη βάση των οποίων θα 
αποφασιστεί η δημιουργία της, όταν θα 
πλησιάσει η εξάντληση των υφιστάμενων 
αποθεμάτων». 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@sigmatv.com

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΛΗ-
ΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΗΣ «Σ», 
Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΊΑ ΤΗΝ 

ΎΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΎΓΚΕ-
ΚΡΊΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΠΡΟΕΚΎΨΕ ΑΠΟ ΤΟ 

ΠΕΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΟ-
ΝΊΚΗΣ ΠΕΡΊΟΔΟΎ 
ΠΟΎ ΑΦΟΡΟΎΣΕ 

ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΎΜΕΝΗ 
ΜΕΛΕΤΗ, Η ΟΠΟΊΑ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΊ ΤΟ 
2025



«ΟΙ ΔΎΟ ΠΡΟΤΟΜΈΣ 
ΈΧΟΎΝ ΈΤΟΙΜΑΣΤΈΙ 

ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡ-
ΤΡΈΤΩΝ ΤΩΝ ΔΎΟ 

ΠΟΙΗΤΩΝ ΠΟΎ ΦΙ-
ΛΟΤΈΧΝΗΣΈ Ο ΚΑΛ-
ΛΙΤΈΧΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΜΑΎΡΟΓΈΝΗΣ, O 
ΟΠΟΙΟΣ ΔΈΝ  ΈΙΝΑΙ 

ΠΙΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ».
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Τ
ην Τετάρτη, 29 Ιανουα-
ρίου 2020, τελέστηκαν 
με κάθε επισημότητα 
τα αποκαλυπτήρια 
των προτομών δύο 
μεγάλων ποιητών 
της Κύπρου, του Βα-

σίλη Μιχαηλίδη και του Κώστα Μόντη, 
στο Λύκειο Παραλιμνίου.    

Την τελετή διοργάνωσαν το Λύκειο 
Παραλιμνίου, η Σχολική Εφορεία Πα-
ραλιμνίου και το Κοινωφελές, Επιστη-
μονικό και Πολιτιστικό Ίδρυμα «Φώτος 
Φωτιάδης», το οποίο ήταν και ο δωρητής 
των δύο προτομών. Τα αποκαλυπτήρια 
τέλεσε ο Υπουργός Παιδείας και Πολι-
τισμού κ. Πρόδρομος Προδρόμου και 
στην τελετή παρευρέθησαν βουλευτές, οι 
Τοπικές Αρχές του Δήμου Παραλιμνίου 
και της γύρω περιοχής, οικονομικοί και 
άλλοι παράγοντες του τόπου και πολ-
λοί εκτιμητές της μεγάλης προσφοράς 
των δύο τιμωμένων ποιητών. Στη τελετή 
παρευρίσκοντο επίσης και μέλη της οι-
κογένειας του Κώστα Μόντη.

Της τελετής αποκαλυπτηρίων προη-
γήθηκε αγιασμός που έγινε στην είσοδο 
του σχολείου από τον πανιερότατο Μη-
τροπολίτη Κωνσταντίας και Αμμοχώ-
στου κ.  Βασίλειο. Μετά το πέρας του 

Η Αικατερίνη Κορνάρο γεννήθηκε 
στις 25 Νοεμβρίου 1454 και πέ-
θανε στις 10 Ιουλίου 1510. Ήταν η 

τελευταία βασίλισσα της Κύπρου από τις 26 
Αυγούστου 1474 ώς τις 26 Φεβρουαρίου 
1489 και είχε ανακηρυχτεί «Κόρη του Αγίου 
Μάρκου» προκειμένου η Δημοκρατία της 
Βενετίας να είχε τη δυνατότητα να πάρει 
τον έλεγχο της Κύπρου μετά τον θάνατο 
του συζύγου της Ιάκωβου Β’.

Το 1468, ο Ιάκωβος Β’ της Κύπρου, 
αλλιώς γνωστός ως Ιάκωβος ο Νόθος, έγινε 
Βασιλιάς της Κύπρου. Το 1468 διάλεξε 
την Κατερίνα για γυναίκα του και Βασί-
λισσα-Σύζυγο του Βασιλείου της Κύπρου, 
επιλογή η οποία χαροποίησε ιδιαίτερα 
τη Βενετική Δημοκρατία, καθώς έτσι θα 
εξασφάλιζε στο εξής εμπορικά δικαιώμα-
τα και άλλα προνόμια της Βενετίας στην 
Κύπρο. Παντρεύτηκαν στη Βενετία στις 
30 Ιουλίου 1468 μέσω πληρεξουσίου, 
ενώ ήταν 14 χρονών. Τελικά ξεκίνησε για 
την Κύπρο τον  Νοέμβριο του 1472 και 
παντρεύτηκε αυτοπροσώπως τον Ιάκωβο 

στην  Αμμόχωστο.
Ο Ιάκωβος πέθανε σύντομα μετά τον 

γάμο λόγω αιφνίδιας ασθένειας και, σύμ-
φωνα με τη διαθήκη του, η Κατερίνα, που 
ήταν τότε έγκυος, θα ενεργούσε ως αντι-
βασιλέας. Έγινε τελικά αυτή η μονάρχης 
όταν ο γιος της Ιάκωβος Γ’ της Κύπρου 
πέθανε πριν από τα πρώτα του γενέθλια, 
πιθανότατα από ασθένεια, παρόλο που 
φημολογείτο ότι δηλητηριάστηκε από τη 
Βενετία ή από χωρικούς της Καρλότας. 
Tο Βασίλειο είχε ήδη από καιρό αρχίζει 
να παρακμάζει και ήταν φόρου-υποτελές 
κράτος των Μαμελούκων από το 1426. 
Υπό την Κατερίνα, που βασίλεψε στην 
Κύπρο από το 1474 ως το 1489, το νησί 
ήταν υπό τον έλεγχο Βενετών εμπόρων. 
Στις 14 Μαρτίου 1489 αναγκάστηκε να 
παραιτηθεί και να παραδώσει τη διοίκηση 
του νησιού στη Βενετική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον Γεώργιο Βουστρώνιο, 
«στις 15 Φεβρουαρίου 1489 η βασίλισσα 
ξεκίνησε από τη Λευκωσία για να πάει στην 
Αμμόχωστο, για να φύγει από την Κύπρο. 

Όταν ήταν καβάλα στο άλογο φορώντας 
έναν μαύρο μεταξένιο μανδύα, με όλες τις 
κυρίες και τους ιππότες της συνοδείας της,  
τα μάτια της δεν σταμάτησαν να χύνουν 
δάκρυα σε όλη τη διαδρομή. Ομοίως και 
ο κόσμος έχυσε πολλά δάκρυα». Έχοντας 
εκθρονιστεί τον Φεβρουάριο, η Κατερίνα 
αναγκάστηκε να φύγει από την Κύπρο 
στις 14 Μαΐου 1489.

Έτσι λοιπόν το τελευταίο Σταυροφορικό 
κράτος, η Κύπρος, έγινε αποικία της Βε-
νετίας, και ως αποζημίωση επιτράπηκε 
στην Κατερίνα να διατηρήσει τον τίτλο 
της Βασίλισσας και έγινε το 1489 Κυρία 
του Άσολο, μιας επαρχίας στο Βένετο της 
Ιταλίας. Το Άσολο έγινε σύντομα γνωστό 
ως αυλή λογοτεχνικής διάκρισης στην 
τέχνη, κυρίως ως η μυθοπλαστική τοπο-
θεσία των πλατωνικών διαλόγων για τον 
έρωτα του Πιέτρο Μπέμπο, Gli Asolani. 
Η Κατερίνα πέθανε στη Βενετία το 1510.

Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στο www.artaeri.com.

Μακαρίου 71, Λ/σία

Αικατερίνη Κορνάρο

αγιασμού έγιναν τα αποκαλυπτήρια των 
προτομών από τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Πρόδρομο Προδρόμου 
και το όλο πρόγραμμα συνεχίστηκε με  
χαιρετισμούς και ομιλίες.

Εκ μέρους του Λυκείου Παραλιμνίου 
χαιρετισμό απηύθυνε ο Διευθυντής του 
Σχολείου, κ. Κυριάκος Κωστέας, ο οποίος, 
αφού αναφέρθηκε στο σημαντικό ποιη-
τικό έργο και τη μεγάλη προσφορά των 
δύο τιμωμένων ποιητών μας, τόνισε ότι 
τα αποκαλυπτήρια των προτομών των δύο 
φάρων της κυπριακής ποίησης, του Βασίλη 
Μιχαηλίδη και του Κώστα Μόντη, είναι 
η δική μας συνδρομή στη φετινή Γιορτή 
των Γραμμάτων.

Συνεχίζοντας, τόνισε ότι «αυτή έγινε 
κατορθωτή με την πολύτιμη, γενναιό-
δωρη και καθοριστική συνεισφορά του 
Κοινωφελούς, Επιστημονικού και Πολιτι-
στικού Ιδρύματος ‘Φώτος Φωτιάδης’, που 
θερμά ευχαριστούμε. Οι δύο προτομές, 
και οφείλουμε αυτό να το αναφέρουμε, 
έχουν ετοιμαστεί στη βάση των πορτρέ-
των των δύο ποιητών που φιλοτέχνησε 
ο καλλιτέχνης Γιώργος Μαυρογένης, ο 
οποίος δεν  είναι πια μαζί μας. Η σκέψη 
μας πετά κοντά του τη σημερινή μέρα».

Ακολούθως πρόσθεσε ότι ο Βασίλης 
Μιχαηλίδης και ο Κώστας Μόντης, πέτρες 

ριζιμιές της διαλεκτικής και της λόγιας 
ποίησης στο κυπριακό πολιτιστικό τοπίο, 
θα είναι από τούδε και στο εξής φρουροί 
ακοίμητοι στην είσοδο του σχολείου, θυμί-
ζοντάς μας το χρέος να αναδεικνύουμε το 
Λύκειο Παραλιμνίου, μέρα με τη μέρα και 
χρόνο με το χρόνο, σε φωλιά πολιτισμού 
και δημιουργίας, σε εργαστήρι γνώσης 
και κριτικής σκέψης, καθώς και σε ναό 
δημοκρατίας.

Εκ μέρους του Κοινωφελούς, Επιστημο-
νικού και Πολιτιστικού Ιδρύματος «Φώτος 
Φωτιάδης»  χαιρετισμό απηύθυνε η κυρία 
Ιλόνα  Φωτιάδου  Μιχαηλίδου, μέλος 
του Δ. Σ. του Ιδρύματος, η οποία στον 
χαιρετισμό της ανέφερε ότι και οι δύο 
τιμώμενοι ποιητές, Βασίλης Μιχαηλίδης 
και Κώστας Μόντης, άφησαν ανεξίτηλη 
τη σφραγίδα τους στον Ελληνικό Πολιτι-
σμό, μάλιστα σε καιρούς δύσκολους για 
τον Ελληνισμό, τόσο για τον κυπριακό 
Ελληνισμό όσο και για τον Ελληνισμό 
γενικότερα. Μας άφησαν έργο σημαντικό 
και εθνικό, διαχρονικής σημασίας, ένα 
ποιητικό έργο που θα αποτελεί εσαεί τον 
τηλαυγή φάρο και θα φωτίζει το μυαλό, 
θα καθοδηγεί τα βήματα και θα ατσαλώ-
νει τη θέληση των Ελλήνων της Κύπρου 
να συνεχίσουν τον ανένδοτο αγώνα της 
τιμής και της αρετής για να κρατηθούν 

εδώ, σ’ αυτήν  την εσχατιά του Ελληνι-
σμού, πιστοί πάντοτε στα ιδανικά και τα 
οράματα της φυλής.

Ακολούθως χαιρετισμό εκ μέρους 
της Σχολικής Εφορείας Παραλιμνίου 
απηύθυνε ο Πρόεδρός της κ. Σολωμός  
Κωνσταντίνου.

Στην ομιλία του ο Υπουργός Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. 
Πρόδρομος Προδρόμου μεταξύ άλλων 
ανέφερε ότι οι δύο προτομές, του Βασίλη 
Μιχαηλίδη και του Κώστα Μόντη, που 
εφεξής θα αποτελούν την προμετωπίδα 
του ακριτικού Λυκείου Παραλιμνίου, 
«αποτελούν έναν  ξεχωριστό τρόπο για 
να τιμήσουμε τη Γιορτή των Γραμμάτων 
και την πολιτιστική κληρονομιά μας και 
ταυτόχρονα να περάσουμε το μήνυμα ότι 
πρέπει να συνεχίσουμε τη ζωή μας πα-
τώντας στέρεα στις βάσεις της μόρφωσης 
και της καλλιέργειας και να αναζητούμε 
τις πολιτιστικές αξίες και την κληρονομιά 
αυτού του τόπου».

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «ο Βασί-
λης Μιχαηλίδης ανάμεσα στο πλούσιο 
και ποικιλόμορφο ποιητικό του έργο, τη 
γραφή για την ιστορία, την πατρίδα και 
τη μοίρα του Ελληνισμού, μέσα από τη 
Ρωμιοσύνη και τη γραφή της 9ης Ιουλίου, 
ταυτίζεται και με τα όσα έγιναν το 1821.  

»Τον επόμενο χρόνο, που θα γιορτάζουμε 
τα 200 χρόνια από τη μεγάλη Επανάσταση 
του 1821, θα είναι ακόμα μια ευκαιρία 
και υποχρέωση να θυμηθούμε αυτά 
που μνημονεύει ο Βασίλης Μιχαηλίδης 
ότι έγιναν τότε στην Κύπρο. Η γραφή του 
Βασίλη Μιχαηλίδη», συνέχισε, «που δι-
καιολογημένα πολλοί τον θεωρούν ως τον 
Εθνικό Ποιητή της Κύπρου, δικαιώνει την 
κυπριακή διάλεκτο της ελληνικής γλώσσας 
γιατί μπόρεσε να αποδώσει στη διάλεκτο, 
που κάποτε ήταν καταφρονημένη, υψηλές 
αξίες και δυνατές  ποιητικές εικόνες, ενώ 
έδωσε την υπόγεια φλέβα του αγωνιστικού 
φρονήματος των Κυπρίων και τη δίψα του 
Κυπριακού Ελληνισμού για ελευθερία».

Ο Υπουργός στην ομιλία του αναφέρ-
θηκε επίσης στο πλούσιο και πολύ αξιό-
λογο έργο του ποιητή Κώστα Μόντη, τον 
οποίο χαρακτήρισε ως τον σημαντικότερο 
σύγχρονο ποιητή της Κύπρου, καθώς και 
στην αγάπη του για την Κύπρο και τον 
γνήσιο πατριωτισμό του, που εκδηλώθηκε 
ήδη από τα μαθητικά του χρόνια.

Ο Υπουργός στη συνέχεια αναφέρθηκε 
στον αει.  Φώτο Φωτιάδη και στη μεγάλη 
προσφορά του τόσο στο κυπριακό επι-
χειρείν, όπου αποδείχθηκε πρωτοπόρος, 
διορατικός, δραστήριος και πολύ επιτυ-
χημένος σε πολλούς τομείς, αλλά ταυτό-

χρονα και γνήσιος πατριώτης, τον οποίο 
απασχολούσε διαρκώς η πορεία και το 
μέλλον της Κύπρου. Παρακολουθούσε 
όσο λίγοι τις εξελίξεις και αρθρογραφού-
σε εκφράζοντας τις πολύ σωστές απόψεις 
του για το κυπριακό πρόβλημα και άλλα 
θέματα που ενδιέφεραν τον τόπο. 

Μετά την ομιλία του Υπουργού ακο-
λούθησε σύντομος χαιρετισμός από τον 
εγγονό του ποιητή, Κώστα Μόντη, ο οποίος 
αναφέρθηκε στην αγάπη που ο ποιητής 
έτρεφε για την Κύπρο και την ιδιαίτερη 
αγάπη που είχε για τους νέους και νέες 
και κυρίως για τη μαθητική νεολαία. Ανα-
φέρθηκε επίσης στον μεγάλο πόνο που 
ένιωσε για τις βαρβαρότητες που προκά-
λεσαν στον τόπο τα τουρκικά στρατεύματα 
εισβολής, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στην 
ποίησή του που αναφέρεται στη μεγάλη 
αυτή εθνική συμφορά.

Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε με ένα 
πολύ πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμ-
μα, που έφερε τον τίτλο «Συναπάντημα 
Δύο Ποιητών», στο οποίο έλαβαν μέρος 
μαθητές  και μαθήτριες με αφηγήσεις, 
απαγγελίες, χορούς και τραγούδια με τη 
συνοδεία μουσικών οργάνων.

*Διευθυντής του  Κοινωφελούς, Επιστημονι-
κού και Πολιτιστικού

Ιδρύματος «Φώτος Φωτιάδης»

ART AERI

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πλη-
ροφορικής (Cyprus Computer 
Society-CCS) διοργανώνει τον 3ο 

Παγκύπριο Διαγωνισμό Κυβερνοασφά-
λειας Cyprus Cyber Security Challenge 
(CCSC),  μέσα από τον οποίο θα συσταθεί 
η Εθνική Ομάδα που θα εκπροσωπήσει 
την Κύπρο στον αντίστοιχο Πανευρωπαϊκό 
Διαγωνισμό (ECSC). Ο διαγωνισμός CCSC 
τελεί υπό την αιγίδα της Αρχής Ψηφιακής 
Ασφάλειας και του Ψηφιακού Πρωταθλητή, 
έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και 
έχει τη Cyta ως στρατηγικό συνεργάτη. 

Ο Παγκύπριος Διαγωνισμός CCSC θα 
διεξαχθεί διαδικτυακά από 1-15 Μαρτίου 
2020 και οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
κάνουν την εγγραφή τους στην ιστοσε-
λίδα του διαγωνισμού www.ccsc.org.cy 
το αργότερο μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 
2020. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε άτομα 
ηλικίας 14 -25 χρονών, μαθητές, φοιτητές, 
επαγγελματίες, ηθικούς hackers, ερευνητές 
ασφαλείας, αλλά και αυτοδίδακτους στον 
τομέα της κυβερνοασφάλειας. 

Οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό θα 

προετοιμαστούν από ομάδα μεντόρων 
και μέσα από περαιτέρω εκπαίδευση 
θα συσταθεί η Κυπριακή Ομάδα που 
θα συμμετέχει στον Πανευρωπαϊκό Δι-
αγωνισμό Κυβερνοασφάλειας (ECSC), ο 
οποίος θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο 2020 
στην Αυστρία. Ο διαγωνισμός ECSC είναι 
μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών  (ENISA) και στόχο έχει 
την ενδυνάμωση των ταλέντων του Cyber 
Security στην Ευρώπη και τη σύνδεσή 
τους με ηγετικούς οργανισμούς του τομέα. 

Την κυπριακή ομάδα προετοιμάζουν 
μέντορες-εθελοντές που μεταξύ άλλων 
αναλαμβάνουν τη θεματοθέτηση του δι-
αγωνισμού, την επιλογή των υποψηφίων 
και εκπαίδευση των νικητών. Οι μέντορες 
είναι ειδικοί κυβερνασφάλειας, που προ-
έρχονται από ιδιωτικούς και δημόσιους 
οργανισμούς και πανεπιστήμια και προ-
σφέρουν αφιλοκερδώς τον χρόνο και τις 
ικανότητές τους. 

Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα https://www.ccsc.org.cy και 
τα κοινωνικά δίκτυα. 

Αναζητούνται ηθικοί χάκερ 

Οι προτομές των Βασίλη Μιχαηλίδη και Κώστα 
Μόντη κοσμούν το Λύκειο Παραλιμνίου

ΔΡ ΧΡΙΣΤΟΣ Γ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ*

www.simerini.com
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ΤΟ ΈΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΈΡΑ-
ΣΈ ΟΙ ΑΔΈΙΈΣ ΟΙΚΟΔΟΜΉΣ 
ΑΝΉΛΘΑΝ ΣΤΙΣ 6.571 ΣΈ 
ΣΥΓΚΡΙΣΉ ΜΈ 5.929 ΤΟ 
2018, ΈΝΏ ΤΑ ΠΏΛΉΤΉ-
ΡΙΑ ΈΓΓΡΑΦΑ ΑΥΞΉΘΉΚΑΝ 
ΚΑΤΑ 12% - ΟΙ ΠΡΏΤΈΣ 
ΈΝΔΈΙΞΈΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2020 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΠΏΛΉ-
ΣΈΙΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΈΛΑ-
ΦΡΙΑ ΜΈΙΏΣΉ ΣΈ ΣΧΈΣΉ ΜΈ 
ΤΑ ΠΡΟΉΓΟΥΜΈΝΑ ΈΤΉ 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com

Σ
υνεχίζει την ανοδική 
της πορεία η αγορά 
ακινήτων, αφού κατά 
το 2019 σημειώθηκε 
σταδιακή αυξητική 
τάση όσον αφορά τις 
αδειοδοτήσεις για νέες 

οικοδομές, γεγονός που αντανακλά τη 
βελτίωση και των οικονομικών συν-
θηκών αλλά και την επανάκτηση της 
εμπιστοσύνης στην αγορά, η οποία 
άρχισε να παρουσιάζει ανάκαμψη 
από το 2017. 

Μέσα από την έρευνα που διενερ-
γήσαμε, διεφάνη ότι το 2019 οι άδειες 

οικοδομής ανήλθαν στις 6.571 σε σύγκριση 
με 5.929 το 2018, ενώ τα πωλητήρια έγ-
γραφα αυξήθηκαν κατά 12%. Όσο αφορά 
τις πρώτες ενδείξεις για το 2020, τον πρώ-
το μήνα του έτους οι πωλήσεις ακινήτων 
κατέγραψαν ελαφριά μείωση της τάξης 
του 3% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 
2019, ενώ μικρή μείωση παρουσίασαν 
και οι μεταβιβάσεις ακινήτων. 

Αύξηση στις άδειες οικοδομής 
Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που 

δημοσίευσε την εβδομάδα που μας πέρασε 
η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των 
αδειών οικοδομής που εκδόθηκαν από 
τις δημοτικές Αρχές και τις επαρχιακές 
διοικήσεις κατά την περίοδο Ιανουαρίου 
– Νοεμβρίου 2019 ήταν 6.571 σε σύγκρι-
ση με 5.929 την αντίστοιχη περίοδο του 
προηγούμενου έτους. Η συνολική αξία 
των αδειών αυτών αυξήθηκε κατά 73,8% 
και το συνολικό εμβαδόν κατά 44,6%, 
φθάνοντας τα 2,3 εκ. τετραγωνικά μέτρα 
από 1,6 εκ. το εντεκάμηνο του 2018. Ο 
αριθμός των οικιστικών μονάδων παρου-
σίασε αύξηση της τάξης του 49,6%. Με τις 
άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 
8520 οικιστικές μονάδες έναντι 5697 το 
εντεκάμηνο του 2018. Η συνολική αξία 
των αδειών αυτών έφθασε τα €3297 εκ. 
από €1897 εκ. την αντίστοιχη περίοδο 
το 2018, σημειώνοντας αύξηση 73,8%. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η μεγαλύτερη 
αύξηση, που φθάνει το 107,8%, σημει-
ώθηκε στη Λεμεσό. Μεγάλη αύξηση 
45,1% σημειώθηκε και στην Πάφο και 
38,9% στη Λάρνακα, ενώ στη Λευκω-

σία η αύξηση ανέρχεται στο 9,9%. Την 
ίδια ώρα, μείωση της τάξης του 22,6% 
καταγράφεται στις αδειοδοτήσεις έργων 
στην ελεύθερη Αμμόχωστο. 

Κατά τον Νοέμβριο του 2019, μήνα 
για τον οποίο υπάρχουν δημοσιευμένα τα 
τελευταία εγκεκριμένα στοιχεία, οι άδειες 
οικοδομής ανήλθαν στις 707. Η συνολική 
αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €332,4 
εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 
222,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με 
τις άδειες αυτές προβλέπεται να ανεγερ-
θούν 909 οικιστικές μονάδες. Η συνολική 
αξία των αδειών αυτών έφθασε τα €332,4 
εκατομμύρια και το συνολικό εμβαδόν τις 
222,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. Με τις 
άδειες αυτές προβλέπεται ν’ ανεγερθούν 
909 οικιστικές μονάδες. Σημειώνεται πως 
οι άδειες οικοδομής συνιστούν σημαντική 
ένδειξη για τη μελλοντική δραστηριότητα 
στον κατασκευαστικό τομέα. Η αύξηση 
που σημειώθηκε πέρσι έφερε την αδει-
οδότηση των νέων οικοδομικών έργων 
στο υψηλότερο σημείο από το 2011. 

Ελαφρώς μειωμένες 
οι πωλήσεις φέτος 

Από την άλλη, μειωμένες κατά 3% ήταν 
οι πωλήσεις ακινήτων κατά τον πρώτο 
μήνα του 2020 σε παγκύπρια κλίμακα 
σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019. 
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 
Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομε-
τρίας, ο αριθμός πωλητηρίων εγγράφων 
ανήλθε στα 742 τον Ιανουάριο σε σχέση 
με 766 τον αντίστοιχο μήνα του προη-
γούμενου έτους. Σε ό,τι αφορά τα στοιχεία 

ανά επαρχία, οι περισσότερες πωλήσεις 
ακινήτων καταγράφηκαν στη Λευκωσία 
με τον αριθμό των πωλητηρίων εγγράφων 
να ανέρχεται στα 197 σε σχέση με 161 τον 
Ιανουάριο του 2019, σημειώνοντας αύξηση 
της τάξης του 22%. Αξίζει να σημειωθεί 
πως αυτή ήταν η πρώτη φορά μετά από 
επτά συνεχή χρόνια που η πρωτεύουσα 
πήρε τα ηνία από τη Λεμεσό στο σύνο-
λο των πωλητηρίων εγγράφων. Αύξηση 
ύψους 29% σημειώθηκε και στη  Λάρνακα, 
με τα πωλητήρια έγγραφα να φτάνουν 
τα 147 σε σχέση με 114 την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Στην επαρχία Λεμεσού 
τα πωλητήρια έγγραφα ανήλθαν στα 180 
σε σχέση με 251 την αντίστοιχη περίοδο 
πέρσι, καταγράφοντας μείωση της τάξης 
του 28%, ενώ μείωση 10% καταγράφη-
κε και στην Πάφο, καθώς οι πωλήσεις 
ακινήτων φέτος τον Ιανουάριο ανήλθαν 
στις 168 σε σχέση με 187 την αντίστοιχη 
περίοδο πέρσι. Την ίδια περίοδο φέτος 
στην ελεύθερη Αμμόχωστο τα πωλητήρια 
έγγραφα ανήλθαν στα 50 σε σχέση με 
53 που ήταν πέρσι, καταγράφοντας έτσι 
μείωση στις πωλήσεις ακινήτων κατά 6%. 

Στο μεταξύ, αξίζει να σημειώσουμε 
ότι το 2019, όσον αφορά το σύνολο των 
πωλητηρίων εγγράφων, έκλεισε με αύξηση 
12% σε σχέση με το 2018. Συγκεκριμέ-
να, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 
Κτηματολογίου, το 2019 τα πωλητήρια 
έγγραφα ανήλθαν στα 10.366, ενώ το 2018 
ήταν συνολικά 9.242. Οι περισσότερες 
πωλήσεις το 2019 έγιναν στην επαρχία 
Λεμεσού, όπου κατατέθηκαν συνολικά 
3.517 πωλητήρια έγγραφα σημειώνοντας 

αύξηση 3% σε σχέση με το 2018. Στην 
επαρχία Πάφου κατατέθηκαν 2.630 πω-
λητήρια έγγραφα καταγράφοντας αύξηση 
17% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 
στη Λευκωσία έγιναν 1998 πωλήσεις 
σημειώνοντας αύξηση 24%, στη Λάρ-
νακα έγιναν 1568 πωλήσεις, οι οποίες 
ήταν αυξημένες κατά 17% σε σχέση με 
το 2018, ενώ στην ελεύθερη επαρχία Αμ-
μοχώστου κατατέθηκαν συνολικά 653 
πωλητήρια έγγραφα καταγράφοντας μία 
μικρή αύξηση της τάξης του 2% σε σχέση 
με το αμέσως προηγούμενο έτος. 

Υπερτερούν των Ευρωπαίων 
οι αλλοδαποί αγοραστές 

Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία για 
τον πρώτο μήνα του 2020, προκύπτει 
ότι οι αλλοδαποί αγοραστές ακινήτων 
εκτός ΕΕ υπερτερούν αυτών των αγο-
ραστών με καταγωγή από τις χώρες της 
Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τον 
Ιανουάριο του 2020 κατατέθηκαν 325 
πωλητήρια έγγραφα από αλλοδαπούς 
παρουσιάζοντας μια μικρή μείωση σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 
2019 που έφτασαν τα 357. Από τα 325 
πωλητήρια έγγραφα, τα 221 κατατέθη-
καν από πολίτες τρίτων χωρών, ενώ τα 
104 από πολίτες της ΕΕ. Τα ηνία στους 
ξένους αγοραστές συνεχίζει να κατέχει η 
Πάφος με 113 πωλητήρια έγγραφα (40 
από πολίτες της ΕΕ και 73 από αλλοδα-
πούς αγοραστές), με τη Λεμεσό (με 82 
πωλητήρια έγγραφα) και τη Λάρνακα 
(με 71 πωλητήρια έγγραφα) να ακολου-
θούν κοντά. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 

επαρχίες, στην ελεύθερη Αμμόχωστο 
μέχρι στιγμής φέτος σημειώθηκαν 40 
πωλήσεις από ξένους αγοραστές και στη 
Λευκωσία άλλες 19. 

Στις 871 οι μεταβιβάσεις 
μέχρι στιγμής το 2020  

Όσον αφορά τις μεταβιβάσεις ακινή-
των, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 
Κτηματολογίου, τον πρώτο μήνα του 2020 
κατατέθηκαν συνολικά 871 υποθέσεις, 
οι οποίες αφορούσαν 964 τεμάχια, ενώ 
πέρσι την ίδια περίοδο είχαν κατατεθεί 
συνολικά 926 υποθέσεις που αφορούσαν 
1.022 ακίνητα. Το ολικό δηλωθέν ποσό 
για τις φετινές μεταβιβάσεις ανήλθε στα 
€146.847.879,98, ενώ το ολικό συνολικό 
αποδεχθέν ποσό στα €161.922.958,21. Οι 
πλείστες μεταβιβάσεις αφορούν τεμάχια 
που βρίσκονται στην επαρχία Λεμεσού και 
ανήλθαν στις 241. Στη Λευκωσία έγιναν 
233 μεταβιβάσεις, στην Πάφο 174, στη 
Λάρνακα 171 και στην ελεύθερη επαρχία 
Αμμοχώστου 52. 

Όσον αφορά την περσινή χρονιά, 
σύμφωνα με το Κτηματολόγιο, κατατέ-
θηκαν συνολικά 15.445 υποθέσεις με-
ταβιβάσεων ακινήτων που αφορούσαν 
17.988 τεμάχια, για τις οποίες το δηλωθέν 
ποσό έφτασε τα €3.283.823.647,06, ενώ 
το αποδεχθέν ποσό τα €3.553.801.231,30. 
Σημειώνεται ότι το 2018 είχαν κατατεθεί 
συνολικά 15.199 υποθέσεις που αφορού-
σαν 18.336 ακίνητα. Το δηλωθέν ποσό 
γι’ αυτές τις υποθέσεις ανερχόταν στα 
€3.368.006.873,22, ενώ το αποδεχθέν 
ποσό ανερχόταν στα €3.613.030.374,12. 

	 ΠΩΛΗΣΕΙΣ	 ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

2017 423 651 
2018 695 893
2019 766 926
2020 742 871

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Η ακτινογραφία 
της αγοράς ακινήτων

Η ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 4952 7.063 8.734 9.242 10.366

ΑΔΕΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 5.014 5.354 5.728 6.408 6.571*

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 10.539 13.543 14.212 15.199 15.445 

*Τα τελευταία επίσημα στοιχεία για τις άδειες οικοδομής αφορούν την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου του 2019.  

2015 2016 2017 2018 2019



ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (€)

	 Υπνοδωμάτιο	 Υπνοδωμάτια	 Υπνοδωμάτια

Λευκωσία  90.000-100.000 140.000-150.000 200.000-210.000

Λεμεσός 100.000-110.000 180.000-190.000 220.000 – 230.000 

Λάρνακα 60.000-70.000 85.000-95.000 120.000-130.000 

Πάφος 60.000-70.000 80.000-90.000 110.000-120.000 

Τα στοιχεία αφορούν τις τιμές αγοράς διαμερισμάτων ανά επαρχία, όπως αυτές καταγράφονται από το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών. 

Της Κυριακής

Οικονομία 17
www.simerini.com

Ο τομέας των ακινήτων, που 
αποτελεί σημαντικό αιμοδότη 
της κυπριακής οικονομίας, τα 

τελευταία χρόνια επανήλθε σε θετικούς 
ρυθμούς ανάπτυξης, κάτι που άλλωστε 
διαφαίνεται και από τα στατιστικά στοιχεία. 
Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι προ-
κλήσεις για τον τομέα δεν παραμένουν 
σημαντικές. Μίαν εξ αυτών -ίσως και τη 
μεγαλύτερη- αποτελεί η τελευταία εξέλιξη 
με την έκθεση της Moneyval, που κρούει 
τον κώδωνα του κινδύνου όσον αφορά 
το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων. 

Στην τελευταία της αξιολόγηση, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης των μέτρων 
που λαμβάνονται κατά της νομιμοποί-

ησης εσόδων από παράνομες δραστη-
ριότητες (Moneyval) του Συμβουλίου της 
Ευρώπης διαπιστώνει πρόοδο αλλά και 
«σημαντικές αδυναμίες» στο κυπριακό 
πλαίσιο της καταπολέμησης ξεπλύματος 
και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 
καταγράφοντας κινδύνους που σχετίζονται 
με το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και 
τις ξένες εταιρείες που είναι εγγεγραμ-
μένες στην Κύπρο. 

Ειδικότερα, η Moneyval στην ογκώδη 
έκθεσή της (281 σελίδες),  κατόπιν της 
πέμπτης αξιολόγησης της Κύπρου, που 
δόθηκε στη δημοσιότητα την εβδομά-
δα που μας πέρασε, επισημαίνει πως οι 
κυπριακές Αρχές δεν έχουν αξιολογήσει 

συνολικά τον κίνδυνο που σχετίζεται με το 
Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. «Ο κίν-
δυνος στον τομέα των ακινήτων έχει αυξηθεί 
εκθετικά εφόσον (η επένδυση στα ακίνητα) 
κατέστη το προτιμητέο όχημα επένδυσης 
για απόκτηση υπηκοότητας κάτω από το 
Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα. Αυτοί οι 
κίνδυνοι δεν έχουν μετριαστεί κατάλληλα», 
αναφέρει η Moneyval, προσθέτοντας πως 
η υλοποίηση προληπτικών μέτρων και του 
εποπτικού πλαισίου του τομέα «παρουσιάζει 
σημαντικές αδυναμίες». Η έκθεση καλύπτει 
την περίοδο από το 2013 μέχρι το 2018. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, με βάση σχετι-
κή μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών, το 
24% περίπου των συναλλαγών στον τοµέα 

των ακινήτων εμπίπτουν στο πρόγραμμα 
πολιτογραφήσεων. Όπως προκύπτει από 
την εν λόγω μελέτη, από το 2013 μέχρι και 
το 2018 οι συναλλαγές που αφορούν το πρό-
γραμμα προσέγγιζαν τα €7 δις και υπολογί-
ζεται ότι σήμερα το ύψος των συναλλαγών 
έχει ξεπεράσει αυτό το ποσό. Από το 2013 
έως και το 2018 αξιοποίησαν το πρόγραμμα 
πολιτογράφησης της Δημοκρατίας συνολικά 
1.864 ξένοι επενδυτές. 

Όπως καταγράφεται στη μελέτη του 
Υπουργείου Οικονομικών, η οποία όµως 
δεν δίνει αριθμητικά στοιχεία, τουλάχιστον 
την περίοδο 2017-2018 οι επενδύσεις σε 
ακίνητα διενεργούνταν κατά κύριο λόγο 
από Ρώσους και Κινέζους. Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά η μελέτη, «όσον αφορά 
τις εθνικότητες των ατόμων που έχει 
εγκριθεί η πολιτογράφησή τους, πρώτη 
µε διαφορά είναι η ρωσική, ακολουθεί 
η κινεζική και με μικρότερο αριθμό επεν-
δυτών η ουκρανική, η λιβανική και της 
Σαουδικής Αραβίας». Στη Λεμεσό αγο-
ράζουν διαμερίσματα κυρίως Ρώσοι. Στη 
Λάρνακα τα διαμερίσματα έχουν κυρίως 
αγοραστές λιβανικής καταγωγής. Στην Πάφο 
αγοράζονται κατοικίες και διαμερίσματα 
τόσο από Ρώσους όσο και από Κινέζους 
υπηκόους. Οι Κινέζοι αποκτούν κυρίως 
κατοικίες, ενώ οι Ρώσοι και από τα δύο. 
Στην ελεύθερη Αμμόχωστο κυριαρχούν και 
πάλι οι Ρώσοι, οι Λιβανέζοι και οι Κινέζοι. 

ΤΟ 2Ο ΤΡΊΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019, 
ΣΕ ΕΤΗΣΊΑ ΒΑΣΗ Ο ΔΕΊΚΤΗΣ 
ΤΊΜΏΝ ΚΑΤΟΊΚΊΏΝ ΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΊΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΥΞΗ-
ΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 2,8%, ΜΕ ΘΕΤΊ-
ΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ ΓΊΑ ΟΛΕΣ ΤΊΣ 
ΕΠΑΡΧΊΕΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Μ
ετά την κατα-
κόρυφη συ-
νολική πτώση 
των τιμών την 
περίοδο 2008-
2016, που κατά 
τον δείκτη της 

ΚΤΚ έφτασε το 31% ενώ κατά τον δείκτη 
RICS από το 2010- 2015 είχε αγγίξει 
το 33%, το 2017 ήταν η πρώτη χρονιά 
κατά την οποία οι δύο δείκτες τιμών κα-
τέγραψαν άνοδο. Περαιτέρω αύξηση στις 
τιμές των κατοικιών καταγράφηκε κατά 
τη διάρκεια του 2018, με τον δείκτη της 
ΚΤΚ να σημειώνει ετήσια αύξηση ύψους 
2% (κατά το τρίτο τρίμηνο) και τον δείκτη 
RICS να παρουσιάζει ετήσια ανάπτυξη 7%, 

ενώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία η 
αυξητική αυτή πορεία συνεχίστηκε και 
το 2019. 

Τι λένε οι δείκτες τιμών 
Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 

αφορούν το 2ο τρίμηνο του 2019, κατά 
το οποίο, σύμφωνα με την Κεντρική Τρά-
πεζα, σε ετήσια βάση ο Δείκτης Τιμών 
Κατοικιών (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 2,8%, 
με θετικό πρόσημο για όλες τις επαρ-
χίες. Τόσο οι τιμές διαμερισμάτων όσο 
και οικιών κατέγραψαν ετήσια αύξηση 
της τάξης του 4,3% και 2,3%, αντίστοιχα. 
Στην ανάλυσή της η Κεντρική σημειώνει 
ότι, παρά τις συγκρατημένες αυξήσεις 
που σημειώνει ο γενικός ΔΤΚ, οι δια-
φοροποιήσεις στις αυξήσεις ανά τύπο 
κατοικιών (οικίες και διαμερίσματα) και 
ανά επαρχία φαίνεται ότι εντατικοποιή-
θηκαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ιδιαί-
τερα σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν 
στις τιμές διαμερισμάτων στις επαρχίες 
Λάρνακας (9,4%) και Λεμεσού (7,2%). 
Φαίνεται δε ότι οι αυξήσεις αυτές επι-
κεντρώνονται σε παράλιες περιοχές των 
συγκεκριμένων επαρχιών και οφείλονται 
σε μεγάλο βαθμό στη ζήτηση ακινήτων 
από ξένους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τον δείκτη 
τιμών του RICS, το 2ο τρίμηνο του 2019 
σε όλην την Κύπρο σε ετήσια βάση, οι 
τιμές αυξήθηκαν κατά 8,1% για τα δια-
μερίσματα, κατά 7,7% για τα σπίτια και 
κατά 6,0% για τα γραφεία. 

Η στροφή των επενδυτών 
στον τομέα των ακινήτων 

Σε δηλώσεις του στη «Σ» επί του θέμα-
τος, ο Πρόεδρος του RICS Κύπρου, Διευ-
θύνων Σύμβουλος της AXIA Chartered 
Surveyors και ακαδημαϊκός, Θωμάς Δη-
μόπουλος, σχολίασε πως μετά τα γεγονότα 
του 2013, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος 
που είναι άρρηκτα συνδεμένος με την 
οικονομία των ακινήτων αναδιοργανώ-
θηκε. Πρόσθεσε πως η τοπική οικονομία 
σημαδεύτηκε από την κατάρρευση σημα-
ντικών ιδρυμάτων, έγιναν συγχωνεύσεις 
τραπεζών, ενώ μέσω αναδιαρθρώσεων 
και απόκτησης ακινήτων έναντι χρεών, 
οι εναπομείνασες τράπεζες έγιναν ιδιο-
κτήτριες σημαντικού ποσοστού ακινήτων. 
Μέρος των ακινήτων αυτών, συνέχισε, 
περιήλθε σε επενδυτικά χαρτοφυλάκια 
(ο αριθμός αυξάνεται συνεχώς) και πλέον 
διατίθεται και πάλι στην αγορά - αν και με 
πιο αργούς ρυθμούς από το αναμενόμενο. 

Από επενδυτικής πλευράς, σύμφωνα 
με τον κ. Δημόπουλο, το ενδιαφέρον για 
τα χρηματιστήρια ατονεί, ενώ βλέπουμε 
και την «Ιαπωνοποίηση» της Ευρώπης 
που διανύει μακρά περίοδο χαμηλού ή 
και αρνητικού πληθωρισμού. «Τα καταθε-
τικά επιτόκια είναι πλέον μηδενικά ή και 
αρνητικά, ενώ τα κυβερνητικά ομόλογα 
10ετούς ή 20ετούς διάρκειας (αντίστοιχης 
διάρκειας με τον επενδυτικό ορίζοντα σε 
ακίνητα) κυμαίνονται σε ιστορικά χαμηλά 
επίπεδα. Απόρροια των παραπάνω είναι η 
στροφή των επενδυτών στα ακίνητα, που, 

εκτός της απόδοσης μέσω της ενοικίασης 
ανάλογα φυσικά με το σημείο του κύκλου 
όπου έγινε η επένδυση, προσφέρουν και 
προοπτική αύξησης της κεφαλαιουχικής 
αξίας», είπε.

Οι προοπτικές της 
κάθε επαρχίας  

Περαιτέρω, ερωτηθείς ποιες περιοχές 
φαίνεται να παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη, ο κ. Δημόπουλος είπε πως 
σε κάθε πόλη υπάρχουν διαφορετικές 
προοπτικές και αποδόσεις, ανάλογα φυ-
σικά και με το προφίλ του κάθε επενδυτή.

Ξεκινώντας από τη Λευκωσία, ο κ. Δη-
μόπουλος σημείωσε ότι με αναφορά από 
το 2000 μέχρι και σήμερα παρουσίασε τη 
μικρότερη διακύμανση στις αξίες σε σχέση 
με τις υπόλοιπες πόλεις. Αυτό, συνέχισε, 
οφείλεται στο ότι η ζήτηση είναι κατά βάση 
τοπικού χαρακτήρα και εξαρτάται λιγότε-
ρο από ξένους. Εκτός της συγκέντρωσης 
του μεγαλύτερου ποσοστού του τοπικού 
πληθυσμού, όπως είπε, συγκεντρώνει τις 
περισσότερες θέσεις εργασίας λόγω του 
διευρυμένου δημόσιου τομέα, ενώ σημα-
ντικός παράγοντας είναι και η παρουσία 
δεκάδων χιλιάδων φοιτητών σε ιδιωτικά 
και κρατικά ακαδημαϊκά ιδρύματα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του RICS, 
η Λεμεσός από την άλλη, έχει σημειώσει 
τη μεγαλύτερη αύξηση τόσο στις αξίες 
των ακινήτων όσο και στα ενοίκια. Όπως 
εξήγησε, τα έργα υποδομής που έγιναν, 
η αναβάθμιση του κέντρου με την πα-

ρουσία του ΤΕΠΑΚ και το διευρυμένο 
παραλιακό μέτωπο βοήθησαν σημαντικά 
στη βελτίωση της εικόνας της πόλης. Ο κ. 
Δημόπουλος υπέδειξε πως το πρόγραμ-
μα με τα διαβατήρια και η ζήτηση από 
ξένους έπαιξαν σημαντικό ρόλο, αλλά από 
την άλλη η αγορά ή ενοικίαση ακινήτου 
από τον τοπικό πληθυσμό είναι πλέον 
δυσπρόσιτη, γεγονός που, όπως τόνισε, 
πρέπει να προβληματίσει.

Όσον αφορά την Πάφο, όπως είπε, το 
πλεονέκτημα αλλά ταυτόχρονα και μειονέ-
κτημα της επαρχίας είναι το αρκετά μεγάλο 
απόθεμα ακινήτων σε αναλογία με τον τοπικό 
πληθυσμό, σε σχέση πάντα με τις άλλες πόλεις. 
Υπάρχουν, σημείωσε, αρκετά οργανωμένα 
συγκροτήματα κατοικιών / διαμερισμάτων 
αλλά και μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες που 
δημιουργούν αρκετές ευκαιρίες εργασίας, 
ενώ ο μέσος αριθμός διαμονής εποχικών 
τουριστών είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος με 
μικρή διαφορά από την Αγία Νάπα. 

Η επαρχία Αμμοχώστου, πρόσθεσε, συ-
γκεντρώνει ενδιαφέρον τόσο από ξένους 
αλλά και από ντόπιους (κυρίως κατοίκους 
Λευκωσίας για αγορά δεύτερης κατοικίας). 
Όπως εξήγησε, «το επενδυτικό ενδιαφέρον 
είναι παρόμοιο με αυτό για την Πάφο, αφού 
ξεχωρίζουν τα ακίνητα που προσφέρονται 
για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση μέσω των 
δημοφιλών διαδικτυακών πλατφορμών που 
ναι μεν δείχνουν σημαντικές αποδόσεις, 
αλλά κάποιος θα πρέπει να λάβει υπόψη 
και τις απαιτήσεις/ έξοδα για διαχείριση». 

Τέλος, στη Λάρνακα, όπως υπέδειξε, 

βλέπουμε αρκετά σημαντικά έργα, όπως 
την κατασκευή εμπορικού κέντρου, την 
κατασκευή μεγάλων ξενοδοχειακών μο-
νάδων με αρκετή χρονική υστέρηση σε 
σχέση με τις άλλες πόλεις, ενώ η απο-
μάκρυνση των διϋλιστηρίων μετά από 
καθυστέρηση ετών δημιουργεί ευκαιρίες 
για την αναβάθμιση της πόλης με δια-
μόρφωση ενιαίου παραλιακού μετώπου 
από το Μακένζι μέχρι την Πύλα. 

Συνοψίζοντας, ο κ. Δημόπουλος ανέφερε 
πως «οι επενδυτές ακινήτων θα πρέπει 
να έχουν υπόψη ότι οι υψηλές αποδόσεις 
συνοδεύονται και από υψηλότερο ρίσκο, ενώ 
αυτοί που ζητούν εκτός από την είσπραξη 
ενοικίου και αύξηση της κεφαλαιουχικής 
αξίας του ακινήτου, θα πρέπει να εξετάσουν 
με προσοχή τη  φάση του κύκλου των 
ακινήτων κατά την ημερομηνία αγοράς». 

 

Κρούει τον κώδωνα του κινδύνου η Moneyval

Στην τελευταία της 
έκθεση επισημαίνει 
ότι ο κίνδυνος στον 

τομέα των ακινήτων 
έχει αυξηθεί εκθετι-
κά εφόσον κατέστη 

το προτιμητέο όχημα 
επένδυσης για από-
κτηση υπηκοότητας

1 2 3

Συνεχίζεται η 
αύξηση των τιμών 

Σύμφωνα με τον δείκτη 
τιμών του RICS, το 2ο 
τρίμηνο του 2019 σε 

όλην την Κύπρο σε ετήσια 
βάση, οι τιμές αυξήθηκαν 
κατά 8,1% για τα διαμε-
ρίσματα, κατά 7,7% για 
τα σπίτια και κατά 6,0% 

για τα γραφεία 
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ΜΑΡΊΝΟΣ ΚΥΝΑΊΓΕΊΡΟΥ: 
«ΔΕΝ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΊ ΜΕΊΩ-
ΣΗ ‘Η ΑΥΞΗΣΗ ΣΤΊΣ ΤΊΜΕΣ 

ΤΩΝ ΕΝΟΊΚΊΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΊΕΤΊΑ»  

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
nicolaouth@simerini.com

Σ
τα ύψη παραμένουν οι 
τιμές των ενοικίων, σύμ-
φωνα με τον Πρόεδρο του 
Συμβουλίου Εγγραφής 
Κτηματομεσιτών, Μαρίνο 
Κυναιγείρου. Όπως ανέ-
φερε σε δηλώσεις του στη 

«Σημερινή», οι τιμές δεν αναμένεται να 
παρουσιάσουν οποιαδήποτε μεταβολή είτε 
προς τα πάνω είτε προς τα κάτω εντός της 
επόμενης διετίας. Στο μεταξύ, πιο ακριβή 
πόλη συνεχίζει να είναι η Λεμεσός και 
πιο φθηνή η Πάφος. 

Πού κυμαίνονται οι τιμές 
Ο κ. Κυναιγείρου, ο οποίος την πε-

ρασμένη εβδομάδα επανεκλέγηκε στη 
θέση του Προέδρου του Συμβουλίου 
Εγγραφής Κτηματομεσιτών με ποσοστό 
62%, ανέφερε πως οι τιμές για ενοίκιο 
ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου 
στη Λευκωσία κυμαίνονται μεταξύ €550-
€600, για διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 
κυμαίνονται μεταξύ €650-€700 και για 
διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων μεταξύ 
€800-€850. Στην επαρχία Λεμεσού το 
ενοίκιο για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδω-

16.02.2020

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ 
Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει ότι 
δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση κενών θέσεων Λει-
τουργού Β' Τάξης. 

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτονικά 
μέσω αυτοματοποιημένου εργαλείου, το αργότερο μέ-
χρι τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, και ώρα 24:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με 
την υποβολή αιτήσεων έχουν αναρτηθεί στον ιστοχώρο 
της ΚΤΚ, στη διεύθυνση: https://www.centralbank.
cy/el/the-bank/employment

ΤΙΜΕΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 

 Υπνοδωμάτιο Υπνοδωμάτια Υπνοδωμάτια

Λευκωσία €550-€600 €650-€700 €800-€850

Λεμεσός €600-€650 €750-€800 €900-€950

Λάρνακα €400-€450 €500-€600 €650-€750

Πάφος €400-€450 €500–€550 €600-€650

1 2 3

Στα ύψη παραμένουν τα ενοίκια
ματίου κυμαίνεται μεταξύ €600-€650, 
για ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων 
το ενοίκιο μπορεί να είναι μεταξύ €750-
€800, ενώ για τρία υπνοδωμάτια οι τι-
μές κυμαίνονται στα €900-€950. Στην 
επαρχία Λάρνακας οι τιμές ενοικίου 
ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου 
ανέρχονται μεταξύ €400-€450, για δύο 
υπνοδωμάτια οι τιμές κυμαίνονται στα 
€500-€600, ενώ για τρία υπνοδωμάτια 
οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ €650-€750. 
Στην επαρχία Πάφου οι τιμές ενοικίου 
για ένα διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου 
είναι μεταξύ €400-€450, για διαμέρισμα 
δύο υπνοδωματίων μεταξύ €500–€550 
και για διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων 
κυμαίνονται μεταξύ €600-€650. 

Ερωτηθείς κατά πόσον αναμένεται μεί-
ωση ή αύξηση στις τιμές των ενοικίων, ο 
κ. Κυναιγείρου εξέφρασε την άποψη ότι 
το 2020 οι τιμές θα κυμαίνονται στα ίδια 
επίπεδα με πέρσι. Όπως είπε, οι τιμές 
θα σταθεροποιηθούν τα επόμενα δύο 
χρόνια και δεν αναμένονται αυξήσεις, 
αλλά ούτε και μειώσεις. 

Τι αλλάζει με τους νέους νόμους 
Περαιτέρω, κληθείς να σχολιάσει την 

τελευταία εξέλιξη με τη νέα νομοθεσία 
για το ενοικιοστάσιο, που σμικρύνει τη 
διαδικασία έξωσης για ενοικιαστές που 
δεν πληρώνουν τα ενοίκιά τους, στους 6 
μήνες, είπε πως δυστυχώς δεν επιλύει το 
πρόβλημα, καθώς ο νόμος αφορά μόνο 
ένα μέρος των ακινήτων. Η νομοθεσία κα-
λύπτει ακίνητα 20 ετών και άνω, εξήγησε, 
προσθέτοντας πως είναι ένα θετικό βήμα, 
αλλά δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στην 
ολότητά του. Τέλος, ερωτηθείς σχετικά, 
είπε πως ο νέος νόμος δεν αναμένεται να 
επηρεάσει καθόλου το ύψος των τιμών.  

Από πλευράς του ο Πρόεδρος του Κυ-
πριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ακινήτων 
(ΚΣΙΑ), Γιώργος Μουσκίδης, εξήγησε ότι 
η κύρια βελτίωση που προκύπτει από την 
τροποποίηση του περί ενοικιοστασίου νόμου 
αφορά την επιτάχυνση της έξωσης των ενοι-
κιαστών που εμπίπτουν στο ενοικιοστάσιο 
και δεν πληρώνουν. «Για όσα ακίνητα δεν 
εμπίπτουν στο ενοικιοστάσιο δεν αλλάζει 
κάτι, ωστόσο ελπίζω ότι θα μεταφερθεί η 
ίδια πρόνοια και σε αυτές τις περιπτώσεις, 
ώστε οι ιδιοκτήτες που έχασαν ενοίκια να 
περιορίζουν τη ζημιά τους για να μπορούν 
να τα ανακτήσουν», πρόσθεσε.  

Όπως είπε ο κ. Μουσκίδης, η κύρια 
αλλαγή αφορά στη μετατόπιση του βάρος 
της απόδειξης της πληρωμής του ενοικίου 

στον ενοικιαστή και όχι στον ιδιοκτήτη. 
Δηλαδή, όπως εξήγησε, αν δεν αποδείξει 
ο ενοικιαστής ότι πλήρωσε τα ενοίκιά 
του, τότε το δικαστήριο θα αποφασίζει 
την έξωσή του μεταξύ τριών και δώδε-
κα μηνών. Πρόκειται, συνέχισε, για μία 
βελτίωση της νομοθεσίας, η οποία είναι 
προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν 
επιλύει το πρόβλημα του ενοικιοστασίου 
ή του ύψους των ενοικίων. 

Όσον αφορά τη νομοθεσία με την οποία 
ρυθμίζεται η εγγραφή και λειτουργία των 
αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων, ο 
κ. Μουσκίδης ανέφερε πως «το γεγονός 
ότι περιλήφθηκαν στη νομοθεσία και όσα 
ακίνητα ενοικιάζονται μέσω του Airbnb, 
για τους σωστούς ιδιοκτήτες που τηρούσαν 
όλες τις προδιαγραφές προηγουμένως δεν 
επιφέρει κάποια σημαντική αλλαγή. Οπότε 
επίσης δεν πιστεύω ότι θα επηρεάσει τις 
τιμές των ενοικίων. Δεν θεωρώ ότι πολ-
λοί ιδιοκτήτες Airbnb θα στραφούν στις 
μακροπρόθεσμης διάρκειας ενοικιάσεις. 
Θεωρώ ότι αυτό θα το πράξει ένα μικρό 
ποσοστό των ιδιοκτητών, οπότε θα υπάρξει 
και μία μικρή αύξηση στην προσφορά των 
ακινήτων προς μακροπρόθεσμη ενοικίαση, 
που δεν θα είναι όμως ικανή να επηρεάσει 
τις τιμές», κατέληξε.  

Γιώργος Μουσκίδης: 
«Η αύξηση 

στην προσφορά 
αναμένεται να 

επιφέρει και μείωση 
στην τιμή των 

ενοικίων γύρω στο 
5-10%». 

Για κάθε 100 νέες 
ανεγέρσεις, 95 ακίνητα 
μπαίνουν στο ενοίκιο

Σύμφωνα με τον κ. Μουσκίδη, 
παρά το ότι οι νέες νομοθεσίες δεν θα 
επηρεάσουν το ύψος των ενοικίων, 
ένα άλλο γεγονός θα το επηρεάσει 
και μάλιστα σε μεγάλο βαθμό. Όπως 
εξήγησε, «αυτό το διάστημα κτίζο-
νται πολλά νέα ακίνητα, τα οποία 
θα μπουν στην αγορά, ναι μεν προς 
πώληση, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι 
αγοραστές τους κάπου έμεναν προ-
ηγουμένως». Όπως υπέδειξε ο κ. 
Μουσκίδης, για κάθε 100 καινούρ-
για ακίνητα που κτίζονται, άλλα 95 
ακίνητα μπαίνουν στο ενοίκιο. «Αυτό 
θα επιφέρει και μείωση στην τιμή 
των ενοικίων, η οποία υπολογίζεται 
γύρω στο 5-10%», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά. Ήδη, όπως είπε, αρχίσαμε 
να βλέπουμε αυτό το φαινόμενο στη 
Λευκωσία, όπου η ζήτηση παραμένει 
η ίδια αλλά η προσφορά αυξάνεται 
με ραγδαίους ρυθμούς. 



Η 
φορολογική συμπερι-
φορά των κατοίκων 
μιας χώρας ή μιας 
κοινότητας αποτελεί 
μέρος της κουλτού-
ρας της, αλλά και 
της ποιότητας των 

κρατικών υπηρεσιών που παρέχονται 
προς τους πολίτες. Καλύτερης ποιότη-
τας υπηρεσίες και υποδομές δίνουν το 
συναίσθημα στους πολίτες ότι τα ποσά 
που καταβάλλουν αξιοποιούνται σωστά, 
κάτι που ενισχύει το αίσθημα για φορο-
λογική συμμόρφωση. Θέμα κουλτούρας 
είναι και οι συμβαλλόμενοι να εκδίδουν 
αποδείξεις για τις συναλλαγές τους. 

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προ-
ωθούνται, μέσα από νομοσχέδιο που 
κατατέθηκε στη Βουλή, όλοι ανεξαιρέτως 
που έχουν εισοδήματα στην Κύπρο θα 
πρέπει να καταθέτουν τις φορολογικές 
τους δηλώσεις ηλεκτρονικά, όχι αργό-
τερα από την 31η Ιουλίου του έτους 
που ακολουθεί το φορολογικό έτος, 
ενώ οι φορολογούμενοι θα πρέπει να 
διατηρούν τα στοιχεία και έγγραφα βά-
σει των οποίων ετοιμάστηκε η δήλωση 
για διάστημα 6 ετών (κάτι που ίσχυε 
για τις επιχειρήσεις, με την περίοδο να 

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ*
anastasis.yiasemides@kpmg.com.cy

«ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΟΎ ΠΡΟΩΘΟΎΝΤΑΙ, ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΎ ΚΑ-
ΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΎΛΗ, ΟΛΟΙ 
ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΠΟΎ ΕΧΟΎΝ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ 
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΟΎΝ 
ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΎΣ ΔΗ-
ΛΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΧΙ 
ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 31ΗΝ 
ΙΟΎΛΙΟΎ ΤΟΎ ΕΤΟΎΣ ΠΟΎ 
ΑΚΟΛΟΎΘΕΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙ-
ΚΟ ΕΤΟΣ»  
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επεκτείνεται στα 12 έτη στην περίπτωση 
που υπάρχει υποψία απάτης). 

Στο νομοσχέδιο γίνεται συγκεκριμένη 
αναφορά για το ποια έγγραφα θα πρέ-
πει να διατηρούνται, με βασική ιδέα να 
υπάρχουν έτοιμα προς θεώρηση όλα τα 
υποστηρικτικά για κάθε αριθμό που συ-
μπεριλαμβάνεται στη φορολογική δήλωση. 

Στην περίπτωση προσώπου που έχει 
υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου (ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχι-
στον €70.000) να τηρεί λογιστικά βιβλία 
και αρχεία και να ετοιμάζει λογαριασμούς 
που ελέγχονται από ανεξάρτητο ελεγκτή, 
η φορολογική δήλωση μπορεί να υπο-
βάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 
έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος, 
αντί στις 30 Ιουνίου που ισχύει τώρα. 

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος 
δεν λάβει οποιαδήποτε ειδοποίηση σε 
σχέση με την υποχρέωσή του για κατάθεση 
φορολογικής δήλωσης από το Τμήμα Φο-
ρολογίας, αυτό δεν αποτελεί υπεράσπιση 
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Την ίδια 
στιγμή ο φορολογούμενος υποχρεούται 
να ειδοποιεί τον Έφορο Φορολογίας για 
αλλαγές σε οποιαδήποτε στοιχεία αφορούν 
το Φορολογικό Μητρώο. 

Σημειώνεται ότι μέσα από το Νομοσχέ-
διο δίνεται η δυνατότητα στο Υπουργικό 
Συμβούλιο να εξαιρεί συγκεκριμένες 
κατηγορίες πολιτών με μεικτό εισόδη-
μα κάτω των 19.500 ευρώ (αφορολό-
γητο ποσό με βάση τη νομοθεσία) από 
την υποβολή δήλωσης με τη σκέψη να 
πηγαίνει σε κατηγορίες όπως χαμηλο-
συνταξιούχους ηλικιωμένους, οι οποίοι 
δεν έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής 
υποβολής φορολογικής δήλωσης. 

Στη συγκεκριμένη δήλωση θα μπο-
ρούσε, όπως γίνεται και σε άλλες χώ-
ρες, να συμπληρώνεται και η κατάσταση 
περιουσίας. Η αλλαγή στην κατάσταση 
περιουσίας, όταν αφαιρεθούν τα λογικά 
έξοδα διαβίωσης, θα πρέπει να συνάδει 
με το εισόδημα που ο φορολογούμενος 
δήλωσε για το έτος. Σε περίπτωση απο-
κλίσεων, θα πρέπει να δίνονται επαρκή 
στοιχεία, τα οποία θα εξετάζονται από το 
Τμήμα Φορολογίας. 

Ένα σημαντικό εργαλείο που διαθέτει 
το Τμήμα Φορολογίας σε ό,τι αφορά την 
πάταξη των φαινομένων φοροδιαφυγής 
είναι η εξέταση της κατάστασης κεφαλαί-
ου για κάθε φορολογούμενο. Λόγω του 
φόρτου εργασίας είναι πολύ δύσκολο να 
ζητείται κατάσταση κεφαλαίου από τον 
κάθε φορολογούμενο, η οποία κατατίθεται 
ξεχωριστά από τη φορολογική δήλωση 
και ο τρόπος αξιολόγησής της παραμένει 

αναλλοίωτος με το πέρασμα των χρόνων. 
Την ίδια στιγμή, με βάση το νομοσχέ-

διο, καθίσταται υποχρεωτική η ύπαρξη 
τερματικών για πληρωμές με πιστωτική 
κάρτα, ώστε να διασφαλίζεται στον μεγα-
λύτερο δυνατό βαθμό η καταγραφή των 
συναλλαγών από επιχειρήσεις.

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τα 
μέγιστα στη φορολογική συμμόρφωση και 
η αυτοματοποίηση κάποιων ελέγχων, σε 
αρχικό στάδιο, θα βοηθήσει στη μερική 
αποσυμφόρηση του φόρτου εργασιών 
στο Τμήμα Φορολογίας. 

Σε ό,τι αφορά τις αποδείξεις, όπως επι-
σημάνθηκε και στην αρχή, είναι θέμα 
κουλτούρας, όμως θα μπορούσαν να 
δοθούν κάποια κίνητρα (που να μη δη-
μιουργούν ασύμμετρο διοικητικό κόστος), 
για να ζητούνται νόμιμες αποδείξεις, με 
βάση τον νόμο.

Η φορολογία αποτελεί ένα εργαλείο 
δημοσιονομικής πολιτικής που επιτρέπει 
στην εκάστοτε κυβέρνηση να διαμορφώνει 
την κοινωνική της πολιτική, τον αναπτυ-
ξιακό της σχεδιασμό και την προώθηση 
πολιτικών που αφορούν στοχευμένες ενέρ-
γειες, όπως για παράδειγμα η προστασία 
του περιβάλλοντος («πράσινοι φόροι»).

Το νομοσχέδιο υιοθετεί μηχανισμό 
ανταμοιβής των πολιτών οι οποίοι χρη-
σιμοποιούν τις πιστωτικές κάρτες για τις 
πληρωμές τους (η πληρωμή σε μετρητά 
είναι επιρρεπής σε φοροδιαφυγή) μέσω 
κληρώσεων χρηματικών βραβείων και 
επιστροφής χρημάτων. Το ίδιο μέτρο έχει 
υιοθετεί από την κυβέρνηση στην Ελλά-
δα τα τελευταία χρόνια. Η συγκεκριμένη 
πρακτική θα αποτελέσει κίνητρο για τον 
πολίτη να χρησιμοποιεί την κάρτα ως μέσο 
πληρωμής, όπως ακριβώς γίνεται στην 
Ελλάδα με το σύστημα «Δημόκριτος» που 
υλοποίησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Επιπλέον ποινικοποιείται η μη κα-
ταβολή του φόρου εισοδήματος,  κάτι 
που ήδη ισχύει για ποσά ΦΠΑ που 
οφείλονται προς την  Κυβέρνηση. Η μη 
υποβολή φορολογικής δήλωσης για τους 
υπόχρεους αποτελούσε πάντοτε ποινικό 
αδίκημα, ωστόσο η μη καταβολή του φό-
ρου εισοδήματος δεν είναι (επιβάλλονται 
πρόστιμα και τόκος με βάση της περίοδο 
καθυστέρησης της πληρωμής του ποσού 
φόρου που οφείλεται).

Τέλος, με βάση το νομοσχέδιο στις πε-
ριπτώσεις που υπάρχει ΦΠΑ επιστρεπτέο 
και ο φορολογούμενος δεν έχει συμμορ-
φωθεί με τις διατάξεις του νόμου, τότε 
το ποσό δεν θα επιστρέφεται και δεν θα 
επιβάλλεται τόκος για την καθυστέρηση 
πληρωμής του επιστρεπτέου ποσού.

Φορολογικές αλλαγές
Η φορολογία αποτελεί ένα 

εργαλείο δημοσιονομικής 
πολιτικής,  που επιτρέπει 

στην εκάστοτε κυβέρνηση να δια-
μορφώνει την κοινωνική της πολιτι-
κή, τον αναπτυξιακό της σχεδιασμό 
και την προώθηση συγκεκριμένων 
πολιτικών, όπως για παράδειγμα 
η προστασία του περιβάλλοντος 
(«πράσινοι φόροι»). 

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

Σημαντική παράμετρος επιτυχί-
ας ενός φορολογικού συστήματος 
είναι η σταθερότητα εφόσον τόσο 
οι επιχειρήσεις όσο και οι πολίτες 
θέλουν να γνωρίζουν το φορολογικό 
βάρος των επόμενων ετών, ώστε να 
μπορέσουν να λάβουν τις σωστές 
αποφάσεις για περαιτέρω επενδύ-
σεις και για καλύτερο σχεδιασμό του 
οικογενειακού προϋπολογισμού. 

Την ίδια στιγμή το φορολογικό 
σύστημα μιας χώρας πρέπει να είναι 
απλό στην εφαρμογή, δίκαιο και να 
προωθεί τη φορολογική συμμόρφω-
ση. Σημαντικό παράγοντα αποτελεί 
και η χρήση της ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης τόσο σε θέματα συμμόρ-
φωσης, όσο και σε θέματα ελέγχου.

Σημαντική 
παράμετρος 
επιτυχίας η 

σταθερότητα
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Σ
ε μία περίοδο σημα-
ντικών αλλαγών και 
εξελίξεων για την 
ανθρωπότητα, αλλά 
και προκλήσεων για 
το κοινωνικό σύνολο 
και τη συνοχή του, οι 

μεγάλοι οργανισμοί ως οντότητες, άρ-
ρηκτα συνδεδεμένες με το ευρύτερο 
περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποι-
ούνται, έχουν ευθύνη τόσο προς τους 
πελάτες τους και το προσωπικό τους, 
αλλά και τους συνεργάτες τους και την 
ευρύτερη κοινωνία.  

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η PwC Κύπρου ακο-
λουθεί διαχρονικά την ανθρωποκεντρική 
φιλοσοφία της έχοντας στον πυρήνα της 
δράσης και των ενεργειών της τις αξίες 
της προσφοράς, του εθελοντισμού και της 
συμμετοχής στα κοινά. Ως προτεραιότητα 
ο Oργανισμός ιεραρχεί  την προώθηση 
της νεανικής επιχειρηματικότητας, τη 
στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών 
ομάδων, την προστασία του περιβάλ-
λοντος, καθώς επίσης και την ευημερία 
και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των 
ανθρώπων  της αλλά και της κοινωνίας. 
Πρόσφατα, η PwC παρουσίασε σε ειδική 
έκδοση με τίτλο «Συμμετέχουμε & Αντα-
ποδίδουμε», τον Απολογισμό Βιώσιμης 
Ανάπτυξης για το 2019. 

Κοινωνία
Τη χρονιά που πέρασε ο Oργανισμός 

διοργάνωσε την καθιερωμένη ετήσια 
αιμοδοσία στα γραφεία τoυ σε Λευκωσία, 
Λεμεσό και Πάφο, προς ενίσχυση της 
Κεντρικής Τράπεζας Αίματος. Παράλ-
ληλα, για 7η  συνεχή χρονιά διέθεσε το 
ποσό που προοριζόταν για την αγορά 

των χριστουγεννιάτικων καρτών της στο 
νηπιαγωγείο «Μάνα». Επιπρόσθετα, πραγ-
ματοποιήθηκε εκστρατεία συλλογής ειδών 
πρώτης ανάγκης, τα οποία παραδόθηκαν 
στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Αλκυονίδες» 
προς στήριξη απόρων οικογενειών, ενώ 
μέλη του προσωπικού του οργανισμού 
στήριξαν με δική τους πρωτοβουλία το 
Movember και την εκστρατεία ευαισθη-
τοποίησης του Europa Uomo Cyprus για 
τον καρκίνο του προστάτη. 

Η PwC  στήριξε οικονομικά και άλλες 
εκδηλώσεις, όπως το Πασχαλινό Παζαράκι 
του Οργανισμού, όπου το προσωπικό με 
δική του πρωτοβουλία πουλάει προϊόντα 

για την ενίσχυση του σωματείου της επι-
λογής του, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες 
εθελοντισμού. Επιπλέον στηρίζει οικο-
νομικά κάθε χρόνο έναν μεγάλο αριθμό 
άλλων φιλανθρωπικών οργανώσεων και 
συνδέσμων, όπως ο Ραδιομαραθώνιος, 
ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου, 
ο Ερυθρός Σταυρός, το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα, η κλειστή θεραπευτική κοινότητα 
Αγία Σκέπη, ο ΠΑΣΥΚΑΦ,  ο Σύνδεσμος 
«Μωρά Θαύματα» κ.ά. Παράλληλα, δί-
νονται  βραβεία σε αριστούχους φοιτητές 
πανεπιστημίων και στηρίζει πολιτιστικά 
ιδρύματα, που μέσα από τη δράση τους 
προάγουν τις τέχνες και τον πολιτισμό, 

όπως η Κρατική Συμφωνική Ορχήστρα 
και το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος.

Επιχειρηματικότητα
Η PwC Κύπρου στηρίζει την τοπική 

κοινωνία και προωθεί τη νεανική επιχει-
ρηματικότητα και την καινοτομία μέσα 
από στρατηγικές συνεργασίες με εκπαι-
δευτικούς και επιχειρηματικούς φορείς. 
Ως στρατηγικός εταίρος της Chrysalis 
LEAP, για τέταρτη συνεχή χρονιά, στή-
ριξε έμπρακτα τον διαγωνισμό επιχει-
ρηματικών ιδεών πράσινης τεχνολογίας 
ClimateLaunchpad, ενώ οι άνθρωποι της 
PwC προσέφεραν εθελοντικά καθοδήγη-

ση στις ομάδες που έλαβαν μέρος στον  
διαγωνισμό. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο 
της μακροχρόνιας συνεργασίας της με 
το Junior Achievement, η PwC στήριξε 
για πέμπτη συνεχή χρονιά οικονομικά 
και ουσιαστικά με εθελοντές τον σχολικό 
διαγωνισμό «Επιχείρηση της Χρονιάς».

Σημαντική είναι η συνεισφορά του Οργα-
νισμού και στο Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας 
«Research Centre on Interactive Media 
Smart Systems and Emerging Technologies 
(RISE)», το οποίο στοχεύει στην προώθηση 
της έρευνας και της καινοτομίας. Μάλιστα, 
το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας στεγάζεται 
προσωρινά σε γραφεία που παραχωρή-
θηκαν στο κτήριο της PwC στο κέντρο της 
Λευκωσίας. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της 
μακροχρόνιας συνεργασίας του Οργανισμού 
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργανώ-
θηκε το ετήσιο Φόρουμ Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας.

Περιβάλλον
Αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι 

στο περιβάλλον, η PwC επιδιώκει τη συνεχή 
ενίσχυση της επιχειρηματικής της δράσης 
και τη βελτίωση του τρόπου κατασκευής, 
λειτουργίας και διαχείρισης των κτηρίων 
του Οργανισμού με βασικό στόχο τη μείωση 
του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος. 
Μεταξύ άλλων τοποθετήθηκαν αισθητήρες 
κίνησης και χρονοδιακόπτες στις εγκατα-
στάσεις του οργανισμού για μείωση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 
αντικαταστάθηκε ο στόλος οχημάτων και 
μοτοσικλετών του οργανισμού για μείωση 
των αντίστοιχων εκπομπών ρύπων. Πρό-
σθετα, στις καθημερινές λειτουργίες του 
οργανισμού προωθείται η χρήση 100% 
ανακυκλωμένου χαρτιού.

Be Well. Work Well
Η ευελιξία και η ευημερία αποτελούν 

έναν από τους τέσσερεις στρατηγικούς πυ-
λώνες των πρωτοβουλιών και δράσεων 
της PwC Κύπρου και είναι κορυφαία προ-
τεραιότητα της Διεύθυνσης  Ανθρώπινου 
Δυναμικού και της ομάδας του Wellbeing. 
Από την 1η Ιουνίου 2019, ο οργανισμός 
υιοθέτησε ένα νέο πρόγραμμα ευέλικτης 
εργασίας, την “Καθημερινή Ευελιξία”, δίνο-

ντας στα μέλη του προσωπικού την ευκαιρία 
να αποκτήσουν μεγαλύτερο έλεγχο του 
χρόνου τους, προσφέροντας ευελιξία ως 
προς το πού, πώς, και πότε θα εργαστούν, 
έτσι ώστε να μπορούν να συνδυάσουν τις 
προσωπικές τους ανάγκες με την παροχή 
υπηρεσιών υψηλής αξίας για την κάλυψη 
των αναγκών των πελατών τους.

New World. New Skills 
To πρόγραμμα «New World. New Skills», 

που παρουσιάστηκε από τον Οργανισμό  τον 
περασμένο Δεκέμβριο, αποτελεί δέσμευση 
του παγκόσμιου δικτύου της PwC για την 
αντιμετώπιση της αυξανόμενης αναντιστοι-
χίας μεταξύ των υφιστάμενων δεξιοτήτων 
και αυτών που απαιτούνται στον ψηφιακό 
κόσμο. Για τον σκοπό αυτό θα επενδυθούν 
τρία δισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια.

Σε τοπικό επίπεδο, η PwC Κύπρου 
δεσμεύεται να επενδύσει στα επόμενα 
τέσσερα χρόνια δύο εκατ. ευρώ σε δράσεις 
και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη 
διάχυση της ψηφιακής γνώσης και στην 
ενίσχυση των δεξιοτήτων που θεωρούνται 
απαραίτητες στην ψηφιακή εποχή. Το 
πρόγραμμα εστιάζει στην αναβάθμιση 
των δεξιοτήτων των ανθρώπων της PwC, 
στη στήριξη των πελατών του οργανισμού 
για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
που επιφέρουν οι ραγδαίες τεχνολογικές 
εξελίξεις και στη συνεργασία με διάφο-
ρους φορείς για τη στήριξη ποικίλων κοι-
νωνικών ομάδων, ώστε να βελτιώσουν 
τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στην 
ψηφιακή εποχή. Στο πλαίσιο αυτό πρό-
σφατα ανακοινώσαμε τη συνεργασία μας 
με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου, η 
οποία θα επικεντρωθεί στη διοργάνωση 
και στην προώθηση δράσεων ενημέρω-
σης της νεολαίας για θέματα ψηφιακής 
εκπαίδευσης, κατάρτισης, απασχόλησης, 
διαχείρισης σταδιοδρομίας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, 
θα επενδύσουμε 500 ώρες διδασκαλίας 
και εκπαίδευσης τον χρόνο σε  δράσεις 
ενημέρωσης της νεολαίας για θέματα 
ψηφιακής εκπαίδευσης, κατάρτισης, απα-
σχόλησης, διαχείρισης σταδιοδρομίας, 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

 «Συμμετέχουμε & Ανταποδίδουμε», 
από την PwC Κύπρου
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ΣΠΑΤΑΛΗ ΦΑΓΗΤΟΥ ΣΤΗΝ Ε.Ε.
Σύμφωνα με υπολογισμούς, η ΕΕ παράγει περίπου 88 εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων 
τροφίμων ετησίως, το οποίο αντιστοιχεί σε 173 κιλά ανά άτομο.

Η Κύπρος είναι από τις χώρες με τη μεγαλύτερη παραγωγή απορριμμάτων τροφίμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ πάνω από τον μέσο όρο των κρατών μελών. Μόνο η Ολλανδία με 
542 κιλά ανά άτομο και το Βέλγιο με 345 κιλά ανά άτομο βρίσκονται πιο ψηλά στον σχετικό 
κατάλογο από την Κύπρο, η οποία ακολουθεί στην τρίτη θέση με 345 κιλά απορριμμάτων 
τροφής ανά άτομο.

Η δημιουργία απορριμμάτων τροφίμων αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά 
προβλήματα με πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις σ’ ένα ευρύ φάσμα τομέων. Πιο συγκεκριμένα, 
τα εκατομμύρια κιλά τροφίμων που πετιούνται κάθε χρόνο συνδέονται άμεσα με την σπατάλη 
πολύτιμων πόρων, όπως είναι το νερό, το έδαφος και η ενέργεια. Επίσης, η σπατάλη τροφίμων 
συμβάλλει σημαντικά και στην κλιματική αλλαγή, μιαn από τις σημαντικότερες προκλήσεις 
της εποχής μας, καθώς 170 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα εκπέμπονται από 
τα απόβλητα τροφίμων. Ταυτόχρονα, η σπατάλη τροφίμων, εκτός από ηθικό πρόβλημα, 
κυρίως αν αναλογιστεί κανείς τις διαφορές που υπάρχουν στις διατροφικές συνήθειες των 
νοικοκυριών ακόμα και στον αναπτυγμένο κόσμο με την ύπαρξη 43 εκατομμυρίων ανθρώπων 
να δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές γεύμα, αποτελεί κι ένα πολύ σημαντικό 
οικονομικό πρόβλημα με κόστος που ανέρχεται στα 143 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο 
για τους Ευρωπαίους πολίτες. Επίσης, η σπατάλη τροφίμων αποτελεί πρόβλημα αναφορικά 
και με τη δυνατότητα σίτισης του συνεχώς αυξανόμενου πληθυσμού του πλανήτη μας.  

Στην ΕΕ, οι τομείς που συμβάλλουν περισσότερο στη δημιουργία απορριμμάτων τροφίμων 
είναι τα νοικοκυριά, με ποσοστό 53%, και η μεταποίηση, με ποσοστό 19%. 

Συχνά οι καταναλωτές δεν αναγνωρίζουν τη σπατάλη τροφίμων ως ένα σημαντικό πρόβλημα, 
ενώ αγνοούν και τις αιτίες του. Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου, οι ενδείξεις για 
την ημερομηνία λήξης ή κατανάλωσης στα τρόφιμα δεν γίνονται κατανοητές από μεγάλο 
μέρος του πληθυσμού, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην άμβλυνση του προβλήματος. 

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική στοχεύει κι άρα αναπτύσσει δράσεις που αφορούν την προστασία 
του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων. Ταυτόχρονα, η Κοινή Αγροτική Πολιτική επενδύει στην έρευνα και την 
τεχνολογία στη γεωργία με σκοπό την αύξηση της αποδοτικότητας των καλλιεργειών με τη 
χρήση λιγότερων πόρων με σκοπό τη σίτιση ενός όλο και αυξανόμενου πληθυσμού. Στο ίδιο 
μήκος κύματος, στοχεύει και στον περιορισμό της σπατάλης τροφίμων σε όλα τα στάδια που 
μεσολαβούν ανάμεσα στην παραγωγή τους και στη διάθεση στον καταναλωτή. 

Διαβάζοντας προσεκτικά τις ετικέτες των προϊόντων και αξιολογώντας προσεκτικά τις ανάγκες 
μας, μπορούμε να συμβάλουμε αποφασιστικά στη μείωση της απόρριψης τροφίμων. 

«ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΠΟΥ ΗΤΑΝ 
Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΥΠΑΙΤΙΟΣ 
ΤΏΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓΏΓΙΚΏΝ ΔΑ-
ΝΕΙΏΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΟΘΕΙ 
ΜΑΖΙΚΑ ΧΏΡΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ, 
ΒΓΑΙΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ, ΟΠΏΣ 
ΛΕΜΕ ΣΤΑ ΚΥΠΡΙΑΚΑ, ‘‘ΚΟΥΠ-
ΠΕΣ ΑΠΑΝΝΕΣ’’» 

ΣΑΒΒΑΚΗΣ Κ. ΣΑΒΒΙΔΗΣ*

Είχαν μαζευτεί οι πολυμαθείς του κα-
τεστημένου την περασμένη Τετάρτη 
σε ημερίδα που διοργάνωσε η Κε-

ντρική Τράπεζα για τον υπερδανεισμό. Μια 
μονόπλευρη παρουσίαση, δυστυχώς, αλλά 
και ένα debate λυπούμαι να πω, κλειστό 
σε προκατασκευασμένο ζουρλομανδύα. 

Παραδοχή μεν ότι το χρέος παραμένει 
στην οικονομία ενώ οι ισολογισμοί των 
τραπεζών φαινομενικά καλυτερεύουν, αφού 
ξεπουλούν σε ξένους τα ΜΕΔ. Αγνοώντας 
τις συνέπειες όμως προωθούνται μέτρα 
με αστείες (για να μην πω τραγικές) δι-
καιολογίες, που ένα αποτέλεσμα μόνο θα 
έχουν. Την κατάσχεση των περιουσιών του 
κόσμου προς όφελος των τυχοδιωκτών που 
αγόρασαν τα δάνεια του κόσμου, χωρίς 
πρώτα να τα προσφέρουν -ως όφειλαν- 
στους ίδιους τους δανειζομένους. 

Οι τράπεζες, που ήταν ο μεγαλύτερος 
υπαίτιος των μη παραγωγικών δανείων 
που έχουν δοθεί μαζικά χωρίς αξιολόγηση 
και μόνο με εξασφαλίσεις, βγαίνουν με τη 

βοήθεια του κατεστημένου (της Κυβέρνησης 
και των διαφόρων “βολευτών” - «ειδημόνων», 
αλλά και της Κεντρικής Τράπεζας, που ήταν 
ο κύριος υπαίτιος για την κρίση), όπως λέμε 
στα κυπριακά, «κούππες άπαννες». Και υπο-
βοηθούνται από όλους και με τις ευλογίες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υφαρπάξουν τις 
περιουσίες του κόσμου, που έπεσε θύμα τους 
την περίοδο των «πάρτε όλοι» εύκολα δάνεια. 

Και μάλιστα οι “σύνεδροι” φαίνεται να 
απορούν πώς να μη γράφονται όλοι στο 
Σχέδιο Εστία. Φυσικά κανείς δεν διερωτάται 
ποιος πραγματικά επωφελείται από αυτό το 
Σχέδιο και πως είναι δυνατόν οι τράπεζες 
να εισπράττουν σχεδόν στο 100% δάνεια, 
τα οποία η πραγματική τους αξία (αν τα 
πωλούσαν δηλαδή) θα ήταν πιο κοντά στο 
10% του υπολοίπου του δανείου! 

Και φυσικά κανείς δεν ανησυχεί ότι 
αυτή η τακτική θα μας βάλει σε νέα και 
μακρύτερη οικονομική κρίση εφόσον 
οι οικονομικοί παράγοντες της χώρας 
(νοικοκυριά και επιχειρήσεις) θα έχουν 

σπασμένους ισολογισμούς και επομένως 
μειωμένη ικανότητα για να αναλάβουν 
νέο δανεισμό στο μέλλον και ως επίσης 
δεν θα υπάρχουν αξιόλογες επενδυτικές 
ευκαιρίες εφόσον η αγοραστική δύναμη 
του κόσμου θα είναι πολύ μειωμένη. 

Είχα πάει σε αυτήν την ημερίδα με 
κάποια ελπίδα ότι επιτέλους επτά χρόνια 
μετά  το κούρεμα ίσως κάτι να άλλαξε και 
μερικοί από εμάς να γίναμε σοφότεροι. 
Λυπούμαι να παρατηρήσω ότι τίποτε 
δεν μάθαμε. Αντιθέτως άρχισαν τα ίδια 
και χειρότερα! Επανήλθαν δριμύτεροι! 
Ουδόλως τους απασχολούν οι συνέπειες 
του τεράστιου ιδιωτικού (και δημόσιου) 
χρέους στην οικονομία γενικότερα. Και 
όλα αυτά ενώ εξελίσσεται μια νέα, ν κα-
τασκευασμένη από την κεφαλή αυτήν τη  
φορά, φούσκα, όπου: 

1. Ο κόσμος είναι σε δυσχέρεια και 
ξεπουλάει τη γη του (και την εργασία του) 
για να επιβιώσει (ή του την κατάσχουν 
λόγω χρεών). 

2. Οι “developers” βρίσκουν φτηνό κό-
στος παραγωγής που μειώνεται περισσότερο 
με τις κατά παραγγελίαν χαλαρώσεις (π.χ. 
ουρανοξύστες). 

3. Οι δικηγόροι / λογιστές / πολιτικά-
ντηδες θησαυρίζουν και πάλι τροχοδρο-
μώντας βρόμικο και ύποπτο χρήμα (π.χ. 
διαβατήρια) στην Κύπρο. 

4. Η ίδια φόρμουλα όπως και πριν από 
το 2013,  με κάπως διαφορετικό σκηνικό. 
Οι ίδιοι πρωταγωνιστές, με μέγα σκηνο-
θέτη του έργου τον ένοικο στο Προεδρικό. 

Και θα προσθέταμε πολλούς κομπάρσους 
καλοθελητές έτοιμους, όπως και πριν από 
την κρίση, να εξυπηρετήσουν με κάθε τρόπο 
αυτήν την τραγική για τον κόσμο παρωδία.

*Οικονομολόγος, που ειδικεύεται στην 
οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοδότηση 

έργων. Ήταν πρώην ανώτερος διευθυντής στην 
Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και έχει δια-

τελέσει τακτικός Επισκεπτόμενος Λέκτορας στο 
Πανεπιστήμιο του Harvard και στο Πανεπιστή-

μιο Queen’s του Καναδά. 

Τίποτα δεν αλλάζει στη χώρα των βολεμένων
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Σ την προώθηση ενός νέου μοντέ-
λου ανάπτυξης της κυπριακής 
οικονομίας, με βάση πρόταση 

από το Συμβούλιο Οικονομίας και Αντα-
γωνιστικότητας Κύπρου, αναφέρθηκε 
ο πρόεδρος του Συμβουλίου, Τάκης 
Κληρίδης, σε ομιλία του στο φόρουμ 
οικονομικής πολιτικής που διοργάνωσε 
το ΑΚΕΛ.

Ο κ. Κληρίδης είπε ότι το συγκε-
κριμένο έργο έχει ήδη ξεκινήσει και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 
2ου εξαμήνου του 2021. Τα πρώτα 
παραδοτέα, περιλαμβανομένων των 
στρατηγικών κατευθύνσεων οικονο-
μικής πολιτικής, αναμένεται να είναι 
έτοιμα εντός του 2ου εξαμήνου του 2020.

Όπως είπε, το έργο αφορά την εκπό-
νηση μίας ολοκληρωμένης μακροπρό-
θεσμης στρατηγικής για την κυπριακή 
οικονομία. Η πρόταση του συμβουλίου, 
πρόσθεσε, υιοθετήθηκε από την Κυβέρ-
νηση και συμπεριλήφθηκε στα αιτήματα 
που υποβλήθηκαν προς την υπηρεσία 
στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την εξασφάλιση χρηματοδότησης και 
τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση 
αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων. Μέσα 
από τις διαγωνιστικές διαδικασίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε, το έργο 

ανατέθηκε σε κοινοπραξία εμπειρογνω-
μόνων με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών 
και άλλων εμπειρογνωμόνων, τόσο από 
την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό.

Όπως τόνισε, μέσα από το έργο 
αναμένεται να παρέχονται οι απαιτού-
μενες στρατηγικές κατευθύνσεις αλλά 
και οι προϋποθέσεις για στοχευμένη 
και αποτελεσματική εφαρμογή των 
μεταρρυθμιστικών και επενδυτικών 
πολιτικών της χώρας, για τα επόμενα 
10-15 χρόνια. Σε αυτό, συνέχισε, ανα-
μένεται να συμβάλει η ανάλυση των 
αδυναμιών αλλά και των προοπτικών 
της κυπριακής οικονομίας καθώς και 
των παγκόσμιων οικονομικών τάσεων 
αλλά και κινδύνων.

Στο πλαίσιο του επαναπροσδιορισμού 
του μοντέλου ανάπτυξης, είπε ακόμα, 
σημαντικό ρόλο θα κληθούν να επιτε-
λέσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
που αποτελούν τον σημαντικότερο 
μοχλό ανάπτυξης και ενίσχυσης της 
απασχόλησης, ιδιαίτερα σε μια χώρα 
του μεγέθους της  Κύπρου. Θα πρέπει 
να στηριχθούν, όπως ανέφερε, μέσα σε 
ένα υγιές περιβάλλον, φιλικό και ευνοϊκό 
προς την καλλιέργεια του επιχειρημα-
τικού πνεύματος και την ανάπτυξη της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, με 
έμφαση στην  επιχειρηματική καινοτομία. 

Σ
ε τροχιά υλοποίησης βρί-
σκεται η νέα φορολογική 
μεταρρύθμιση, 18 χρόνια 
μετά την τελευταία ανα-
θεώρησή της  το 2002.

Ο Γενικός Διευθυντής 
του Υπουργείου Οικονο-

μικών, Γιώργος Παντελή,  προανήγγειλε 
τη νέα  φορολογική  μεταρρύθμιση από το 
βήμα του διήμερου οικονομικού φόρουμ, 
που διοργάνωσε το ΑΚΕΛ χθες και προχθές. 
Ο κ. Παντελή έδωσε αδρά το στίγμα που 
θα διέπει τη φορολογική μεταρρύθμιση, 
η οποία  θα εδράζεται και θα έχει άρω-
μα περιβαλλοντικού προσανατολισμού, 
αφού όπως εξήγησε, θα περιλαμβάνει 
μέτρα για μία δημοσιονομικά ουδέτερη 
πράσινη μεταρρύθμιση. Τα έσοδα που θα 
προκύπτουν, είπε, θα επιστρέφονται στον 
πολίτη μέσω της μείωσης  της φορολογικής 
επιβάρυνσης στην απασχόληση. Σημείωσε 
ότι ο υπό αναφοράν φορολογικός σχεδι-
ασμός θα λαμβάνει  υπόψη και τη λήψη 
ανάλογων  αντισταθμιστικών μέτρων, τα 
οποία  θα διασφαλίζουν δημοσιονομική 
σταθερότητα αντισταθμίζοντας με αυτόν 
τον τρόπο το δημοσιονομικό πλεόνασμα 
που θα προκύψει από την πράσινη φορο-
λογία,  στη μεταρρύθμιση της εργασίας.

Επεσήμανε ότι η προτεινόμενη με-
ταρρύθμιση βρίσκεται στα αρχικά στά-
δια σχεδιασμού και η πολιτική απόφαση 
αναμένεται να ληφθεί εντός του 2020.

Υπενθύμισε ότι το 2019 εφαρμόστη-
κε νέα πολιτική τελών κυκλοφορίας στη 

βάση των ρύπων. Το τμήμα φορολογίας, 
είπε, έχει πετύχει τους στρατηγικούς του 
στόχους που έχει θέσει  για την εθελούσια 
φορολογική συμμόρφωση, την αποτελε-
σματική είσπραξη των φόρων, τη βελτίωση 
της αποδοτικότητας και της αποτελεσμα-
τικότητας των υπηρεσιών προς τους φο-
ρολογουμένους. Παράλληλα, πρόσθεσε 
ότι γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την 
ενίσχυση του φορολογικού ελέγχου και 
την πάταξη της φοροδιαφυγής. Εξήγησε ότι 
προς αυτήν την κατεύθυνση θα επιδράσει 
σημαντικά ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός 
του τμήματος με νέες τεχνολογίες,  η ανά-
πτυξη των οποίων, τόνισε, βρίσκεται σε 

προχωρημένο στάδιο.
Ο κ. Παντελή πρόσθεσε στη συνέχεια 

ότι μία από τις φιλοδοξίες του ΥΠΟΙΚ 
περιστρέφεται, κατά την έκφρασή του,  
γύρω από τη δίκαιη κατανομή φορολο-
γικών βαρών, στηρίζοντας την ανάπτυξη, 
την απασχόληση αλλά και την πράσινη 
και βιώσιμη οικονομία. Ο  πρόεδρος του 
Συμβουλίου Οικονομίας, Τάκης Κληρίδης, 
του οποίου οι αναφορές προηγήθηκαν της 
ομιλίας του  ΓΔ του ΥΠΟΙΚ, κάλεσε όλες 
τις πολιτικές δυνάμεις να στηρίξουν μία 
επικείμενη αναθεώρηση της υφιστάμενης 
φορολογικής μεταρρύθμισης. Απευθυνό-
μενος στον ΓΔ του ΥΠΟΙΚ, του έριξε το 

γάντι και εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα 
αφήσει εκτός πλαισίου στην ομιλία του το 
θέμα της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Ο κ. Κληρίδης υπενθύμισε στους  αρ-
χηγούς των κομμάτων, που ήταν παρόντες 
στο οικονομικό φόρουμ, ότι με τη στήριξη 
όλων των πολιτικών δυνάμεων, εντός και 
εκτός Βουλής, ο ίδιος όντας τότε Υπουρ-
γός Οικονομικών, κατάφερε το 2002 να 
περάσει από το Κοινοβούλιο μία ευρεία 
και καθολικά αποδεκτή  φορολογική με-
ταρρύθμιση, τα αποτελέσματα της οποίας 
ακόμη και σήμερα, όπως τόνισε, απολαμ-
βάνει η κυπριακή κοινωνία και ο τόπος 
ειδικότερα.

Τ. Κληρίδης: Νέο μοντέλο 
ανάπτυξης της οικονομίας το 2021

Στα σκαριά η φορολογική 
μεταρρύθμιση



Ό
σοι έχουν εμπλακεί 
στη σύναψη δημό-
σιων συμβάσεων 
για την υλοποίη-
ση συστημάτων 
(ως Αναθέτου-
σες Αρχές (ΑΑ), 

εξωτερικοί σύμβουλοι, προσφέρο-
ντες) γνωρίζουν πολύ καλά την εξής 
πραγματικότητα: ανάλωση μηνών για 
καταγραφή εκατοντάδων λειτουργικών/
τεχνικών απαιτήσεων, ετοιμασία λεπτο-
μερών εγγράφων διαγωνισμού, παροχή 
πολλαπλών διευκρινίσεων, αξιολόγηση 
υπέρογκων υποβληθεισών προτάσεων 
και εξέταση των προσφυγών - που πλέ-
ον υποβάλλονται σχεδόν αυτόματα με 
τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων 
- στην Αναθεωρητική Αρχή Προσφο-
ρών. Εάν, στην καλύτερη περίπτωση, ο 
διαγωνισμός δεν ακυρωθεί, θα έχει ήδη 
περάσει τουλάχιστον ένας χρόνος από 
την αρχική καταγραφή των απαιτήσεων, 
οι οποίες πιθανόν να έχουν αλλάξει. 
Ακόμα και αν ο προμηθευτής υλοποι-
ήσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, 
είτε το αποτέλεσμα δεν είναι, πλέον, το 
αναμενόμενο αφού οι λειτουργικές απαι-
τήσεις ή η τεχνολογία είχαν στην πορεία 
αλλάξει, ή απαιτήθηκαν επιπρόσθετοι 
πόροι για να επιτευχθεί το αναμενόμενο 
αποτέλεσμα, ενώ σε κάθε περίπτωση, 
τα αρχικά χρονοδιαγράμματα είναι 
αδύνατον να τηρηθούν.

Ο παραδοσιακός τρόπος προκή-
ρυξης υποβάλλει τους προσφέροντες 
στη διαδικασία υποβολής υπέρογκων 

«ΈΧΈΙ ΑΠΟΔΈΙΧΘΈΙ ΠΩΣ Η 
ΈΦΑΡΜΟΓΗ ΈΥΈΛΙΚΤΩΝ 
ΜΈΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΈΠΙΦΈΡΈΙ 
ΣΈΙΡΑ ΠΛΈΟΝΈΚΤΗΜΑΤΩΝ: 
ΤΑΧΥΤΈΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, 
ΜΈΓΑΛΥΤΈΡΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟ-
ΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗ-
ΣΈΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟ 
ΠΈΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΈΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ 
ΤΗΣ ΈΠΈΝΔΥΣΗΣ».
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ΝΤAΪΝΑ ΜΙΣΚΟΥΡH*  
dmiskouri@kpmg.com 

Σύναψη Δημόσιων Συμβάσεων 
και Έργα Πληροφορικής

EMMA CAPITAL (BVI) LIMITED
(In Voluntary Liquidation)

Company No. 1730358

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

Ζητείται υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικία-
ση χώρους στην περιοχή που περικλείεται ή εφάπτεται των δρόμων Αγίου Ανδρέου-Ανεξαρτησίας-
Ανδρέα Θεμιστοκλέους- Κιτίου Κυπριανού, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του Τεχνολο-
γικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Τεχνολο-
γικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διεύθυνση Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 2ος όροφος, 
πρώην κτήριο Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 3036 Λεμεσός,  το αργότερο μέχρι 
τις 12.30μ.μ., Παρασκευή,  06/03/2020, σε κλειστό φάκελο. Στο εξωτερικό του φακέλου 
να αναγράφεται: «Δήλωση ενδιαφέροντος για στέγαση του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου».

Για περαιτέρω πληροφορίες/έντυπα/χάρτη, παρακαλείστε όπως αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Τε-
χνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου https://www.cut.ac.cy

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος
για στέγαση γραφείων και αιθουσών

διδασκαλίας  του Τεχνολογικού
Πανεπιστημίου Κύπρου

Νέα πρόσωπα απαρτίζουν το Δι-
οικητικό Συμβούλιο του Συνδέ-
σμου Ασφαλιστικών Εταιρειών 

Κύπρου, λόγω αφυπηρέτησης στελεχών 
της βιομηχανίας. Συγκεκριμένα, στο Δι-
οικητικό Συμβούλιο εντάσσονται οι νέοι 
Γενικοί Διευθυντές των Γενικών Ασφα-
λειών Κύπρου και Eurolife, κ.κ. Κώστας 

Κώστα και Αβραάμ Πεκρής αντίστοιχα, 
ενώ Αντιπρόεδρος του Κλάδου Ζωής 
ορίστηκε ο κ. Ευάγγελος Αναστασιά-
δης. Ο Πρόεδρος του ΣΑΕΚ, Ανδρέας 
Στυλιανού, συνεχάρη τα νέα μέλη και τα 
προέτρεψε να εργαστούν συλλογικά για 
την επίτευξη των στόχων του Συνδέσμου 
και της ασφαλιστικής αγοράς.

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμε-
λητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) προκη-
ρύσσει τον τρίτο διαγωνισμό για 

την απονομή του Βραβείου Μηχανικής 
ΕΤΕΚ, το οποίο απονέμεται σε φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο, μέλος του ΕΤΕΚ, ή 
σε έργο/δράση/ενέργεια. Η συμμετοχή 
που θα βραβευθεί, θα τιμηθεί με απονο-
μή διπλώματος και χρηματικού βραβείου 
€10.000 σε τελετή που θα λάβει χώραν τον 
Απρίλιο του 2020, στο πλαίσιο της Τελε-
τής Απολογισμού Δράσης 2017-2020 του 
ΕΤΕΚ. Στόχος του διαγωνισμού, ο οποίος 
είναι θεσμοθετημένος από το 2015 και 
διοργανώνεται κάθε τρία χρόνια, είναι να 
αναδείξει τις σύγχρονες εξελίξεις και τα 
επιτεύγματα της μηχανικής επιστήμης, με 
σημείο ενδιαφέροντος τον αντίκτυπο που 

έχει η εφαρμογή τους στην οικονομία και 
στην κοινωνία, τόσο στην Κύπρο, όσο και 
σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Η αξιολόγηση των συμμετοχών θα γίνει 
από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, η 
οποία αποτελείται από τους: Στέλιο Αχνιώτη, 
Πρόεδρο ΕΤΕΚ, Αντρέα Μαραγκό, Β’ Αντι-
πρόεδρο ΕΤΕΚ, Δρα  Κρίστη Χρυσοστόμου, 
Καθηγητή-Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
ΤΕΠΑΚ, Δρα Βενιζέλο Ευθυμίου, Πρόε-

δρο Ερευνητικής Μονάδας ΦΩΣ - Πανε-
πιστήμιο Κύπρου, Αθηνά Αριστοτέλους, 
τέως Διευθύντρια - Τμήμα Πολεoδομίας 
και Οικήσεως, Δρα Συμεών Κασσιανίδη, 
Εκτελεστικό Πρόεδρο της Hyperion Systems 
Engineering και Δρα Αλέξανδρο Μιχαη-
λίδη, Γενικό Διευθυντή του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού RTD Talos. Οι προτάσεις 
αξιολογούνται σε σχέση με τον αντίκτυπο 
(εθνικό ή διεθνή), την προστιθέμενη αξία 

και τον συμβολισμό τους, καθώς και τον 
βαθμό συνάφειάς τους με το ζητούμενο 
που είναι η σημαντική συμβολή τους στην 
οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανά-
πτυξη της χώρας. Θα αξιολογηθούν, επίσης, 
η καινοτομία, αυθεντικότητα και πρωτοτυπία 
κάθε υποψηφιότητας. Τα Έντυπα Αίτησης 
Συμμετοχής για υποβολή υποψηφιότητας 
πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία του 
ΕΤΕΚ, οδός Κερβέρου 8, 1016 Λευκωσία, 
αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, σε φάκελο με 
την ένδειξη ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΕΚ 
2020, το αργότερο μέχρι και τη Δευτέρα, 
6 Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. Έντυπα 
αιτήσεων μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να 
προμηθευτούν από τα γραφεία του ΕΤΕΚ 
ή από την ιστοσελίδα του ΕΤΕΚ www.etek.
org.cy/site-article-2408-44-el.php. 

Νέα πρόσωπα στο Δ.Σ. του ΣΑΕΚ 

Διαγωνισμός για το Βραβείο  Μηχανικής ΕΤΕΚ 2020

προτάσεων για να δηλώσουν συμμόρφω-
ση με τις λεπτομερείς απαιτήσεις και να 
υποστηρίξουν πως η προτεινόμενη λύση 
ανταποκρίνεται επακριβώς στις απαιτήσεις. 
Συνεπώς, αξιολογείται κυρίως η ικανότητα 
των προσφερόντων να τεκμηριώνουν αντί 
να επιλύουν προβλήματα και να παρέ-
χουν καινοτόμες λύσεις. Oι απαιτήσεις 
προδιαγράφονται έχοντας υπόψη ένα 
συγκεκριμένο τρόπο προσέγγισης των 
αναγκών, χωρίς να παραμένουν περιθώρια 
εξεύρεσης ενναλακτικών. H σύμβαση (με 
τις απαιτήσεις να αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος της) διέπει τη σχέση μεταξύ της 
ΑΑ και του προμηθευτή και αποτελεί 
προσχέδιο της τεχνολογικής λύσης. Η εκ 
των προτέρων λεπτομερής τεκμηρίωση 
θεωρείται κριτήριο επιτυχίας του έργου: 
δημιουργείται η ψευδαίσθηση ασφάλει-
ας, δηλαδή όσο πιο λεπτομερής είναι, 
τόσο καλύτερο το τελικό αποτέλεσμα και 
τόσο μεγαλύτερος ο έλεγχος τήρησης των 
υποχρεώσεων του προμηθευτή. Οι αυ-

στηροί όροι αναφορικά με τις αρχικές 
απαιτήσεις, το χρονοδιάγραμμα και το 
ουσιαστικά σταθερό κόστος, καθορίζουν 
τι θεωρείται απόκλιση από τους όρους 
σύμβασης, στην πραγματικότητα, όμως, 
σπάνια προστατεύουν τις ΑΑ. 

Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 
τεχνολογικά περιβάλλον, όπου το δημόσιο 
καλείται να ανταποκριθεί αμεσότερα στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών, 
υπάρχει η ανάγκη κάλυψης τρεχουσών 
αναγκών και επίλυσης πολυσχιδών προ-
βλημάτων, στα οποία ο παραδοσιακός 
τρόπος σύναψης/διαχείρισης συμβάσεων 
πληροφορικής αδυνατεί να ανταποκριθεί 
αποτελεσματικά. 

Το 2001, ερευνητές συμπεριέλαβαν 
σε μορφή μανιφέστου τον όρο «Ευέλι-
κτη Ανάπτυξη Λογισμικού» αποσκοπώ-
ντας στην παρουσίαση πιο ευέλικτων 
μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικών. 
Οι ευέλικτες μεθοδολογίες αποτελού-
νται από μικρούς επαναληπτικούς και 

επαυξητικούς κύκλους ανάπτυξης και 
προϋποθέτουν απόλυτη συνεργασία 
με τον «πελάτη» στον καθορισμό των 
απαιτήσεων. Βασίζονται στις τέσσερεις 
ακόλουθες θεμελιώδεις αξίες:

1. Ένα λειτουργικό λογισμικό είναι πιο 
σημαντικό από την εκτενή τεκμηρίωση.

2. Η συνεργασία με τον πελάτη είναι 
πιο σημαντική από τις συμβατικές δια-
πραγματεύσεις.

3. Η ανταπόκριση στην αλλαγή είναι 
πιο σημαντική από την τήρηση ενός προ-
διαγεγραμμένου σχεδίου.

4. Οι άνθρωποι και η μεταξύ τους 
συνεργασία είναι πιο σημαντική από 
τις διαδικασίες. 

Οι πιο πάνω αξίες έχουν μεγάλο περι-
θώριο εφαρμογής στον τρόπο σύναψης 
και διαχείρισης δημόσιων συμβάσεων. 
Οι διαδικασίες σύναψης θα πρέπει να 
υποστηρίζουν προενεργές προσεγγίσεις 
προσανατολισμένες στον καθορισμό του 
επιθυμητού αποτελέσματος, ενισχύοντας 

τη συνεργασία μεταξύ ΑΑ και προμηθευ-
τών στο να καθορίζουν από κοινού τις 
απαιτήσεις. Θα πρέπει να καθορίζονται 
ξεκάθαρα κριτήρια και όρια ποιότητας, 
έτσι ώστε οι προμηθευτές να είναι υπό-
λογοι για την ποιότητα σε σχέση με το 
οριζόμενο πεδίο εργασίας, στη βάση της 
συνευθύνης. Θα πρέπει επίσης να δια-
σφαλίζουν τη συμμετοχή ικανών ατόμων 
στην επίλυση προβλημάτων. Η σύμβαση 
πρέπει να ορίζει τις συμβατικές υποχρε-
ώσεις, χωρίς, ωστόσο, να δεσμεύει τον 
προμηθευτή στην υλοποίηση λεπτομερών 
απαιτήσεων (που ενδεχομένως να μην 
ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανά-
γκες) και η διαχείρισή της θα πρέπει να 
προσανατολίζεται στον βαθμό υλοποίησης 
του επιθυμητού αποτελέσματος, βάσει 
του οποίου συνδέεται και η μέθοδος 
πληρωμής των προμηθευτών.

Έχει αποδειχθεί πως η εφαρμογή ευ-
έλικτων μεθοδολογιών επιφέρει σειρά 
πλεονεκτημάτων: ταχύτερη ανάπτυξη, 

μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα στις 
απαιτήσεις των χρηστών και στο περι-
βάλλον ανάπτυξης και καλύτερη απόδοση 
της επένδυσης. Ωστόσο, οι ευέλικτες με-
θοδολογίες δεν αποτελούν πανάκεια. Σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις, η βέλτιστη 
διαχείριση πιθανώς να επιτυγχάνεται με 
συνδυασμό των καλύτερων στοιχείων 
των παραδοσιακών και των ευέλικτων 
προσεγγίσεων. Αναντίρρητα, το καλύτερο 
αποτέλεσμα επιτυγχάνεται όταν υπάρχει 
σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ «πελάτη» 
και «προμηθευτή». Η εφαρμογή των 
ευέλικτων μεθοδολογιών προϋποθέτει 
αλλαγή νοοτροπίας και ευέλικτες διαδι-
κασίες σύναψης συμβάσεων, οι οποίες 
να μπορούν να την υποστηρίζουν χω-
ρίς να αποκλίνουν από τον αρχικό τους 
σκοπό: τη διασφάλιση των αρχής ίσης 
μεταχείρισης, αποφυγής διακρίσεων, 
αμοιβαίας αναγνώρισης, αναλογικότη-
τας και διαφάνειας.

*Principal, KPMG Limited 

SERENITY RESOURCES LIMITED
(In Voluntary  Liquidation)

Company No. 1760126
Notice is hereby given that pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 
2004 that the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on 
6th February 2020. The Liquidator is Costas Christoforou, of 5 Esperidon Street, 4th Floor, 
2001 Strovolos, Nicosia, Cyprus.
Dated this 6th day of February 2020
Costas Christoforou



Α
υξημένο είναι τα τελευ-
ταία χρόνια το ενδιαφέ-
ρον της Τουρκίας στα 
Δυτικά Βαλκάνια. Δεν 
είναι, βεβαίως, τυχαίο το 
γεγονός πως η Άγκυρα 
επιχειρεί να παρασύρει 

την περιοχή στη δική της σφαίρα επιρροής 
με οικονομικά, πολιτισμικά και θρησκευ-
τικά μέσα. Για τον Ταγίπ Ερντογάν «το 
κλείδωμα» των Βαλκανίων είναι υψίστης 
σημασίας, καθώς αποτελεί για το όραμά 
του το γεωστρατηγικό σημείο «κλειδί» για 
αναβίωση της δικής του -τύπου οθωμανι-
κής- αυτοκρατορίας. Επιχειρεί, λοιπόν, με 
κάθε μέσο να πείσει τις ηγεσίες των δυτικών 
Βαλκανίων πως η πιο δυναμική επιλογή 
τους, εναλλακτικά της ΕΕ, είναι η Τουρκία. 
Όπως διαπιστώνει ο Γερμανός ειδικός σε 
θέματα Βαλκανίων του γερμανικού Ιδρύ-
ματος Επιστήμης και Πολιτικής, Ντούσαν 
Ρέλιτς, είναι αδιαμφισβήτητη η οθωμανική 
αρχιτεκτονική στις έξι χώρες των δυτικών 
Βαλκανίων, οι οποίες άλλωστε τελούσαν 
υπό οθωμανική κατοχή. Ο λόγος για  τη 
Σερβία, το Μαυροβούνιο, τα Σκόπια, τη 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, το Κοσσυφοπέδιο και 
την Αλβανία. Ωστόσο ο Ταγίπ Ερντογάν, 
αν και καλός γνώστης της Ιστορίας, είναι 
εξίσου καλός στη διαστρέβλωση αυτής 
και την προς όφελός του παραχάραξη. 
Με γνώμονα, λοιπόν, το καλό συμφέρον 
της Τουρκίας, επιχειρεί να πείσει τους 
λαούς της περιοχής πως εκτός από την 
κοινή ιστορία (του Οθωμανού κατακτητή 
και βαλκανικού υποτελούς), η περιοχή 
διασυνδέεται με την Τουρκία και λόγω 
θρησκείας. 

Όπως εξηγεί ο κ. Ρέλιτς, «στην Τουρκία 
πιστεύουν ότι λόγω της Ιστορίας έχουν 
μια εθνοτική και θρησκευτική συγγένεια 
με ορισμένες πληθυσμιακές ομάδες στα 
Βαλκάνια και θεωρούν τους εκεί μου-
σουλμάνους ομόδοξους, αδελφούς». 
Σημειώνει, ωστόσο, εμφαντικά πως οι 

καλοί γνώστες της Ιστορίας γνωρίζουν 
πως «υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ 
των μουσουλμάνων στην Τουρκία και 
εκείνων στις βαλκανικές χώρες». Η λήθη 
ωστόσο είναι η τροφή της παραπληρο-
φόρησης, λειτουργώντας όπως ακριβώς 
η γνώση που θρέφει τη μνήμη.

Σχεδιασμοί με βάθος χρόνου
Οι σχεδιασμοί της Τουρκίας για αναβί-

ωση της «μοντέρνας» οθωμανικής αυτο-
κρατορίας τέθηκαν σε λειτουργία από την 
εποχή που ο Αχμέτ Νταβούτογλου ήταν 
Υπουργός Εξωτερικών και μάλιστα φαίνεται 
πως ήταν ο πρώτος πολιτικός που υιοθέ-
τησε τις σχετικές εκθέσεις των στρατηγών 
των χερσαίων δυνάμεων και έπεισε τον 
Ταγίπ Ερντογάν για άμεση προσπάθεια 
υλοποίησης του στόχου. Ο ίδιος, αρχικά ως 
Υπουργός Εξωτερικών και ακολούθως ως 
Πρωθυπουργός, τελειοποίησε τον εθνικό 
σχεδιασμό και,  παρά την απομάκρυνσή 
του από την κυβέρνηση και την απόστασή 
του -σχεδόν αντιπαλότητα- με τον Ταγίπ 
Ερντογάν, το δικό του σχέδιο συνεχίζει 
να υλοποιείται. 

Οι πυλώνες στα δυτικά
Βαλκάνια

Τα τελευταία χρόνια η Τουρκία προσπα-
θεί να ενισχύσει ολοένα και περισσότερο 
την οικονομική, πολιτική και θρησκευτική 
παρουσία της στα δυτικά Βαλκάνια. Στην 
Αλβανία έχει επενδύσει σε αεροπορικές 
και τηλεπικοινωνιακές εταιρείες, σε έργα 
υποδομών και τράπεζες, το παλαιότερο 
ιδιωτικό πανεπιστήμιο της χώρας βρίσκε-
ται σε τουρκικά χέρια, ενώ ο Έντι Ράμα 
βλέπει στο πρόσωπο του Ταγίπ Ερντογάν 
έναν «στενό φίλο».

Στη χώρα δραστηριοποιούνται επίσης 
τουρκικές επιχειρήσεις στους τομείς τουρι-
σμού, υγειονομικής περίθαλψης, εμπορίου 
και μεταφορών.

Ανάλογη είναι η τουρκική «διείσδυση» 

και στο Κοσσυφοπέδιο, όπου το αερο-
δρόμιο της Πρίστινα βρίσκεται στα χέρια 
ελεγχόμενης από το κόμμα του Ερντογάν 
εταιρείας, όπως εξάλλου και το δίκτυο 
ηλεκτροδότησης της χώρας. Εντός του 
Κοσσυφοπεδίου λειτουργεί, άλλωστε, 
η οργάνωση ΤΙΚΑ, η οποία χρηματο-
δοτείται απευθείας από την τουρκική 
κυβέρνηση και το Ίδρυμα Μααρίφ, τα 
οποία προωθούν την ισλαμιστική ιδεο-
λογία και χρηματοδοτούν εκπαιδευτικές 
και κοινωνικές δραστηριότητες για τους 
μουσουλμάνους της περιοχής.     

Στα Σκόπια, που η Τουρκία αναγνώρισε 
πρώτη ως «Δημοκρατία της Μακεδονίας» 
τη δεκαετία του 1990, το αεροδρόμιο δι-
αχειρίζεται τουρκική επιχείρηση, ενώ η 
Άγκυρα καλλιεργεί στενούς δεσμούς με 
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όπου πολιτιστικά 
κέντρα παραδίδουν μαθήματα τουρκικής 
γλώσσας δωρεάν, ενώ πολύ σημαντικές εί-
ναι και οι τουρκικές επενδύσεις σε τράπεζες 
και σε έργα υποδομών. Επιπρόσθετα έχει 
αναλάβει την εκπαίδευση ιμάμηδων, ενώ 
έχουν ανοίξει στο Σεράγεβο δύο τουρκικά 
πανεπιστήμια,  τα οποία έχουν αποτελέσει 
αφορμή για τη μαζική εισροή Τούρκων 
φοιτητών και τουρκικής κουλτούρας. 

 Στη Σερβία η Τουρκία δηλώνει πα-
ρούσα στον ενεργειακό τομέα, ενώ ανα-
βαθμίζει συνεχώς τις εμπορικές σχέσεις 
των δύο χωρών. Επιπρόσθετα η Τουρκία, 
γνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που εξα-
κολουθεί να διαδραματίζει η θρησκεία 
στον λαό, έχει αναλάβει την επισκευή και 
ανοικοδόμηση τεμενών.

Οι τουρκικές επενδύσεις επεκτείνονται 
σε όλο το εύρος των Βαλκανίων, ακόμα και 
σε χώρες όπως η Κροατία, που όπως και 
η Σερβία είναι χριστιανικού πληθυσμού.

Σε όλες τις προαναφερθείσες περι-
πτώσεις και επιπροσθέτως σε Ελλάδα 
και Κύπρο, με τις ευλογίες των ντόπιων 
Μέσων Ενημέρωσης, η Τουρκία διαμορ-
φώνει την κοινή γνώμη περνώντας ισχυρά 

μηνύματα εξωτερικής πολιτικής με την 
προβολή σίριαλ ερωτικών ιστοριών από 
την εποχή της Οθωμανικής αυτοκρατορίας. 

Με λίγα λόγια, ο τουρκικός σχεδιασμός 
χρησιμοποιεί όλο το φάσμα επικοινωνιών 
για εγκαθίδρυση τουρκικής κουλτούρας. 
Η παιδεία, η οικονομία, η θρησκεία και 
ο πολιτισμός είναι οι βασικοί πυλώνες 
πάνω στους οποίους χτίζει το όραμα της 
νεο-οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Στόχος του Τούρκου Προέδρου, σύμ-
φωνα με αναλυτές, είναι να δημιουργήσει 
μια νέα γενιά ισλαμιστών στην «καρδιά» 
της Ευρώπης. 

Ανησυχεί η Ε.Ε., αδιαφορούν 
Ελλάδα και Κύπρος

Το μουσουλμανικό τόξο στα Βαλκάνια 
προκαλεί έντονες ανησυχίες στην ΕΕ, η 
οποία βιάζεται αφενός να εντάξει στους 
κόλπους της τις 6 χώρες των δυτικών 
Βαλκανίων, αφετέρου το γαλλικό βέτο 
απέδειξε πως η Ευρώπη δεν μπορεί να 
κλείνει τα μάτια στην έλλειψη δημοκρατίας. 

Σύμφωνα με το “Politico”, ο Ερντογάν 
γνωρίζει πολύ καλά πως το «να παίζεις το 
χαρτί του εθνικισμού και της θρησκείας 
έχει πολύ σημαντικότερες επιπτώσεις 
στα Βαλκάνια απ’ οπουδήποτε αλλού» 
και αυτό ακριβώς κάνει στο πλαίσιο μιας 
αναρχικού στυλ διακυβέρνησης.

Ελλάδα και Κύπρος μοιάζουν απούσες 
από την περιοχή, ωσάν να μην είναι οι 
πρώτες που επηρεάζονται από τα μεγαλε-
πήβολα σχέδια του τουρκικού παράγοντα. 

Πέρα από μερικές λεκτικές -πολλά υπο-
σχόμενες- αναφορές, ούτε καν η παρουσία 
ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων 
δεν είναι αξιοσημείωτη στη Βαλκανική 
και αυτές που υπάρχουν αποτελούν προ-
σωπική επιλογή των επιχειρηματιών και 
όχι αποτέλεσμα κινήτρων που έδωσαν οι 
κυβερνήσεις των δύο χωρών. 

Η Ελλάδα δεν επιχείρησε καν να γί-
νει η ατμομηχανή των Βαλκανίων, δεν 

επιχείρησε καν σοβαρή και στρατηγική 
διείσδυση στα Βαλκάνια, με μόνη -και 
μόνιμη- δικαιολογία της ανυπαρξίας εθνι-
κού σχεδιασμού την οικονομική κρίση, 
ωσάν οι δύο χώρες να ήταν ακυβέρνητες 
πριν από την εποχή της κρίσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της άβα-
θης πολιτικής που ακολουθεί η Ελλάδα 
το γεγονός πως στις χώρες όπου διατηρεί 
επιχειρήσεις προσλαμβάνει κυρίως ντό-
πιους και ελάχιστους Έλληνες που ζουν στη 
χώρα, δείχνοντας καλή συμμόρφωση στα 
θελήματα των κυβερνήσεων. Το τουρκικό 
παράδειγμα κατά το οποίο οι τουρκικές 
εταιρείες προσλαμβάνουν σχεδόν αποκλει-
στικά τουρκόφωνους και μουσουλμάνους, 
διαδίδοντας τον τουρκικό πολιτισμό, δεν 
έχει θορυβήσει, δεν έχει προβληματίσει, 
δεν έχει τύχει καν ανάγνωσης από τις κυ-
βερνήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου. 

Υπάρχει βέβαια η ειδοποιός διαφορά 
πως οι Τούρκοι επιχειρηματίες ενεργούν 
κατ’ εντολήν της ΜΙΤ και εκτός από τα 
δικά τους συμφέροντα υπηρετούν και 
αυτά της πατρίδας τους. 

Ο Ερντογάν υπερεκτιμά
τη γοητεία του

Σύμφωνα με το γερμανικό Spiegel, «στην 
πραγματικότητα ο Ερντογάν υπερεκτιμά τη 
γοητεία που ασκεί στα Βαλκάνια». Όπως 
εξηγεί μιλώντας στο περιοδικό ο διευθυ-
ντής του Κέντρου Νοτιοανατολικών Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Karl Franzens του Γκρατς στην Αυστρία, 
Φλόριαν Μπίμπερ, οι χώρες των δυτικών 
Βαλκανίων αντιμετωπίζουν την Τουρκία 
ως έναν χρήσιμο εταίρο «προκειμένου 
να προωθήσουν βραχυπρόθεσμα συμ-
φέροντα έναντι δυτικών κρατών και να 
ασκήσουν πίεση προς την Ε.Ε». Εκτιμά δε 
πως τα δυτικά Βαλκάνια δεν πρόκειται να 
στραφούν στην Τουρκία, έστω και αν η 
καθυστέρηση στην ενταξιακή διαδικασία 
τούς έχει προκαλέσει απογοήτευση.

ΟΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΒΙ-
ΩΣΗ ΤΗΣ «ΜΟΝΤΕΡ-
ΝΑΣ» ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 
ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ Ο ΑΧΜΕΤ 
ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΟΥ ΗΤΑΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕ-
ΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ 
ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΠΩΣ ΗΤΑΝ 
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 
ΠΟΥ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕ ΤΙΣ 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 
ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΤΩΝ 
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΙΣΕ ΤΟΝ ΤΑΓΙΠ 
ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΛΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com
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Η ΣΥΜΦΩΝΊΑ ΤΟΥ 
ΤΖΟΝΣΟΝ ΓΊΑ ΤΟ 

BREXIT ΚΑΊ ΟΊ ΕΠΊ-
ΔΊΩΞΕΊΣ ΤΟΥ ΓΊΑ 

ΤΊΣ ΜΕΛΛΟΝΤΊΚΕΣ 
ΣΧΕΣΕΊΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΑΠΛΟ-
ΧΕΡΑ ΣΤΟΥΣ ΕΘΝΊΚΊ-
ΣΤΕΣ ΤΗΣ ΣΚΩΤΊΑΣ ΤΑ 

ΕΠΊΧΕΊΡΗΜΑΤΑ ΓΊΑ 
ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ 

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΟΠΟΊΗΣΗΣ 

ξεκαθάρισε ότι το «ανεπίσημο» αυτό 
μήνυμα διερευνάται από την Αστυνομία, 
αφού η ταυτότητα αυτού ή αυτών που 
είχαν κάνει την προβολή του παραμένει 
άγνωστη. Αν και η κυβέρνηση της Σκωτίας 
επεσήμανε ότι δεν εμπλεκόταν σε αυτήν 
την υπόθεση, τελικά κατηγορήθηκε ότι 
άφηνε αιχμές πως η Ευρωπαϊκή Ένωση 
ήταν υπεύθυνη για το μήνυμα. Αυτό το 
μικρό επεισόδιο όμως δεν είναι τίποτε 
άλλο παρά η συνέχεια του εξελισσόμενου 
«δράματος» της βρετανικής πολιτικής ζωής, 
απότοκο της σύνθετης κατάστασης που 
δημιούργησε το Brexit. Ήδη η Στέρτζιον 
άρχισε τις κινήσεις μιας στρατηγικής, η 
οποία, όπως η ίδια υποστηρίζει, έχει ως 
στόχο να οικοδομήσει πάνω στην «ήδη 
αυξανόμενη» λαϊκή στήριξη για δημο-
ψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση της 
Σκωτίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, με 
στόχο αυτή η πίεση προς την κεντρική 
Κυβέρνηση στο Λονδίνο να γίνει αφόρητη. 
Αν και στο δημοψήφισμα του Σεπτεμβρίου 
του 2014 οι Σκωτσέζοι απέρριψαν την 
ανεξαρτητοποίηση με ποσοστό 55% έναντι 
45%, στο δημοψήφισμα του Ιουνίου του 
2016 είχαν ταχθεί ξεκάθαρα κατά του 
Brexit με ποσοστά 62% κατά και 38% 
υπέρ. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητή-
σει ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει άρδην 
από το δημοψήφισμα του 2014. Αυτό 
θα αποτελέσει και το βασικό επιχείρημα 
του Εθνικού Κόμματος της Σκωτίας για 
επαναφορά του αιτήματος ανεξαρτη-
τοποίησης ακόμα εντός του τρέχοντος 
έτους. Έτσι κι αλλιώς, η Στέρτζιον στη 
φαρέτρα της κουβαλάει το επιχείρημα 
του «ελλείμματος δημοκρατίας» όταν το 
Brexit συντελείται «χωρίς την έγκριση 
των Σκωτσέζων». Στο τείχος της άρνησης 
του Λονδίνου απαντά ότι ένα ενδεχόμενο 
δεύτερο δημοψήφισμα θα είχε νομιμο-
ποίηση, εφόσον κρινόταν νόμιμο από δι-
καστήριο της Σκωτίας. Πάντως αναλυτές 

εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη δικαστική 
μάχη και η συζήτηση που θα ανοίξει για 
την ακεραιότητα του Ηνωμένου Βασιλείου  
θα είναι πολύ πιο διχαστική από αυτή 
για το Brexit.

Το αγκάθι της αλιείας
Η Νίκολα Στέρτζιον μεταξύ άλλων 

εξέφρασε την ανησυχία ότι ο Μπόρις 
Τζόνσον έχει διαλέξει ένα «πολύ σκλη-
ρό» Brexit όσον αφορά τις μελλοντικές 
σχέσεις με την ΕΕ. Αυτή η ανησυχία όμως 
κρύβει τον βαθύτερο φόβο ότι οι προ 
Brexit υποσχέσεις του Πρωθυπουργού 
στον σημαντικό για τη Σκωτία τομέα της 
αλιείας δύσκολα θα γίνουν πράξη. Συγκε-
κριμένα, ο Τζόνσον είχε «πουλήσει» στους 
Βρετανούς και δη στους Σκωτσέζους το 
όραμά του για ανάκτηση του ελέγχου των 
εθνικών υδάτων,  αλλά θα τους εξασφάλιζε 
την απρόσκοπτη πρόσβαση στην ενιαία 
αγορά της ΕΕ. Αναλυτές επισημαίνουν ότι 
τα ζητήματα αλιείας αναμένεται ν’ αποτε-
λέσουν αγκάθι στις διαπραγματεύσεις που 
θα αρχίσουν σύντομα μεταξύ Ηνωμένου 
Βασιλείου και ΕΕ για επίτευξη συμφω-

νίας εμπορίου. Ειδικότερα οι Σκωτσέζοι 
έμποροι σολομού ανησυχούν ότι εάν το 
Λονδίνο δεν αποδεχθεί εναρμόνιση με 
τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, θα τε-
θούν επιζήμια εμπόδια για τις εξαγωγές 
τους σε χώρες του μπλοκ των 27. Ήδη οι 
πρώτες δηλώσεις του Πρωθυπουργού της 
Βρετανίας προοικονομούν τη δυσκολία 
σύναψης της εμπορικής συμφωνίας, αφού 
προετοίμασε τους πρώην εταίρους του 
ότι «δεν υπάρχει ανάγκη μία συμφωνία 
ελευθέρου εμπορίου να βασίζεται στην 
αποδοχή των κανόνων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επί της πολιτικής για τον αντα-
γωνισμό, τις επιδοτήσεις, την κοινωνική 
προστασία, το περιβάλλον ή οτιδήποτε 
παρόμοιο». Όσον αφορά τον τομέα της 
αλιείας υπάρχει παραδοχή από πλευ-
ράς Βρυξελλών ότι είναι ένα ζήτημα 
ως προς το οποίο υπάρχει ο κίνδυνος 
της σοβαρότερης ρήξης. Σύμφωνα με 
τον επικεφαλής διαπραγματευτή της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, Μισέλ Μπαρνιέ, 
«η μελλοντική συμφωνία ΕΕ-Ηνωμένου 
Βασιλείου θα πρέπει να εγγυάται ‘αμοι-
βαία διαρκή πρόσβαση στις αγορές και 

τα ύδατα με σταθερές ποσοστώσεις’». Με 
το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα όμως που 
έθεσε ο Μπόρις Τζόνσον και τη ρήτρα 
της ΕΕ ότι η διευθέτηση του φακέλου 
της αλιείας θα πρέπει είναι «αδιαχώρι-
στη» από την επίτευξης της εμπορικής 
συμφωνίας, εκτιμάται ότι οι διαφωνίες 
θα είναι εντονότατες και θα βάλουν σε 
κίνδυνο τις μελλοντικές οικονομικές 
σχέσεις των δύο μερών. 

Πώς επηρέασε το Brexit 
τη στάση των Ευρωπαίων 
απέναντι στο δημοψήφισμα 

Θεσμικά η συμφωνία αποχώρησης 
τέθηκε σε ισχύ σε ολόκληρο το Ηνωμένο 
Βασίλειο, άρα μαζί με τη Βρετανία απο-
χαιρέτησε και η Σκωτία την ΕΕ. Πολιτικοί 
αναλυτές όμως επισημαίνουν ότι το Brexit 
αναδιαμόρφωσε τη συζήτηση γύρω από 
την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας και 
την ενδεχόμενη ένταξή της στην ΕΕ. Το 
2014, κατά την καμπάνια για το δημο-
ψήφισμα για τη Σκωτία, οι Ευρωπαίοι 
αξιωματούχοι αποθάρρυναν το κίνημα που 
τασσόταν υπέρ της ανεξαρτητοποίησης. 

Μάλιστα, αποδομούσαν το επιχείρημα 
του στρατοπέδου του «ναι», τονίζοντας ότι 
η εξασφάλιση ένταξης στην ΕΕ θεωρείτο 
εάν όχι αδύνατη, εξαιρετικά δύσκολη για 
τη Σκωτία. Όλα αυτά όμως γίνονταν όταν 
το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν κράτος μέλος 
της ΕΕ. Πλέον το Brexit έχει αλλάξει τα 
δεδομένα. Φυσικά, κανείς δεν μπορεί 
να ισχυριστεί ότι επίσημα οι Βρυξέλλες 
προωθούν την ανεξαρτητοποίηση της 
Σκωτίας και πίσω από αυτήν τη στάση 
υπάρχει μια σειρά από λόγους. Αρχικά, 
υπάρχουν κράτη μέλη όπως η Ισπανία, 
που θα απέφευγαν με κάθε τρόπο οποια-
δήποτε κίνηση που θα ερμηνευόταν ως 
ενθάρρυνση για κινήματα ανεξαρτητο-
ποίησης εντός των δικών τους συνόρων. 
Ασφαλώς, η περίπτωση της Καταλωνίας 
στην Ισπανία και η περίπτωση της Σκωτίας 
διαφέρουν ως προς τις αυτονομιστικές 
τους τακτικές. Το Εδιμβούργο δεν επιδι-
ώκει να οργανώσει μονομερώς, άρα και 
χωρίς νομιμοποίηση, δημοψήφισμα χωρίς 
την έγκριση της κεντρικής κυβέρνησης, 
όπως έπραξαν το 2017 οι Καταλανοί εθνι-
κιστές, παραβλέποντας την άρνηση της 
Μαδρίτης. Κατά δεύτερο, κανένα κράτος 
μέλος δεν θα επεδίωκε ανοιχτά να στηρίξει 
μια τέτοια κίνηση και να εμπλακεί σε 
εσωτερικά ζητήματα μιας άλλης χώρας. 
Εντούτοις, ο Υπουργός Εξωτερικών της 
Λετονίας, Edgars Rinkevics, μιλώντας στο 
BBC ξεκαθάρισε ότι ένα αίτημα από το 
Ηνωμένο Βασίλειο για ένταξη στην ΕΕ θα 
ήταν ευπρόσδεκτο, χωρίς να διευκρινίζει 
όμως εάν το αίτημα αυτό αφορούσε ολό-
κληρη τη χώρα ή μέρος της. Παρόμοιες 
απαντήσεις εποικοδομητικής ασάφειας 
είχαν δοθεί και από τον Μπαρνιέ, καταδει-
κνύοντας ότι οι Βρυξέλλες βλέπουν πλέον 
με πιο θετικό τρόπο το ενδεχόμενο της 
ανεξαρτητοποίησης της Σκωτίας, χωρίς 
αυτό να σημαίνει στήριξη σε μια τέτοια 
προσπάθεια. 

Ετοιμάζει δημοψήφισμα 
η Σκωτία για ανεξαρτησία

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

16.02.2020

Διεθνείς αναλυτές συνδέουν την 
αποφασιστικότητα της Νίκολα 
Στέρτζιον να οδηγήσει μέσα στους 

επόμενες μήνες τη Σκωτία σε ένα δεύτερο 
δημοψήφισμα για την ανεξαρτητοποίηση 
της με το σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκεται 
ο τέως πρωθυπουργός και τέως ηγέτης 
του Εθνικού Κόμματος Σκωτίας, Άλεξ Σάλ-
μοντ. Συγκεκριμένα, ο Σάλμοντ, ο οποίος 

θεωρείται ο πολιτικός που έθεσε τις βάσεις 
για να εξελιχθεί το SNP στην πολιτική δύ-
ναμη που είναι σήμερα και οδήγησε τη 
χώρα στο πρώτο δημοψήφισμα για την 
ανεξαρτητοποίηση, οδηγείται ενώπιον της 
δικαιοσύνης τον Μάρτιο με κατηγορίες που 
αφορούν σεξουαλική παρενόχληση. Ο ίδιος 
πάντως υποστηρίζει ότι οι κατηγορίες σε 
βάρος τους είναι πολιτικά υποκινούμενες 

με το ζήτημά του να προκαλεί διαφωνίες 
και τριγμούς στο SNP. Γι’ αυτό και αυτή η 
δίκη βάζει τη Στέρτζιον σε δύσκολη θέση, 
αφού διάφορες πτέρυγες εντός του Εθνικού 
Κόμματος Σκωτίας διαφωνούν εκ διαμέ-
τρου με τους ισχυρισμούς του Σάλμοντ. 
Εύκολα μια λάθος κίνηση από την Πρω-
θυπουργό της Σκωτίας θα ναρκοθετούσε 
την ενότητα του κόμματός της. Έτσι δεν 

θεωρείται απομακρυσμένο το ενδεχόμενο, 
λόγω αυτής της κατάστασης, η Στέρτζιον 
να προσπαθεί απεγνωσμένα να τραβήξει 
την προσοχή μακριά από το σκάνδαλο, με 
τη  χρονική συγκυρία του Brexit να της 
προσφέρει απλόχερα αυτήν την ευκαιρία. 
Παράλληλα, οι επικριτές της θεωρούν ότι 
υπάρχει ακόμα ένας λόγος πίσω από την 
«εμμονή» για ένα δεύτερο δημοψήφισμα 

και αφορά στα φτωχά αποτελέσματα της 
διακυβέρνησής της. Αναλυτές βλέπουν 
ότι μετά από 13 χρόνια διακυβέρνησης 
ούτε η Στέρτζιον, ούτε και το κόμμα της 
-πέρα από το ζήτημα της ανεξαρτητοποί-
ησης- δεν έχουν να δείξουν εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. Έτσι τα δύο αυτά ζητήματα 
«εγκλωβίζουν» το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας 
σε ένα ατέρμονο μονοπάτι με μόνη πινακίδα 

την «ανεξαρτητοποίηση» και, εάν λοξοδρο-
μήσει, δεν θα έχει από τι άλλο να πιαστεί. 
Από την άλλη, όμως, κανείς δεν μπορεί να 
διαφωνήσει ότι η συμφωνία του Τζόνσον 
για το Brexit και οι επιδιώξεις του για τις 
μελλοντικές σχέσεις με την ΕΕ προσφέρουν 
απλόχερα στους εθνικιστές της Σκωτίας 
τα επιχειρήματα για να επαναφέρουν το 
ζήτημα της ανεξαρτητοποίησης. 

Στο βάθος ένα σκάνδαλο

Έ
ξι χρόνια από το δη-
μοψήφισμα για την 
ανεξαρτητοποίηση 
της Σκωτίας, το οποίο 
θεωρήθηκε ότι έλυσε 
το ζήτημα -τουλάχιστον 
γι’ αυτήν τη γενιά- το 

Εδιμβούργο εμφανίζεται αποφασισμένο 
να στήσει νέες κάλπες για τη ρεβάνς. Το 
κύριο επιχείρημα του Εθνικού Κόμματος 
Σκωτίας (SNP) πίσω από την προσπάθεια 
αυτή αντλείται από την κατάσταση που 
διαμορφώθηκε μετά το Brexit, που άλλαξε 
με καθοριστικό τρόπο τα δεδομένα για 
τους φιλοευρωπαίους Σκωτσέζους, οι 
οποίοι το 2014 είχαν ψηφίσει παραμονή 
όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ώρα λοιπόν 
που ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, 
Μπόρις Τζόνσον, ετοιμάζεται να μπει 
σε μια δύσκολη μάχη με τις Βρυξέλλες 
για τις διαπραγματεύσεις για τις μελλο-
ντικές τους σχέσεις, η αναζωπύρωση 
των αποσχιστικών τάσεων εντός της 
χώρας αναμένεται να επηρεάσει ση-
μαντικά τη στάση που θα διατηρήσει. 
Η άρνησή του να επιτρέψει ένα δεύτερο 
δημοψήφισμα σε κάθε περίπτωση δεν 
θα είναι βιώσιμη, όσο στη σκωτσέζικη 
πολιτική σκηνή μονοπωλεί το Εθνικό 
Κόμμα Σκωτίας. Στις τάξεις όμως του SNP 
ένα σκάνδαλο θέτει το ζήτημα εάν πίσω 
από την κινητοποίηση για την ανεξαρ-
τητοποίηση βρίσκονται συγκαλυμμένα 
άλλα συμφέροντα.

Αφήνοντας ανοικτό
το φως για τη Σκωτία 

Λίγα μόλις λεπτά μετά την επίσημη 
έξοδο της Βρετανίας από την ΕΕ, ένα 
φωτισμένο μήνυμα «ελπίδας» έλαμ-
ψε πάνω στο κτήριο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Στο μήνυμα 
αυτό, το οποίο έσπευσε να αναρτήσει 
στο Twitter και η Πρωθυπουργός της 
Σκωτίας, Νίκολα Στέρτζιον, αναγράφο-
νταν οι λέξεις «Ευρωπαϊκή Ένωση» και 
«Σκωτία». Το μήνυμα αυτό δεν πέρασε 
απαρατήρητο, αφού σε ελεύθερη μετά-
φραση σηματοδοτούσε μιαν  απροκά-
λυπτη επέμβαση των Βρυξελλών στα 
εσωτερικά ζητήματα του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Η Κομισιόν στη συνέχεια 
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O ΑΝΤΙΠΡΌΕΔΡΌΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙ-
ΚΗΣ ΕΠΙΤΡΌΠΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΙΝΑΣ ΓΝΩΣΤΌΠΌΙΗΣΕ ΤΗΝ 
ΠΕΡΑΣΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΌΤΙ 1.716 ΕΡΓΑΖΌΜΕΝΌΙ 
ΣΤΙΣ ΥΓΕΙΌΝΌΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΌΛΥΝΘΗ-
ΚΑΝ ΚΑΙ ΕΞΙ ΑΠΌ ΑΥΤΌΥΣ 
ΑΠΕΒΙΩΣΑΝ 

Κορωνοϊός: Αλαλούμ με τον 
απολογισμό των θυμάτων στην Κίνα

Η 
Εθνική Επιτροπή Υγείας 
της Κίνας αναθεώρησε 
προς τα κάτω τον απο-
λογισμό των θυμάτων 
της επιδημίας που προ-
καλεί ο νέος κορωνο-
ϊός, σε 1.380 νεκρούς, 

καθώς διαπίστωσε πως είχαν γίνει «διπλές 
καταχωρίσεις» θανάτων, μία ημέρα μετά 
την υιοθέτηση νέων μεθόδων επαλήθευσης 
των κρουσμάτων και των θυμάτων.

Η επιτροπή ανακοίνωσε νωρίτερα 
121 νέους θανάτους από την επιδημία 
ιογενούς πνευμονίας που προκαλεί ο 
COVID-19 μέχρι την περασμένη Πέμπτη. 
Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι μείωσε 
κατά 108 θανάτους τον απολογισμό 
στην επαρχία Χουμπέι, στην κεντρική 
Κίνα, που αποτελεί το επίκεντρο της 
επιδημίας.

Εξήγησε ότι είχαν υπάρξει «διπλές 
καταχωρίσεις» που εξακριβώθηκαν έπειτα 
από μια «επαλήθευση» των στατιστικών 
στοιχείων, χωρίς να δώσει περισσότερες 
διευκρινίσεις.

Μετά την ανασκευή αυτή, ο εθνικός 
απολογισμός πλησίασε μέχρι την Πα-
ρασκευή τους 1.500 θανάτους.

Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων 
στην ηπειρωτική Κίνα, πλην των αυτό-
νομων περιοχών του Χονγκ Κονγκ και 
του Μακάο, αναθεωρήθηκε επίσης λόγω 
«διπλών καταχωρίσεων» και βρίσκεται 
πλέον στα 63.851.

Μολύνθηκαν 1.716 εργαζόμε-
νοι στην Υγεία - Πέθαναν οι έξι

Οι υγειονομικές Αρχές στη Χουμπέι 
ανακοίνωσαν την Πέμπτη, προς γενική 
έκπληξη, τη διεύρυνση του ορισμού των 
μολύνσεων από τον νέο κορωνοϊό: για 
να καταγράφονται νέα κρούσματα θα 
απαιτείται πλέον απλώς μια «κλινική 
διάγνωση» με ακτινογραφία των πνευ-
μόνων ή αξονική τομογραφία, ενώ ως 
χθες για να γίνεται λόγος περί «επιβε-
βαιωμένων» κρουσμάτων χρειαζόταν 
εξέταση νουκλεϊνικού οξέος. Στόχος εί-
ναι να επιταχύνεται η διάγνωση, ώστε 
να μη δημιουργείται κίνδυνος κάποιος 

φορέας του COVID-19 να περάσει από 
τα δίχτυα που έχουν στήσει οι κινεζικές 
Αρχές για να εμποδίσουν την περαιτέρω 
εξάπλωση.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος της 
Εθνικής Επιτροπής Υγείας (σ.σ. ο υφυ-
πουργός Υγείας) της Κίνας, ο Ζενγκ 
Γισίν, γνωστοποίησε ότι 1.716 εργαζό-
μενοι στις υγειονομικές υπηρεσίες της 
χώρας μολύνθηκαν και έξι από αυτούς 
απεβίωσαν ώς την Τρίτη.

Ο Ζενγκ υπογράμμισε κατά τη διάρ-
κεια συνέντευξης Τύπου ότι ο αριθμός 
των υγειονομικών που έχουν μολυνθεί 
αυξάνεται, ενώ στη χώρα σημειώνεται 
έλλειψη προστατευτικού εξοπλισμού, 
ιδίως ιατρικών μασκών.

Μέτρα για επιχειρήσεις 
και αγροτική παραγωγή

Το Πεκίνο θα εξακολουθήσει να ενι-
σχύει τη διάθεση της αγροτικής παραγω-
γής, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 
ελλείψεις που προκάλεσε η εξάπλωση 
του κορωνοϊού, σύμφωνα με ένα επίσημο 

κείμενο της κυβέρνησης.
Οι τοπικές Αρχές θα πρέπει να έχουν 

την ευθύνη για την αύξηση της παρα-
γωγής, τη μεταφορά των προϊόντων, 
αλλά και τον έλεγχο της ποιότητας των 
λαχανικών, των δημητριακών, αλλά και 
του κρέατος, των αβγών και του γάλα-
κτος, όπως και άλλων αγροτικών και 
κτηνοτροφικών προϊόντων.

Η πόλη της Σανγκάης, εξάλλου, εξέδωσε 
νέα μέτρα υποστήριξης των επιχειρήσεων, 
σε μια προσπάθεια να βοηθήσει τις ξένες 
εταιρείες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες 
από την εξάπλωση του κορωνοϊού.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί την ανα-
κοίνωση 28 μέτρων υποστήριξης που 
έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, ώστε 
να ενισχυθεί η οικονομική υποστήριξη 
των επιχειρήσεων, που είχαν ρόλο στη 
μάχη κατά της επιδημίας του κορωνοϊ-
ού, μέσω της μείωσης ή της εξαίρεσης 
καταβολής ενοικίων ή της εισαγωγής 
φορολογικών ελαφρύνσεων, ώστε και 
οι ξένες επιχειρήσεις να έχουν την ίδια 
αντιμετώπιση με τις κινεζικές.

Ανησυχούν οι ΗΠΑ 
για… τη Βόρεια Κορέα

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ δηλώνουν «ιδιαίτερα 
ανήσυχες» από τις πιθανές επιπτώσεις του 
ξεσπάσματος του κορωνοϊού στη  Βόρεια 
Κορέα και είναι προετοιμασμένες να βοηθή-
σουν τόσο αμερικανικούς, όσο και διεθνείς 
οργανισμούς για να περιορίσουν την εξά-
πλωση του κορωνοϊού, όπως ανακοίνωσε 
το αμερικανικό Υπουργείο των Εξωτερικών.

«Υποστηρίζουμε ουσιαστικά και ενθαρρύ-
νουμε τη δράση αμερικανικών και διεθνών 
οργανισμών υγείας και προσφοράς βοήθειας για 
την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού 
στη Βόρεια Κορέα», ανέφερε η εκπρόσωπος 
Μόργκαν Όρταγκους, σε μία ανακοίνωσή της. 
Η ανακοίνωση αυτή έγινε μετά την έκκληση 
του Ερυθρού Σταυρού για την άμεση ανα-
στολή των κυρώσεων που εφαρμόζονται σε 
βάρος της Πιονγκγιάνγκ, ώστε να ενισχυθούν 
οι προσπάθειες κατά της εξάπλωσης του ιού.

«Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες και προετοι-
μασμένες να επισπεύσουν την έγκριση 
βοήθειας από αυτούς τους οργανισμούς»,  
πρόσθεσε η ίδια ανακοίνωση.

www.simerini.com

Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι στο επί-
κεντρο της Διεθνούς επικαιρότητας 
με το Brexit. Το Brexit,  που μόλις 

τώρα άρχισε.
Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που 

δεικνύει προς το Η.Β. από τις αρχές του 
Ιανουαρίου 2020: το Megxit, όπως πολλοί 
το αποκαλούν.

Εννοούμε βέβαια την τελευταία από-
φαση του νεαρού πριγκιπικού ζεύγους 
της Μεγάλης Βρετανίας, του πρίγκιπα 
Harry και της συζύγου του Meghan, να 
απομακρυνθούν στη ζωή τους ως μέλη 
της βασιλικής οικογένειας και, στα λόγια 
τους, να ακολουθήσουν ένα «νέον προ-
οδευτικό ρόλο» κυρίως εκτός της βασι-
λικής οικογένειας (βλ. Dan Stewart, “Α 
royal restructuring”, TIME, 27 Ιανουαρίου 
2020, σελ. 13).

Η είδηση αυτή έπεσε σαν κεραυνός, 
τουλάχιστον στους «μη παροικούντες την  
Ιερουσαλήμ». Είμαι βέβαιος ότι οι ειδήμονες 

γνωρίζουν τι συνέβη και γιατί ο Δούκας 
και η Δούκισσα του Sussex πήραν αυτήν 
την απόφαση.

Το θέμα της Βασιλείας αντιμετωπί-
ζεται σε πολλές χώρες και από πολλούς 
με διαφορετικό τρόπο. Ορισμένες χώρες 
αποφάσισαν να αλλάξουν το πολίτευμά τους 
από Βασιλεία σε Προεδρική Δημοκρατία, 
όπως π.χ. η Ελλάδα με το δημοψήφισμα 
του Δεκέμβρη του 1974. Πρώην Βασιλείς 
ή μέλη της πρώην βασιλικής οικογένειας 
κατοικούν στις χώρες τους, όπως π.χ. στη 

Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Ελλάδα.
Οι Σκανδιναβικές Χώρες, ή μερικές 

απ’ αυτές, όπως η Σουηδία, η Νορβηγία, 
η Δανία, διατήρησαν τις βασιλικές τους 
οικογένειες και το πολίτευμα λειτουργεί, 
όπως φαίνεται, ικανοποιητικά.

Στη Μεγάλη Βρετανία η Βασιλεία γενικά 
είναι δημοφιλής, παρόλο που μερικές φορές 
υπάρχουν «φωνές» από αντιβασιλικούς. 
Είχαμε το πρόβλημα με την πριγκίπισσα 
Diana, το διαζύγιό της με τον διάδοχο Κά-
ρολο και τον τραγικό θάνατό της στο Παρίσι. 
Υπήρξαν τότε τριγμοί στη Βρετανία.

Το θέμα του Harry και της Meghan 
έχει δημιουργήσει επίσης συζητήσεις στη 
χώρα. Ορισμένοι θυμήθηκαν την ιστορία του 
Edward VIII και της Wallis Simpson κατά 
τη δεκαετία του ‘30. Ο Άγγλος πρίγκιπας, ο 
οποίος συνεδέθη με μια μη γαλαζοαίματη 
διαζευγμένη Αμερικανίδα, αποφάσισε στο 
τέλος να αποκηρύξει τον θρόνο για να ζήσει 
στην εξορία με την κ. Simpson.

Δεν είναι γνωστοί σε μας και στους 
πολλούς οι λόγοι για την απόφαση του 
Πρίγκιπα Harri και της γυναίκας του. 
Ούτε είναι γνωστή στο ευρύ κοινό η δι-
ευθέτηση που έγινε μεταξύ του παλατιού 
και του πριγκιπικού ζεύγους. Η τύχη και 
το αποτέλεσμα της απόφασης αυτής του 
πριγκιπικού ζεύγους θα φανεί στο μέλλον.

Προς το παρόν η πράξη του πρίγκιπα 
και της γυναίκας του υπέδειξε κάποια ιδι-
άζουσα θέση που έχει η Μοναρχία στην 
εποχή μας.

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

Μέλος της Γραμματείας του ΟΗΕ
       
  

Στο πλαίσιο των εντατικών προσπα-
θειών που καταβάλλει η χώρα για 
την ενίσχυση του οπλοστασίου της, 

η ρωσική Εταιρεία Τακτικών Πυραύλων 
ανακοίνωσε μέσω του γενικού διευθυ-
ντή της την ολοκλήρωση των δοκιμών 
αφενός ενός νέου, περισσότερο εξελιγμέ-
νου τύπου τορπίλης και αφετέρου μιας 
κατευθυνόμενης βόμβας 250 κιλών.

«Ολοκληρώσαμε φέτος τις δοκιμές 
της εξελιγμένης τορπίλης και της βόμβας 
των 250 κιλών, και πλέον ετοιμάζουμε 
τα έγγραφα», ανέφερε στους δημοσιο-
γράφους ο Μπόρις Ομπνόσοφ.

Ο ίδιος υπενθύμισε, μάλιστα, πως η 

εν λόγω εταιρεία έχει παραδώσει στις 
ρωσικές ένοπλες δυνάμεις τον υπερη-
χητικό πύραυλο κατά πλοίων Onyx, 
ενώ στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανά τη 
ρωσική επικράτεια έχουν εφοδιαστεί με 
το κινητό σύστημα παράκτιας άμυνας 
Bastion, το οποίο είναι εξοπλισμένο με 
πυραύλους Onyx.

Η Εταιρεία Τακτικών Πυραύλων, κατά 
δήλωση του Μπόρις Ομπνόσοφ, συνερ-
γάζεται αποτελεσματικά με την εταιρία 
JSC Sukhoi, προκειμένου να επιτευχθεί 
ο συντονισμός σχεδίων που αφορούν τον 
εξοπλισμό των μαχητικών αεροσκαφών 
Su-57 «σχεδόν κάθε μήνα».

Τριγμοί στο παλάτι

ΡΩΣΙΑ: Ολοκληρώθηκαν οι δοκιμές 
νέας εξελιγμένης τορπίλης και 

κατευθυνόμενης βόμβας

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

Το θέμα της Βασιλείας 
αντιμετωπίζεται σε πολλές 
χώρες και από πολλούς με 

διαφορετικό τρόπο. Όρι-
σμένες χώρες αποφάσι-

σαν να αλλάξουν το πολί-
τευμά τους από Βασιλεία 

σε Προεδρική Δημοκρατία, 
όπως π.χ. η Ελλάδα με το 
δημοψήφισμα του Δεκέμ-

βρη του 1974. Πρώην 
Βασιλείς ή μέλη της πρώ-
ην βασιλικής οικογένειας 

κατοικούν στις χώρες 
τους, όπως π.χ. στη Βουλ-
γαρία, στη Ρουμανία, στην 

Ελλάδα



Εργάζονται ακατάπαυστα ώστε οι κατα-
ναλωτές να έχουν όμορφες εμπειρίες και να 
περνούν καλά με τα brands. Ήρθε λοιπόν 
η σειρά τους να περάσουν και αυτοί καλά 
με το δικό τους, αγαπημένο Brand! Ο λόγος 
για τα στελέχη της MSPS, που απόλαυσαν 
όμορφες εμπειρίες σε ένα ορεινό θέρετρο, το 
τελευταίο διήμερο του Ιανουαρίου. Η μέρα 
της Παρασκευής 31 Ιανουαρίου ξεκίνησε στο 
πανέμορφο χωριό του Καλοπαναγιώτη  με 
τον Γιώργο Ζερβίδη από την εταιρεία Brand 
Believers να εκπαιδεύει την ομάδα, ώστε να 
ετοιμαστεί για τις προκλήσεις του μέλλοντος 
στον χώρο της επικοινωνίας. Η εκπαίδευση 
αποσκοπούσε στην αναγνώριση και εξέλιξη 
των ταλέντων και των χαρακτηριστικών της 
προσωπικότητας του καθενός, που συντελεί 

στην καλύτερη επικοινωνία, στην αναγνώριση 
της διαφορετικότητας των χαρακτήρων και 
στην αναγνώριση των αναγκών των οικείων 
τους.  Το εργαστήριο συνδύαζε θεωρία και 
πράξη, ομαδικές εργασίες με πραγματικά 
σενάρια, ανταλλαγή ιδεών και απόψεων. Με 
την ευκαιρία, το πρώτο βράδυ στο χωριό, 
μετά το πλούσιο δείπνο, η διευθύνουσα 
σύμβουλος της MSPS, Μαίρη Χάματσου, 
έκοψε βασιλόπιτα και ευχαρίστησε όλους 
για την πετυχημένη πορεία της εταιρείας. 
Για να γιορτάσει τα 10 χρόνια λειτουργί-
ας της, η MSPS σύντομα θα ανακοινώσει 
ενέργειες για να εμπλέξει τους πελάτες της 
στον ενθουσιασμό του εορτασμού. Από το 
2010, η MSPS προσφέρει ολοκληρωμέ-
νες λύσεις marketing και επικοινωνίας, σε 

μικρά και μεγάλα brands, έχοντας πάντα 
στον πυρήνα κάθε ιδέας της, το χτίσιμο μιας 
σχέσης μεταξύ καταναλωτή και brand. Για 
την MSPS, η πρόκληση κάθε φορά είναι να 
βρίσκει ευφάνταστους, δημιουργικούς και 
φυσικά αποτελεσματικούς τρόπους, ώστε ο 
καταναλωτής να βιώσει το κάθε brand, να 

δει την προσωπικότητά του και να συσχε-
τιστεί μαζί του με θετικό τρόπο. Για να το 
καταφέρει αυτό παίζει, μαγειρεύει, ταξιδεύει, 
χαρίζει δώρα, προσφέρει σε αυτούς που 
την έχουν ανάγκη, διασκεδάζει και φέρνει 
έτσι τους καταναλωτές κοντά στους πελάτες 
της, με συναισθήματα και εμπειρίες. Όλες 
οι ενέργειες της MSPS έχουν στρατηγικό 
στόχο να προσδώσουν αξία σε κάθε brand. 
Είτε πρόκειται για PR, προωθητικές ενέρ-
γειες, events, conferences ή social media 
marketing, ο στόχος είναι πάντοτε να βρεθεί 
στο επίκεντρο το brand, να αναδειχθεί και 
να εντυπωθεί στο μυαλό των καταναλωτών, 
ως ένα brand που ξέρει τις ανάγκες του, 
που θέλει να του προσφέρει και όχι απλώς 
να του πουλήσει.
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Σημαντική διάκριση απέσπασαν οι 
Υπεραγορές ΜΑS στα Cyprus Excellence 
Awards 2019, που διοργανώθηκαν για 
πρώτη φορά στην Κύπρο, αναδεικνύοντας 
τις άριστες πρακτικές και τις καινοτόμες 
δράσεις στο κυπριακό λιανεμπόριο προ-
ϊόντων και υπηρεσιών. Στην παρουσία 
περισσότερων από 200 εκπροσώπων 
του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και 
θεσμικών φορέων της ακαδημαϊκής και 
επιστημονικής κοινότητας, οι Υπεραγο-
ρές MAS έλαβαν αργυρό βραβείο στην 
κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα, για τη δράση τους που έφερε τον τίτλο 
«Πράξεις Αγάπης από τα Mas». Αξίζει να σημειωθεί ότι το βραβείο αφορά 18 συνολικά 
CSR ενέργειες, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2019 από τις 
Υπεραγορές MAS. Μεταξύ αυτών ήταν η έκδοση και πώληση του βιβλίου συνταγών 
με τίτλο «Μαγειρεύουμε με αγάπη 2019», μέσω της οποίας δόθηκε χρηματικό ποσό 
στο Ίδρυμα Άγιος Γεώργιος Χριστάκη Χασάπη, καθώς και οι τοιχογραφίες που έγιναν 
στην παιδοχειρουργική πτέρυγα του Μακάρειου Νοσοκομείου σε συνεργασία με την 
εταιρεία PELETICO και Κύπριους καλλιτέχνες. Επιπλέον, χαρακτηριστική ήταν και η 
ενέργεια που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη χαρτοβιομηχανία MAXI, προσφέροντας 
μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις των προϊόντων στον ΠΑΣΥΚΑΦ, όπως επίσης και 
η προσφορά δώρων στην Παγκύπρια Ομάδα Αγάπης μέσα από τη δράση «Η καλάθα 
του Άγιου Βασίλη», που πλέον έχει γίνει θεσμός.

Ημέρα Μπαταρίας: Όχι Μπαταρίες στα σκουπίδια!

Trilogy Limassol Seafront: Προχωρούν οι 
κατασκευαστικές εργασίες των τριών πύργων 

Ασημένιο βραβείο για τις Υπεραγορές ΜAS στην 
κατηγορία Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα

Θρίαμβος της Hyundai στο Ράλι Μόντε Κάρλο
Στον πρώτο αγώνα του Παγκοσμίου 

Πρωταθλήματος Ράλι WRC για το 2020, 
στο Μόντε Κάρλο, η Hyundai θριάμβευσε 
με οδηγό τον Thierry Neuville και συνοδηγό 
τον Nicolas Gilsoul. Ο Thierry Neuville κα-
τάφερε ν’ αρπάξει κυριολεκτικά την πρώτη 
θέση από τον Sebastien Ogier,  ο οποίος είχε 
κερδίσει τον περυσινό αγώνα με διαφορά 
2,2 δευτερολέπτων. Υπερασπιζόμενοι τον 
τίτλο του 2019 στη βαθμολογία κατασκευ-
αστών, οι Neuville και Gilsoul έκαναν την ιδανική εκκίνηση στον μακρύ δρόμο του 
πρωταθλήματος WRC 2020. Η πρώτη θέση στο βάθρο των νικητών κρίθηκε την 
τελευταία μέρα του ράλι, στις ειδικές διαδρομές SS13 - SS16, όταν το πλήρωμα της 
Hyundai τερμάτισε με 12,6 δευτερόλεπτα διαφορά από τους δεύτερους. Ο αγώνας 
σημαδεύτηκε από το πολύ σοβαρό ατύχημα του άλλου πληρώματος της Hyundai, 
Ott Tanak και Martin Jarveoja, οι οποίοι έφυγαν από τον  δρόμο με μεγάλη ταχύτητα 
και ανατράπηκαν επανειλημμένα, ευτυχώς χωρίς συνέπεια για τους ίδιους.

Η 18η Φεβρουαρίου έχει καθιερωθεί παγκοσμίως 
ως «Ημέρα Μπαταρίας». Η μη ανακύκλωση μπατα-
ριών και η απόρριψή τους στα σκουπίδια έχει ιδιαίτερα 
επιβλαβείς επιπτώσεις, τόσο για το περιβάλλον όσο και 
-τελικά- για την ανθρώπινη υγεία. Κάθε μπαταρία που 
δεν ανακυκλώνεται, ελευθερώνει τις τοξικές της ουσίες 
στο περιβάλλον. Αργά ή γρήγορα, θα εισχωρήσουν στην 
τροφική αλυσίδα και θα καταλήξουν στο πιάτο μας. Με 
αφορμή την «Ημέρα Μπαταρίας», η ΑΦΗΣ Κύπρου 
θα ήθελε να υπενθυμίσει στο κοινό να ανακυκλώνει τις 
μπαταρίες του στους ειδικούς κάδους του Οργανισμού. 
Οι κάδοι βρίσκονται τοποθετημένοι σε καταστήματα τη-
λεπικοινωνιών και ηλεκτρικών ειδών, εμπορικά κέντρα, 
υπεραγορές, εμπορικά καταστήματα, σχολεία, δημόσια 
κτήρια, υποκαταστήματα τραπεζών και γενικά σε χώρους 
με μεγάλη επισκεψιμότητα. Ο πιο εύκολος και άμεσος 
τρόπος για να βρείτε ποιος είναι ο πιο κοντινός σας κάδος είναι η δωρεάν εφαρμογή 
για το κινητό σας RECYCLING CY. Εναλλακτικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΑΦΗΣ 
www.afiscyprus.com.cy. παρέχεται η πληροφορία αυτή καθώς και πολλές άλλες χρή-
σιμες για την ανακύκλωση μπαταριών. Η ΑΦΗΣ ευχαριστεί όλες και όλους που δεν 
ρίχνουν τις μπαταρίες τους στα σκουπίδια και αισθάνεται βέβαιη ότι θα συνεχίσετε να 
υποστηρίζετε τις προσπάθειές μας για ένα καθαρότερο και υγιεινότερο περιβάλλον.

Μόλις 18 μήνες από την 
έναρξη των κατασκευαστικών 
εργασιών του Trilogy Limassol 
Seafront, έχει ολοκληρωθεί η 
σκυροδέτηση των θεμελίων των 
δύο μπροστινών πύργων -  του 
West Tower και του  East Tower 
- οι οποίοι έχουν ξεπεράσει την 
επιφάνεια του εδάφους. Ταυτό-
χρονα, έχει ολοκληρωθεί και η 
πασσάλωση του North Tower, 
ενώ συνεχίζονται οι εργασίες 
στους υπόγειους χώρους στάθμευσης, η διαδικασία υγρομόνωσης και η πασσάλω-
ση του Private Oasis. Mε εξασφαλισμένη τη χρηματοδότηση, όπως επίσης και την 
έκδοση όλων των απαραίτητων αδειών, οι πωλήσεις και οι κρατήσεις για τα πολυτελή 
διαμερίσματα και γραφεία των δύο μπροστινών πύργων έχουν ξεπεράσει τα €150 
εκατομμύρια. Το Trilogy Limassol Seafront είναι μια ανάπτυξη μεικτής χρήσης,  μια 
επένδυση των €350 εκ. που υλοποιείται από μια ομάδα διεθνών εμπειρογνωμόνων, 
συμπεριλαμβανομένων των παγκοσμίου φήμης Αρχιτεκτόνων WKK και των πολιτικών 
μηχανικών Thornton Tomasetti, με έργα στο χαρτοφυλάκιό τους όπως τα Petronas 
Twin Towers στη Μαλαισία και το Jeddah Tower, το υψηλότερο κτήριο του κόσμου, 
ύψους 1 χλμ. Αποτελούμενο από μια εντυπωσιακή τριλογία παραθαλάσσιων πύργων 
με υπηρεσίες πεντάστερου ξενοδοχείου και μια δημόσια πλατεία, το Trilogy προορί-
ζεται να καταστεί προορισμός-ορόσημο τόσο για την Κύπρο όσο και για την ευρύτερη 
περιοχή της Μεσογείου. Για περισσότερα επισκεφθείτε το trilogylimassol.com. 
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Η Lidl Κύπρου εισάγει την καινούργια σήμαν-
ση «Packaging responsibly», η οποία ενημερώ-
νει τους καταναλωτές για τις βελτιωμένες ιδιότη-
τες βιωσιμότητας της συσκευασίας του εκάστοτε 
προϊόντος, τηρώντας τις αρχές της διαφάνειας. Η 
σήμανση «οικολογική συσκευασία» στα προϊόντα 
ιδιωτικής ετικέτας της Lidl Κύπρου υποδηλώνει 
ότι πρόκειται για μια συσκευασία με βελτιωμένη 
απόδοση βιωσιμότητας έναντι άλλων συμβατικών 
λύσεων. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται: Δυνατότητα 
ανακύκλωσης κατά τουλάχιστον 80%, Περιεκτικότητα 
σε ανακυκλωμένα υλικά κατά τουλάχιστον 30%, 
Χρήση εναλλακτικών υλικών, Εξοικονόμηση όγκου ή βάρους των υλικών συσκευασίας 
κατά τουλάχιστον 10%. Εφόσον ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παραπάνω κριτήρια, η 
ειδική σήμανση τοποθετείται στην μπροστινή όψη της συσκευασίας του αντίστοιχου 
προϊόντος. Στην πίσω ή πλαϊνή όψη της συσκευασίας ή στην εσωτερική πλευρά της 
ετικέτας εμφανίζεται μια σύντομη επεξήγηση για τα κριτήρια. Η σήμανση «οικολογική 
συσκευασία» επιβεβαιώνει την πρόθεση της Lidl για μείωση της χρήσης πλαστικού 
στις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας και για διασφάλιση της δυνατότητας 
πλήρους ανακύκλωσης για όλες τις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Η Lidl 
συμμετέχει στην πρωτοβουλία REset Plastic, τη στρατηγική για το πλαστικό του Ομίλου 
Schwarz. Στόχος του ομίλου είναι να μειώσει τη χρήση πλαστικού κατά 20% μέχρι το 
2025 και να αυξήσει τη δυνατότητα ανακύκλωσης στις συσκευασίες προϊόντων ιδιωτικής 
ετικέτας στο 100%. Εκτός από την αποφυγή χρήσης και τον σχεδιασμό, η ανακύκλωση, 
η αποκομιδή, η καινοτομία και η ενημέρωση αποτελούν σημαντικά πεδία δράσης.

Με μεγάλη επιτυχία τελέστηκαν τα 
εγκαίνια του Pascal Space Centre στη 
Λάρνακα, την Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου,  
στις εγκαταστάσεις του Pascal English 
School Λάρνακας, στην παρουσία του 
Προέδρου της Βουλής  Δημήτρη Συλλού-
ρη, του Υπουργού Μεταφορών Γιάννη 
Καρούσου, του Δημάρχου Αραδίππου 
Ευάγγελου Ευαγγελίδη, του Διευθυντή 
της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας δρα Κλεάνθη Νικολαΐδη, καθώς επίσης μαθητών, γο-
νέων και εκπαιδευτικών του σχολείου. Πρόκειται για έναν από τους πιο προηγμένους, 
εκπαιδευτικούς, διαστημικούς σταθμούς της Ευρώπης, ο οποίος επιτρέπει σε μαθητές της 
Δημοτικής και Μέσης εκπαίδευσης να βιώσουν διαστημικές αποστολές, να σχεδιάσουν 
και να εκτοξεύσουν τον δικό τους μικροδορυφόρο στο διάστημα, καθώς επίσης και να 
συνομιλήσουν ζωντανά με αστροναύτες, που θα βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό. Σε σύντομο χαιρετισμό, η διευθύντρια του σχολείου Δέσποινα Λιόλιου και ο 
Director Γιώργος Ανδρέου, τόνισαν την ανάγκη η κοινωνία αλλά και η κυβέρνηση να 
εξυπηρετούν και να υποβοηθούν πρώτα και πάνω απ’ όλα τα παιδιά. Ακολούθως, ο Δρ 
Νικολαΐδης  επισήμανε τη σημασία ενίσχυσης τεχνολογικής γνώσης και συνεργασίας 
με εμπειρογνώμονες από το εξωτερικό, συγχαίροντας τους μαθητές του Pascal English 
School Λάρνακας και τον καθηγητή τους, Ελπιδοφόρο Αναστασίου, για τα αποτελέσματα 
που έχουν ήδη αποφέρει, όπως τη φωτογράφιση της Κύπρου σε ύψος 12 χιλιομέτρων και 
την εκτόξευση δεύτερου σκάφους που μετάδωσε δεδομένα στην Κίνα με ταχύτητες 100 
χλμ/ώρα. Ο Υπουργός Μεταφορών Γιάννης Καρούσος ευχήθηκε στη Σχολή ό,τι καλύτερο 
στις μελλοντικές της αποστολές. O Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης συνεχάρη 
και αυτός τη σχολή για το υψηλό επίπεδο των εγκαταστάσεων του Pascal Space Centre 
και τόνισε την ανάγκη να δώσει το «παρών» της η Κύπρος, σε αυτόν τον συναρπαστικό 
τομέα, περιγράφοντας το έργο του Pascal, ως ζωτικής σημασίας. Εκ μέρους των τριών 
σχολικών ομάδων, ο κ. Ελπιδοφόρος Αναστασίου περιέγραψε το Pascal Space Centre 
ως τον πλέον προηγμένο εκπαιδευτικό διαστημικό σταθμό στην Ευρώπη, εξηγώντας εν 
συντομία τα επιτεύγματα που έχουν ήδη κατορθώσει οι μαθητές του και τα σχέδιά τους για 
το μέλλον, τα οποία συμπεριλαμβάνουν την αποστολή ενός μετεωρολογικού δορυφόρου 
σε τροχιά και την εκτόξευση πυραύλου, με ώθηση vectoring. Lidl: Προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας με συσκευασίες 

υπεύθυνης χρήσης πόρων

Εγκαινιάστηκε το Pascal Space Centre στη Λάρνακα

Η ΙΚΕΑ, πιστή στο όραμά της 
για τη δημιουργία μιας καλύτερης 
καθημερινής ζωής για τους πολ-
λούς και στο πλαίσιο της Εταιρικής 
Κοινωνικής της Ευθύνης,  συνε-
χίζει το πρόγραμμα «Σταθμοί Χα-
ράς», που ξεκίνησε τέλος του 2017. 
Την Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου, 
πραγματοποιήθηκε η παράδοση 
της ανακαινισμένης αίθουσας στο 
Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Τραχω-
νίου, παρουσία εκπροσώπων του 
Υπουργείου Παιδείας  και της ΙΚΕΑ. Τα παιδάκια, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, 
ετοίμασαν μια γιορτινή ατμόσφαιρα, δείχνοντας την ικανοποίησή τους για τη νέα αί-
θουσα η οποία διακοσμήθηκε με πολλή αγάπη από την ομάδα διακόσμησης της ΙΚΕΑ. 
Το νηπιαγωγείο μετατράπηκε σε έναν ζεστό και φιλόξενο χώρο, ενώ ο εξοπλισμός 
που παρείχε η ΙΚΕΑ συνέβαλε στη δημιουργία μιας πιο λειτουργικής και όμορφης  
καθημερινότητας για τα παιδιά. Το 2019, η ΙΚΕΑ σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας και  σε συνεργασία πάντα με τους παιδαγωγούς και τις δημοτικές Αρχές, 
ολοκλήρωσε με επιτυχία την ανακαίνιση συνολικά τριών αιθουσών στα Κοινοτικά 
Νηπιαγωγεία Τραχωνίου, Παρεκκλησιάς και Βορόκληνης. Κατά τη φετινή χρονιά, η 
ΙΚΕΑ θα προχωρήσει στην ανακαίνιση επιπρόσθετων αιθουσών, προσφέροντας χαρά 
σε περισσότερα παιδιά, εκπαιδευτικούς αλλά και γονείς. Μέχρι σήμερα, η ΙΚΕΑ έχει 
εξοπλίσει και διακοσμήσει 8 αίθουσες σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο.

Ριζικά ανανεωμένο, με μοναδικές αρμονικές 
γραμμές, το νέο Discovery Sport είναι έτοιμο να 
κατακτήσει ακόμα πιο ψηλές κορυφές. Με 87 
συνολικά βραβεία και μισό εκατομμύριο πω-
λήσεις σε τέσσερα χρόνια, το Discovery Sport 
είναι ο αναμφισβήτητος ηγέτης στην κατηγορία 
των compact SUV. Το μοντέλο καταφέρνει με 
μοναδικό τρόπο να συνδυάζει τη φινέτσα, τον 
δυναμισμό, την υψηλή τεχνολογία και τη μέγι-
στη ασφάλεια. Στο εσωτερικό η προσοχή στη 
λεπτομέρεια, οι λιτές επιφάνειες και η επιλογή 
κορυφαίων υλικών συνδυάζονται ιδανικά δημι-
ουργώντας μια κομψή και πολυτελή καμπίνα, ταυτόχρονα όμως ιδιαίτερα πρακτική και 
λειτουργικά ευέλικτη. Επαναστατικά συστήματα Adaptive Cruise Control με Steering 
Assist, Lane Keep Assist και Autonomous Emergency Braking είναι δίπλα σας κάθε 
στιγμή, ενώ οι νέοι προβολείς Matrix LED παρέχουν άπλετο φως ακόμη και στις πιο 
σκοτεινές συνθήκες.  Εκεί όμως που το νέο Discovery Sport ξεδιπλώνει όλα του τα χα-
ρίσματα, είναι στις εκτός δρόμου διαδρομές. Με την εξελιγμένη κίνηση σε όλους τους 
τροχούς, γίνεται ο πραγματικός κατακτητής της περιπέτειας. Οδηγήστε το παντού. Και 
απολαύστε τα πιο σύγχρονα συστήματα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης. Επισκεφθείτε τους 
εκθεσιακούς χώρους της Cyprus Premium Automobiles Ltd και ζήστε μια ξεχωριστή 
εμπειρία οδηγώντας το νέο Discovery Sport. Μπορείτε να αποκτήσετε τώρα την έκδοση 
(2.0L) 4WD, με αυτόματο κιβώτιο 9 σχέσεων, στην προνομιακή τιμή των 33.900 ευρώ.

Η ΙΚΕΑ συνεχίζει με επιτυχία το πρόγραμμα 
Κοινωνικής Υπευθυνότητας «Σταθμοί Χαράς»

Νέο Discovery Sport:
Ο κατακτητής της περιπέτειας

Η Tempo Beverages Cyprus Ltd, 
από τους κορυφαίους διανομείς ποτών 
στην Κύπρο, ανακοίνωσε τη συνεργασία 
της με την εταιρεία THREE CENTS, 
για αποκλειστική πώληση και διανομή 
των προϊόντων της εταιρείας. Έχοντας 
κερδίσει τις καρδιές του κοινού αλλά 
και των bartenders, η THREE CENTS 
είναι μια εταιρεία premium mixers & 
soda beverages, που ιδρύθηκε το 2014 
από τρεις επαγγελματίες bartenders 
(Δημήτρης Νταφόπουλος, Γιώργος Μπάγκος και Γιώργο Τσιρίκος) σε συνεργασία 
με τον ιδιοκτήτη της εισαγωγικής εταιρείας Granikal, Βασίλη Καλαντζή στην Ελλά-
δα. Έχοντας την εμπειρία, αναγνώρισαν το κενό που υπήρχε στη διεθνή αγορά των 
premium mixers, για αυθεντικά  και ποιοτικά προϊόντα  που χρειάζεται ο σύγχρονος 
bartender για γευστικά cocktails και long drinks. Με παρουσία σε περισσότερες από 
30 χώρες, η εταιρεία THREE CENTS εξελίσσεται σε ηγέτη της συγκεκριμένης αγοράς 
στην Ελλάδα, έχοντας αποσπάσει σημαντικές διακρίσεις και σε διεθνείς διαγωνισμούς, 
συμπεριλαμβανομένων και των «Best Selling Βrands» και «Top Trending Brands» του 
Drinks International Magazine για το 2020. Με τη συμφωνία αυτή, η Tempo Beverages 
Cyprus Ltd  εμπλουτίζει ένα ήδη εντυπωσιακό και ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιο, το 
οποίο περιλαμβάνει καταξιωμένα ποτά ευρείας διανομής, όπως αυτά της Pernod Ricard 
(Absolut, Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s, Glenlivet, Havana Club, και Beefeater 
London Dry Gin) και Beluga, μπύρες του Ομίλου HEINEKEN (Heineken, Alfa, Srongbow, 
Sol), την μπύρα Paulaner, τοπικά κρασιά (Καμαντέρενα, Άης Αμπέλης) αλλά και ένα 
μεγάλο εύρος από διεθνή κρασιά. Τα προϊόντα THREE CENTS παράγονται στην Ελλάδα, 
από φυσικές πρώτες ύλες, χωρίς συντηρητικά, τεχνικές χρωστικές ή τεχνητά αρώματα. 
Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει 10 premium mixers & soda beverages 
(Pink Grapefruit Soda, Gentlemen’s Soda, Cherry Soda, Sparkling Lemonade, Ginger 
Beer, Two Cents Plain, Tonic Water, Dry Tonic (Light), Lemon Tonic, Aegean Tonic).

Tempo Beverages Cyprus Ltd:
Αποκλειστικός διανομέας του χαρτοφυλακίου

της THREE CENTS στην Κύπρο
Ένα πρωτοποριακό εργαστήρι ανάπτυξης δεξι-

οτήτων και μεθοδολογίας αρχειακής έρευνας προ-
γραμματίζει στις 22 Φεβρουαρίου το Πολιτιστικό 
Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου. Στόχος του εργαστη-
ρίου είναι να αναπτύξει τις γνώσεις και την εμπειρία 
επαγγελματιών και μη, οι οποίοι πραγματοποιούν 
έρευνα σε αρχεία που άπτονται της διεθνούς και 
στρατιωτικής ιστορίας (από το 1782 μέχρι σήμερα). 
Το φιλόδοξο εγχείρημα, που γίνεται για πρώτη φορά στην Κύπρο, πραγματοποιείται σε 
συνεργασία με τους κατ’ εξοχήν ειδικούς διαχείρισης κρατικών αρχείων: τη δρα Juliette 
Desplat, Επικεφαλής των Νεότερων Αρχείων Εξωτερικού, Μυστικών Πληροφοριών και 
Ασφάλειας των Κρατικών Αρχείων του Ηνωμένου Βασιλείου και τον δρα George Hay, 
Επίσημο ιστορικό στην Commonwealth War Graves Commission. Οι συμμετέχοντες θα 
μάθουν πώς να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία αρχείων με σύγχρονες μεθοδολογίες 
έρευνας, όπως η λειτουργία προχωρημένης αναζήτησης στον κατάλογο Discovery των 
Κρατικών Αρχείων, η χρήση διαδικτυακών πηγών και η δημιουργία βάσης δεδομένων. Οι 
συμμετέχοντες θα εφαρμόσουν τις δεξιότητες που απέκτησαν εστιάζοντας είτε στα αρχεία 
του Βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών  είτε στα αρχεία των Γραφείων Αποικιών και 
Υπερπόντιων Εδαφών. Η πρακτική άσκηση θα τους δώσει τη δυνατότητα να παρουσιάσουν 
και να αναλύσουν τα συμπεράσματά τους με μέλη του προσωπικού του Πολιτιστικού 
Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και παρευρισκόμενους από άλλους πολιτιστικούς φορείς 
που κατέχουν αρχείο. Η συνεργασία του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου με τα 
Κρατικά Αρχεία Ηνωμένου Βασιλείου θα δώσει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες, και μη, 
να μάθουν πώς λειτουργούν αρχειακά συστήματα σημαντικών κρατικών υπηρεσιών και 
να εφαρμόσουν τις γνώσεις αυτές με τη χρήση πρωτότυπων εγγράφων από τα Κρατικά 
Αρχεία Ηνωμένου Βασιλείου, και αλλού. Το εργαστήρι είναι δωρεάν και θα διεξαχθεί 
στην αγγλική γλώσσα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, το 
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020, από τις 9.00-17.00. Απαραίτητη η προκράτηση θέσης 
στο 22128175. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Τα εργαστήρια συμπληρώνουν 
την έκθεση του Πολιτιστικού 1940 | Πρόσωπα και Εικόνες, Κύπρος και Ελλάδα (Ώρες 
λειτουργίας: Δευ. – Κυρ. 10.00-19.00, μέχρι 30 Ιουνίου 2020).

Εργαστήρι Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και 
Μεθοδολογίας αρχειακής έρευνας 

Ημέρες εκπαίδευσης αλλά και ξεκούρασης για τα στελέχη της MSPS Cyprus στον Καλοπαναγιώτη
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παφίτης Γιώργος: Λυκαβηττού 42 Β (πίσω 
από Μακάρειο Στάδιο-δρόμος Χρυσο-
βαλάντου), Λευκωσία, τηλ.: 22758900, 
22758900. 
Αρέστη Παναγιώτης: Λεωφ. Στροβόλου 206 
(πλησίον «Pepsi Cola»), Στρόβολος, τηλ.: 
22420058, 22491533. 
Στυλιανού Κυριάκου Στέλιος: Αγίου Παύλου 
101 (πλησίον Ιπποδρόμου), Άγιος Δομέτιος, 
τηλ.: 22771122, 22590272. 
Χριστοφόρου-Παπαπροδρόμου Βέρα: Ιφι-
γενείας 59, Ακρόπολη (δίπλα από Φούρνο 
Ζορπά, κάτω από χημείο Γιαννουκκά), Στρό-
βολος, τηλ.: 22210303, 22491165. 
Ευθυμίου - Κούλα Μαρία: Λεωφ. Καλλι-
πόλεως 53Γ (300μ. από το Πανεπιστήμιο), 
τηλ.: 22833786, 22372870 . 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Βασιλείου Άριστος: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 63 
(έναντι Ψησταριάς Καπάτσος), Λεμεσός, 
τηλ.: 25580906, 25386449. 
Λεφτερίδη Μαρίνα: Χαράλαμπου Ευαγόρου 
37 (δρόμος προς Σφαλαγγιώτισσα, πριν 
από το κοιμητήριο), Άγιος Αθανάσιος, τηλ.: 
25001895, 25341739. 
Παρασκευά Όλγα & Σταυρούλα: Λεωφ. 

Μακαρίου Γ’ 98 (δίπλα από Fairways, φώτα 
Πολεμιδιών), Λεμεσός, τηλ.: 25335220, 
25387104. 
Κέκκος Χαράλαμπος: Αγίας Φυλάξεως 
202Α (πλησίον κλινικής Χρυσοβαλάντου), 
Λεμεσός, τηλ.: 25339810, 25752352. 

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

ΠΑΦΌΣ
Ταλιώτου Μαρία: Αλεξάνδρου Παπά-
γου 57 (Round about Τεχνικής Σχο-
λής προς RIO CINEMA ), Πάφος, τηλ.: 
26910276, 26932950. 

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

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος: Αριστομένης Δημήτριος Τουρ-
βάς, τηλ.: 9909385, 22108553. 
Οδοντίατρος: Κυριάκος Σαρρής, τηλ. 
99800108. 

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατρος: Μαρία Κοιλώνη, τηλ.: 
99917174. 

ΠΑΦΌΣ
Οδοντίατρος: Γιώργος Κανάρη, τηλ.: 
99520284. 

Ιατροί

Γιορτή Αγίου Θεοδώρου του 
Τήρωνος 

Ανήμερα τη μεγάλη εορτή του Αγίου 
Θεοδώρου του Τήρωνος γιορτάζει και 
πανηγυρίζει η ομώνυμη εκκλησία, στον 
Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας. Πανηγυρικός 
Εσπερινός σήμερα Κυριακή, 16 Φεβρου-
αρίου 2020, στις 5.00μ.μ., προϊσταμένου 
του Μητροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνά-
βα. Πανηγυρική Θεία Λειτουργία αύριο 
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020, από 
τις 7.00π.μ.-10.00π.μ., προϊσταμένου του 
Πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητρόπολης 
Τριμυθούντος, Αρχιμανδρίτη Γρηγόριου 
Ιωαννίδη.     

Αιμοδοσίες
Εκδήλωση Αιμοδοσίας διοργανώνει 

ο Σύνδεσμος Γονέων του Δημοτικού 
Σχολείου Γ’ Αραδίππου αύριο Δευτέρα, 
17 Φεβρουαρίου 2020, από τις 5.30μ.μ. 
– 8.30μ.μ., στον χώρο του σχολείου. Η αι-
μοδοσία πραγματοποιείται εις μνήμην των 
Ραφαέλας Αβρααμίδου, Αιμίλιου Φρίξου 
και Χαράλαμπου Παπαμιχαήλ.

Την 36η ετήσια εθελοντική του αιμο-
δοσία διοργανώνει ο Δήμος Αγίας Νάπας 
την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020, από τις 
6.00μ.μ.-8.00μ.μ., στο Δημοτικό Μέγαρο, 
σε συνεργασία με την Τοπική Επιτροπή 
Αιμοδοσίας και όλα τα Οργανωμένα Σύ-
νολα της πόλης. 

Διάλεξη
Διάλεξη με θέμα «Πρόσωπα Λάρνακας: 

Ανδρέας Μαππούρας», θα πραγματοποιηθεί 
αύριο Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 7.30μ.μ., στο Δημοτικό Ιστορικό 
Αρχείο Λάρνακας. Εισηγητής ο Δρ Κώστας 
Κατσώνης. Είσοδος ελεύθερη.

Ροταριανός Όμιλος
Λάρνακας 

Ομιλία για Ροταριανά Θέματα και την 
Εικόνα του Rotary, από τον πρώην Κυβερ-
νήτη ΠΠ Kevork Mahdessian, διοργανώνει 
ο Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας την Τρίτη, 
18 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 8.00μ.μ ., 
στο ξενοδοχείο «Sun Hall», στη Λάρνακα.

Παρουσίαση διηγημάτων 
Εκδήλωση παρουσίασης συλλογής 

διηγημάτων «Βοτσαλωτή» του Κώστα Λυ-
μπουρή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα7.30μ.μ., στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας.

Παρουσίαση: Κώστας Λυμπουρής. Δι-
οργανωτές: Πολιτιστική Κίνηση «Φίλοι 
της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού» και 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών. Είσοδος 
ελεύθερη.

Κωμωδία  
Την κωμωδία  «Ζητείται ψεύτης» του 

Δημήτρη Ψαθά θα παρουσιάσει ο Θεατρικός 
Όμιλος «ΚΙΜΩΝ» Ξυλοτύμβου σήμερα 
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 
6.00μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Λάρνακας.

Σκηνοθεσία /διασκευή: Νίκος Ταμάσιος. 
Διοργανωτής: Παγκύπριος Αντιαναιμικός 
Σύνδεσμος Επαρχίας Λάρνακας – Αμμο-
χώστου. Είσοδος €10.

Ενημερωτική Ημερίδα 
Ενημερωτική Ημερίδα όσον αφορά το 

θέμα της έναρξης προγράμματος μείω-
σης στερεών δημοτικών αποβλήτων πα-
ραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και 
πλησίον συναφών χώρων μαζικής παρα-
γωγής αποβλήτων, στον Δήμο Λάρνακας, 
θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα, 17 
Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.00π.μ., στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. 

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Υπουργός 
Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περι-
βάλλοντος  Κώστας Καδής και ο Δήμαρχος 
Λάρνακας, Ανδρέας Βύρας.

Ομιλία - Αθηένου 
Ομιλία με θέμα «Ο Θεός μέσα στο σύ-

μπαν»  θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα, 
17 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 6.30μ.μ., 
στο Καλλινίκειο Δημοτικό Μέγαρο Αθη-
ένου. Ομιλητής θα είναι ο Αρχιμανδρίτης 
Επιφάνιος Χατζηγιάγκου, προϊστάμενος 
του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου 
Παντελεήμονος Φλωρίνης. Διοργανωτές 
είναι η Ιερά Μητρόπολη Τριμυθούντος, η 
Eκκλησιαστική Επιτροπή του ιερού ναού 
Παναγίας Χρυσελεούσης Αθηένου και ο 
Δήμος Αθηένου.

Βράβευση Αρίστων Αθλητών 
2019

Ο Δήμος Γερμασόγειας διοργανώνει 
την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 και 
ώρα 7.00μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλής 
χρήσεως του Δημοτικού Σχολείου Γερμα-
σόγειας (περιοχή Πανιώτη), τελετή βρά-
βευσης αρίστων αθλητών και Σωματείων 
της Γερμασόγειας. Ομιλητής θα είναι ο κ. 
Αντρέας Μιχαηλίδης, Πρόεδρος του Κυ-
πριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Στην 
εκδήλωση θα βραβευθούν: Αθλητές δη-
μότες που είναι ενταγμένοι σε αθλητικές 
Ομοσπονδίες και διακρίθηκαν σε παγκύ-
πριους αγώνες και άνω, μαθητές δημότες, 
που διακρίθηκαν σε διάφορα αθλήματα σε 
παγκύπριους αγώνες και άνω, σύνολα και 
άτομα της Γερμασόγειας που πρόσφεραν 
για τον αθλητισμό, Σωματεία της περιοχής 
για τις οποιεσδήποτε διακρίσεις τους. Η 
τελετή είναι ανοικτή στο κοινό.

Διάλεξη 
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύ-

πρου, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με 
τα Κρατικά Αρχεία Ηνωμένου Βασιλείου 
(The National Archives), διοργανώνει την 
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020, στις 
19.00, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας 
Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, τη διάλεξη 
«The War in Cyprus – and Cyprus in the 
War». Ομιλητές θα είναι οι κατ’ εξοχήν ειδικοί 
διαχείρισης κρατικών αρχείων της Μεγάλης 
Βρετανίας, Δρ Juliette Desplat, Επικεφαλής 
των Νεότερων Αρχείων Εξωτερικού, Μυ-
στικών Πληροφοριών και Ασφάλειας των 
Κρατικών Αρχείων του Ηνωμένου Βασιλείου 
και  Δρ George Hay, Επίσημος ιστορικός στην 
Commonwealth War Graves Commission. 
Χρησιμοποιώντας τα Στρατιωτικά αλλά και 
τα Αρχεία του Βρετανικού Υπουργείου Εξω-
τερικών καθώς και των Γραφείων Αποικιών 
και Υπερπόντιων Εδαφών, η διάλεξη αυτή 
θα εξετάσει τη σημασία που είχε ο Β’ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος για την Κύπρο, καθώς 
και τη συμμετοχή της Κύπρου στον Πόλεμο. 
Θα εξετασθεί επίσης ο ρόλος του νησιού ως 
βάσης για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της 
Βρετανίας και την Κοινοπολιτείας, καθώς και 
η σημαντική συνεισφορά των Κυπρίων στον 
Πόλεμο, παρά το γεγονός ότι οι σχέσεις με τον 
ντόπιο πληθυσμό λόγω της αποικιοκρατίας 
ήταν για χρόνια ιδιαίτερα τεταμένες. Ανα-
φορά θα γίνει επίσης για την αναβίωση της 
πολιτικής δραστηριότητας στο νησί κατά τη 
διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, για 
τις αντιπαραθέσεις των Βρετανών σχετικά 
με το μέλλον της Κύπρου, τους πιθανούς 
τρόπους χρήσης για σκοπούς προπαγάνδας 
των όποιων αλλαγών, καθώς και τις πρώ-
τες προσπάθειες μεταρρυθμίσεων αμέσως 
μετά τον πόλεμο.  Η διάλεξη είναι δωρεάν 
και θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα. Για 
περισσότερες πληροφορίες στο 22128175.).

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και ο Δή-
μος Αγίας Νάπας, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«ΜΕΡΕΣ ΣΕΦΕΡΗ», οργανώνουν τη Μουσική 
Συναυλία: «Μελοποιημένη ποίηση Γιώργου 
Σεφέρη» την Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020, 
στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Νεάπολις 
στις 7.00μ.μ. Στην εκδήλωση θα απευθύνουν 
χαιρετισμό ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος 
Ζαννέτος, υπό την αιγίδα του οποίου τελεί η εκδήλωση,  και ο Πρύτανης του Πανε-
πιστημίου Νεάπολις Πάφου, Καθηγητής Παντελής Σκλιάς. Προλογίζει ο Καθηγητής 
Γιώργος Γεωργής, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικής και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Ερμηνεύουν η Αθηνά Χαραλαμπίδου και ο Γιώργος 
Ελευθερίου. Απαγγέλλουν η Φωτιάνα Αντωνιάδη-Κωνσταντινίδη, η Αντιγόνη Γιαν-
νίκου-Παπαδημητρίου και η Μαρία Χατζηιωάννου. Παίζουν οι μουσικοί: Σάββας 
Ιγνατίου (πιάνο) και Κυριάκος Ποταμός (μπουζούκι). Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Το Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 9.30π.μ., 
στο παραλιακό μέτωπο Ορόκλινης (δίπλα από το ξενοδοχείο 
Lebay), ξεκινά, για πρώτη φόρα, ένα ταξίδι 700 χιλιομέτρων, 
για να καλύψει όλη την Κύπρο περιμετρικά με τα πόδια. 
Η πεζοπορία έχει στόχο την αφύπνιση και εγρήγορση στο 
υπέρτατο αγαθό της υγείας, τόσο της σωματικής, όσο και 
της ψυχικής. Με γνώμονα την πρόληψη στα θέματα υγείας  
και δράση προτού να είναι αργά, ο πεζοπόρος -  εθελοντής  
Αλέξης Σοφοκλέους, 51 ετών, επιχειρεί την πεζοπορία γύρω 
από την Κύπρο, ακολουθώντας ένα «ζωντανό» όραμα όπου 
έβλεπε τον εαυτό του να περπατά την Κύπρο με τη θάλασσα 
στα δεξιά του και την αίσθηση του ανέμου να τον «σπρώχνει» 
σε κάθε βήμα. H πορεία θα μεταδίδεται σε ζωντανό χρόνο 
μέσα από σύνδεσμο στο facebook στην επίσημη ιστοσελίδα «Βήμα-Βήμα την Κύπρο» 
και όποιος επιθυμεί, θα μπορεί να την παρακολουθεί. Ο τερματισμός της πεζοπορίας θα 
γίνει  στο παραλιακό μέτωπο Ορόκλινης (δίπλα από το ξενοδοχείο Lebay) τη Δευτέρα, 
23 Μαρτίου 2020. Θερμές ευχαριστίες για την πολύτιμη βοήθειά του στην πολύμηνη 
προετοιμασία στον γιατρό δρα Ανδρέα Τάνο, στο Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου 
και στους εθελοντές που στηρίζουν την προσπάθεια. Η όλη εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα 
του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Γιάννη Γιαννάκη.

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αύρα στηρίζει τον Μα-
ραθώνιο Λευκωσίας, που με φετινό σύνθημα: «Θα σε δω 
στο τέρμα», αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες δρομείς 
από την Κύπρο και το εξωτερικό. Σήμερα Κυριακή, 16 
Φεβρουαρίου 2020,  στις 7.00π.μ., σε όλες τις διαδρομές 
του Μαραθωνίου Λευκωσίας θα υπάρχουν περίπτερα 
ανεφοδιασμού, όπου οι αθλητές θα μπορούν να δροσί-
ζονται και να ενυδατώνονται με το Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό Αύρα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η Coca-
Cola HBC Cyprus αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της 
σε αθλητικές εκδηλώσεις όπως τον Μαραθώνιο Λευκωσίας, που αναδεικνύει τη σημασία 
του αθλητισμού ως τρόπου βελτίωσης της ψυχικής και σωματικής υγείας. Η παρουσία 
του Φυσικού Μεταλλικού Νερού Αύρα στη διοργάνωση αποσκοπεί στο να δώσει την 
απαραίτητη ώθηση που χρειάζεται κάθε δρομέας για να ολοκληρώσει τη διαδρομή. Ο 
Μαραθώνιος Λευκωσίας τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργού Εξωτερικών δρα Νίκου 
Χριστοδουλίδη και της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου 
(Κ.Ο.Ε.Α.Σ.) και συνδιοργανώνεται από τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό RuNicosia 
και τον Γυμναστικό Σύλλογο Παγκύπρια (Γ.Σ.Π.) και θα φιλοξενήσει το Παγκύπριο Πρω-
τάθλημα Ημιμαραθωνίου,  ο οποίος αποτελεί μέρος του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος 
Στίβου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Coca-Cola HBC Cyprus και το Kiddo θα στηρίξουν και 
τους Παιδικούς Αγώνες του Μαραθωνίου Λευκωσίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 
7 Μαρτίου, στο Πάρκο Αθαλάσσας.

Η οργάνωση που από το 
1972 δουλεύει για μια κοινωνία 
χωρίς φτώχια και αδικία, συμ-
μετέχει φέτος στον Μαραθώνιο 
της Λεμεσού και, με όχημα την 
αλληλεγγύη, μας καλεί όλους να 
φορέσουμε το κόκκινο μπλουζάκι 
και να τρέξουμε μαζί της. Έχοντας 
παρουσία σε περισσότερες από 
45 χώρες σε Αφρική, Ασία και 
Λατινική Αμερική, υποστηρίζει 
τους ανθρώπους ώστε να στηρίζονται στις δικές τους δυνάμεις για να διεκδικήσουν 
μια ζωή με αξιοπρέπεια και έναν καλύτερο και δικαιότερο κόσμο για όλους. Στην 
Ελλάδα η ActionAid ιδρύθηκε το 1998 και έχει στηρίξει 83 κοινότητες σε όλον τον 
κόσμο. Σήμερα, 25.000 Έλληνες και Κύπριοι είναι Ανάδοχοι της ActionAid και μέσα 
από το πρόγραμμα συμβάλλουν ώστε να αντιμετωπιστεί η ακραία φτώχια, η έλλειψη 
τροφής, νερού και εκπαίδευσης στις φτωχότερες περιοχές του πλανήτη. Συμμετέχοντας 
με την ΑctionAid στον Μαραθώνιο της Λεμεσού στηρίζουμε την προσπάθειά της να 
αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων προς το καλύτερο. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για 
τη συμμετοχή μας σε ένα τόσο σημαντικό αθλητικό γεγονός της Κύπρου και είμαστε 
σίγουροι ότι οι Κύπριοι θα αγκαλιάσουν και αυτή μας την ενέργεια», δηλώνει ο Γε-
ράσιμος Κουβαράς, γενικός διευθυντής της ActionAid. Οι προτεινόμενες διαδρομές 
είναι τα 42 χλμ., τα 21χλμ., τα 10 χλμ. και τα 5 χλμ. Δηλώσεις ενδιαφέροντος για 
ατομικές συμμετοχές μέχρι τις 3 Μαρτίου. Δηλώσεις ενδιαφέροντος για εταιρικές 
συμμετοχές μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου. Η ελάχιστη ηλικία για τον κάθε αγώνα είναι: 
Μαραθώνιο και Ημιμαραθώνιο δρόμο: 18 ετών την ημέρα του αγώνα. 10 KM Πε-
τρολίνα Δρόμο Ενέργειας: 15 ετών την ημέρα του αγώνα. 5 ΚΜ Ατομικό Δρόμο: 12 
ετών την ημέρα του αγώνα.

Με το δυναμικό μήνυμα «Κάνε το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα κομΜάτι της ζωής σου», το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα έχει δημιουργήσει και φέτος το βραχιόλι μαρ-
τάκι «Ματάκι Ζωής», σχέδιο Χρύσανθου Τζιαπούρα. 
Φόρεσε κι εσύ φέτος, στο δεξί σου χέρι, το δικό σου 
μαρτάκι, και κάνε τη δική σου εισφορά αξίας €6 στο 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα… για έναν κόσμο γεμάτο παιδικά 
χαμόγελα. Σύντομα διαθέσιμο από το Καραϊσκάκειο 
Ίδρυμα και σε διάφορα σημεία πώλησης σε όλες τις πόλεις (θα ανακοινωθούν σύντομα). 
Πληροφορίες/παραγγελίες στο 22210858, 95119565 και info@karaiskakio.org.cy.

Βραχιόλι Μαρτάκι του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος

Συναυλία με μελοποιημένη ποίηση Γιώργου Σεφέρη

«Βήμα - Βήμα την Κύπρο»

Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό Αύρα μεγάλος 
υποστηρικτής του Μαραθωνίου Λευκωσίας

Η ΑctionAid για πρώτη φορά
στον Μαραθώνιο της Λεμεσού

www.simerini.com

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου Iδιοκτησίας (Διακατοχή, 
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο ή 
συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω.
Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/456/2020
Πωλητές: (1) Ερωτοκρίτου Θέκλα, Παρμενίδη 12, Διαμ. 301, 2051 Άγιος Βασίλειος, Δήμος 
Στροβόλου, Λευκωσία. (2) Ερωτοκρίτου Μάριος, 1ης Απριλίου 7, 2650 Πέρα, Λευκωσία.
Αγοραστής: Χρίστου Άρτεμις, Νομικού 18, 2312 Άγιος Νικόλαος, Δήμος Λακατάμιας, 
Λευκωσία.
Ακίνητα: (1) Αρ. Εγγραφής: 0/17547, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-223-378/3/179/7, 
Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 2563τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Πέρα, 
Τοποθεσία: Παλλούριν, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/20, Ποσό Πώλησης: €18.000,00. 
(2) Αρ. Εγγραφής: 0/18074, Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 0/2-223-378/3/178/7, 
Είδος Ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 4548τ.μ., Γεωγραφική Περιοχή: Λευκωσία, Πέρα, 
Τοποθεσία: Παλλούριν, Μεταβιβ. Μερίδιο στο Ακίν.: 1/20, Ποσό Πώλησης: €32.000,00.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα ακίνητα ενδέχεται να υπόκεινται σε ΦΠΑ, ο οποίος δεν συμπεριλαμ-
βάνεται στο ποσό πώλησης.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Θέση Λειτουργού της Βουλής των Γερόντων

Μηνιαίος μισθός (μεικτός): €560 (20 ώρες/εβδομάδα) - Έδρα: Λευκωσία.  
Ta προσόντα, τα καθήκοντα, οι όροι απασχόλησης, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
και όλα τα σχετικά είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΣΣΕ  www.volunteerism-
cc.org.cy, στην κεντρική σελίδα στο σημείο «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
Θέση Λειτουργού της Βουλής των Γερόντων».

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι στις 18 Φεβρουαρίου 2020, 
ώρα 10.00.

Τηλ. 22 514 786  
Email: info@volunteerism-cc.org.cy

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας αδελφό και θείο

ΓΕΩΡΓΊΌ ΣΑΒΒΑ ΛΑΜΠΡΌΥ (ΜΑΥΡΗ)
από τη Μέσα Γειτονιά Λεμεσού

που έπεσε ηρωϊκά μαχόμενος υπέρ πίστεως και πατρίδος κατά την τουρκική εισβολή του 
1974 στις 21 Ιουλίου στον Άγιο Ιλαρίωνα Κερύνειας, τα οστά του οποίου βρέθηκαν σε 

ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο DNA, κηδεύουμε το Σάββατο, 22/2/2020 
και ώρα 10.00π.μ., από τον ιερό ναό Κοσμά του Αιτωλού στη Σφαλαγγιώτισσα.

Καλούνται όσοι επιθυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Αδέλφια, ανίψια και λοιποί συγγενείς

✚ ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας  πατέρα και παππού

ΛΌΥΚΗ ΧΑΤΖΗΚΥΡΊΑΚΌΥ

που απεβίωσε την Παρασκευή, 14/2/2020, πλήρης ημερών, κηδεύουμε
αύριο Δευτέρα, 17/2/2020, στις 11:30 π.μ., από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Έγκωμης 

(μικρή εκκλησία) και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια στην εκκλησία από τις 11:00 π.μ.

Οι τεθλιμμένοι: 
Παιδιά : Ερατώ - Γιώργος Σακαρίδη

Μάρω Χατζηκυριάκου
Εγγόνια: Σαράντης - Μαρία,  Θάλεια - Μάνος,  Αλέξανδρος - Μαρία, Λουκής, 

Θάλεια - Γιώργος
Δισέγγονα και λοιποί συγγενείς

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε όπως γίνουν εισφορές για το Ίδρυμα «ΕΛΙΚΑΣ»
και για την εκκλησία Αγίου Νικολάου Έγκωμης.



Της Κυριακής
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Η Τουρκία προχωρεί, σύμφωνα 
με πληροφορίες, στην αγορά 
και τρίτου γεωτρύπανου, επεν-

δύοντας στην ανάπτυξη του δικού της 
ενεργειακού προγράμματος, έχοντας 
παραμείνει «θεατής» στις ενεργεια-
κές συνεργασίες που συνομολογεί η 
Κυπριακή Δημοκρατία με χώρες της 
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου. Η κίνηση αυτή της Τουρκίας 
δείχνει τη βούληση της να προχωρή-
σει στη δημιουργία δικού της ενερ-
γειακού σχεδιασμού, παραβιάζοντας, 
προφανώς, το Διεθνές Δίκαιο και δη το 
Δίκαιο της Θάλασσας, αφού προβαίνει 
σε συγκεκριμένες ενέργειες εντός της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και της 
υφαλοκρηπίδας της Ελλάδας. 

Μετά την αγορά του πλοίου-γεωτρύπα-
νου Deep Sea Metro II το 2017, το οποίο  
μετονόμασε σε «Φατίχ» και την αγορά του 
πλοίου-γεωτρύπανου Deep Sea Metro I το 
2018, το οποίο μετονόμασε σε «Γιαβούζ», 
η Τουρκία φαίνεται ότι προβαίνει στην 
αγορά και τρίτου γεωτρύπανου. Στόχος 

της είναι πρωτίστως η δημιουργία τετε-
λεσμένων τόσο στο Αιγαίο όσο και την 
νοτιοανατολική Μεσόγειο, με την προφα-
νή της προσπάθεια να γκριζοποιήσει τις 
ΑΟΖ / υφαλοκρηπίδα της Ελλάδας και 
της Κύπρου. Οι ενέργειές της οριοθετούν 
και τις βλέψεις της, με τη δράση των ερευ-
νητικών της σκαφών («Μπαρμπαρός» 
και «Ορούτς Ρέις») και των γεωτρύπανών 
της («Φατίχ» και «Γιαβούζ») που έχουν 
καταστεί μόνιμοι επισκέπτες στην ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας κατά κατά-
φωρη παραβίαση των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων. 

Μέσω ενός υβριδικού πολέμου, 
επίσης, η Τουρκία προβαίνει σε συ-
νεχείς, σχεδόν καθημερινές, δηλώσεις 
εναντίον της ενάσκησης των κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων της Κύπρου και της 
υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου, προσπα-
θώντας να θέσει, ειδικά σε σχέση με την 
Κύπρο, τα ζητήματα της ενέργειας στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την 
επίλυση του κυπριακού προβλήματος. 
Ενδεικτική είναι η πραγματοποίηση 
γεώτρησης στο Οικόπεδο 8 της ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο 
έχει νομίμως αδειοδοτηθεί στη γαλλική 
TOTAL και στην ιταλική ENI και το 
οποίο κατ’ εκτίμηση είναι ένα από τα 
πλέον υποσχόμενα οικόπεδα της Κυ-
πριακής ΑΟΖ.

Τα τουρκικά δημοσιεύματα αναφέ-

ρονται στο πλοίο-γεωτρύπανο έκτης 
γενιάς Sertao, κατασκευής του 2012, το 
οποίο βρίσκεται προσδεμένο στο λιμάνι 
Talbot του Ηνωμένου Βασιλείου και το 
οποίο ήταν διαθέσιμο για πώληση μέσω 
πλειστηριασμού μέχρι την 14η Ιανου-
αρίου 2020. Το εν λόγω γεωτρύπανο 
κατασκευάστηκε στη Νότιο Κορέα και 
δραστηριοποιήθηκε για λογαριασμό της 
εταιρείας Petrobras στη Βραζιλία μέχρι 
τον Μάιο του 2015. Έχει τροποποιηθεί 
για να εργάζεται σε γεωτρήσεις υψηλής 
πίεσης και θερμοκρασίας και έχει τη 
δυνατότητα πραγματοποίησης γεώτρη-
σης σε βάθη νερού 11.400 μέτρων. Το 
Sertao φέρει σημαία των νησιών Μάρσαλ 
και έχει συνολικό μήκος 227 μέτρα με 
εκτόπισμα τα 42 μέτρα και εκτιμάται ότι 
θα δραστηριοποιηθεί σε περιοχές όπου 
η Τουρκία έχει πραγματοποιήσει ήδη 
σεισμογραφικές έρευνες και ενδεχομένως 
και νότια του Καστελορίζου, όπως έχει 
πρόσφατα απειλήσει η Τουρκία, ειδικά 
μετά τη  συνομολόγηση της συμφωνίας 
μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης για την οριο-
θέτηση αποκλειστικής ζώνης μεταξύ τους 
κατά πλήρη παραβίαση του Δικαίου της 
Θάλασσας.  

*Λέκτορας Νομικής στο Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, LL.B Law (Bristol), Ph.D in Law 

– International Law and Human Rights 
(Kent), Διευθυντής Μονάδας Νομικής 

Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Περνούμε μια ιδιαίτερα δύσκολη 
και επικίνδυνη περίοδο, λόγω 
της αναθεωρητικής και επι-

δρομικής συμπεριφοράς της Τουρκίας.
Παραβιάσεις της ΑΟΖ της Κυπρια-

κής Δημοκρατίας με αποκορύφωμα την 
αποστολή του γεωτρύπανου «Γιαβούζ» 
στο θαλάσσιο τεμάχιο -8-, το οποίο έχει 
παραχωρηθεί στη γαλλική TOTAL και 
την Ιταλική ΕΝΙ, για έρευνες για γεω-
τρήσεις. Και βέβαια και στις πρωτοφα-
νείς ενέργειες και απειλές εναντίον των 
θαλάσσιων κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Ελλάδας, μετά το παράνομο τουρ-
κολιβυκό σύμφωνο.

Η εισβολή του «Ορουκ-Ρέις» εντός 
περιοχής θαλάσσιας δικαιοδοσίας της 
Ελλάδας, για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
δεν οφειλόταν ούτε σε κακοκαιρία, ούτε 
σε λάθος. Αποτέλεσε «πρόβα τζενεράλε» 
για να δοκιμαστούν οι αντιδράσεις της 
Ελλάδας. Όποιος δεν το κατανοεί, ζει 
σε χίμαιρες. Επιτέλους, θα πρέπει να 
αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα 
μακριά από ψευδαισθήσεις.

Αναμφίβολα, αντιμετωπίζουμε μια 

κλιμακούμενη και κορυφούμενη επιθε-
τικότητα από την πλευρά της Τουρκίας. 
Ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας; 
Ψυχραιμία αλλά και αποφασιστικότητα. 
Πολιτική και διπλωματική δραστηριο-
ποίηση για θωράκιση των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων Κύπρου και Ελλάδας. Ταυτό-
χρονα, ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος,  
δηλαδή της αμυντικής θωράκισης, που 
σε συνδυασμό με την πολιτική και διπλω-
ματική δράση να μπορεί να οδηγήσει 
την Τουρκία σε εγκατάλειψη των τυχο-
διωκτικών της προθέσεων. Σε επίπεδο 
Ε.Ε., η μέχρι τώρα ρητορική καταδίκη 
των τουρκικών έκνομων ενεργειών, δεν 
μπορεί να θεωρείται   ικανοποιητική. Από 
την άλλη, όσο κι αν οι κυρώσεις κατά 
φυσικών και νομικών προσώπων που 
εμπλέκονται στις παράνομες τουρκικές 
έρευνες και γεωτρήσεις εντός της ΑΟΖ 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν προ-
βλέπεται ότι θα συνετίσουν την Τουρκία, 
εντούτοις θα πρέπει να επιμείνουμε μέχρι 
τέλους για την εφαρμογή τους.

Να αξιοποιηθεί στο μέγιστον η γαλ-
λική στάση, η οποία, τόσο με τις σαφείς 
δηλώσεις Μακρόν, όσο και με την πα-
ρουσία γαλλικών ναυτικών δυνάμεων 
στην Ανατολική Μεσόγειο, εκπέμπει 
ισχυρά μηνύματα αποδοκιμασίας της 
τουρκικής επιθετικότητας.

Οι ρωγμές στη ρωσοτουρκική  συ-
μπόρευση, με αφορμή την κατάσταση 

στη Συρία και την επίσκεψη Ερντογάν 
στην Ουκρανία, θα πρέπει επίσης να 
αξιοποιηθούν, με συγκεκριμένες κινή-
σεις αναθέρμανσης των σχέσεων με 
τη Μόσχα. Αξιοποίηση στον μέγιστο 
βαθμό του αμερικανικού παράγοντα 
χωρίς παρέκκλιση από μια πολυδιά-
στατη εξωτερική πολιτική.

Επείγουσα είναι η ανάγκη παρεμβά-
σεων προς τη Γενική Γραμματεία του 
ΟΗΕ και τα μόνιμα μέλη του Συμβου-
λίου Ασφαλείας. Το τελευταίο κάκιστο 
ψήφισμα για την ανανέωση της θητείας 
της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο 
με αναφορές σε «κανονικοποίηση των 
σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών», 
ηχεί ως ύστατο καμπανάκι κινδύνου. 
Αυτή η προσέγγιση θα πρέπει τάχιστα 
να αποτραπεί και να ανατραπεί.

Στον τομέα της άμυνας, η αναβάθμιση 
της Ναυτικής Βάσης στην Κύπρο «Ευ-
άγγελος Φλωράκης» και η δημιουργία 
μιας στοιχειώδους ναυτικής δύναμης, 
πρέπει να αποτελέσουν ζητήματα υψίστης 
προτεραιότητας. Η σωφροσύνη και η 
ψυχραιμία δεν μπορούν να ερμηνεύο-
νται και ως συνώνυμα της παράδοσης.

Οι επιδέξιες πολιτικές και διπλω-
ματικές κινήσεις, με αναβάθμιση του 
δόγματος αποτροπής, είναι το επιβαλ-
λόμενο σημερινό χρέος.

*Τέως Πρόεδρος Βουλής
των Αντιπροσώπων

Άκουσα πριν από λίγον καιρό 
από την Ελληνική Ραδιοφωνία 
Τηλεόραση (ΕΡΤ) -την οποία 

συστηματικά παρακολουθώ για να πλη-
ροφορούμαι τις εν Ελλάδι εξελίξεις και 
γεγονότα, διότι κοινή γαρ η μοίρα- ότι 
ο Πρωθυπουργός 

Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε 
να θέσει επί κεφαλής τη Γιάννα Αγγελο-
πούλου, που οργάνωσε τους Ολυμπι-
ακούς Αγώνες στην Αθήνα (2004), της 
Επιτροπής που επρόκειτο να συσταθεί 
για τους εορτασμούς των 200 

χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής 
Επανάστασης του 1821. Δημοσίευσα την 
επομένη άρθρο στον ημερήσιο Τύπο, 
όπου προέβαινα στην εισήγηση όπως 
παρόμοια Επιτροπή συσταθεί και στην 
Κύπρο.

Παρέθετα συγκεκριμένες εισηγήσεις 
και καλούσα την Πολιτεία, την Εκκλησία 
και τον πνευματικό κόσμο να συνεργα-
στούν για τον σκοπό αυτό και όπως η 
Επιτροπή αυτή συνεργαστεί στενά με 
την αντίστοιχη στην Ελλάδα.

Στο μεταξύ, σε πανηγυρική συνεδρία 
της Βουλής των Ελλήνων πρόσφατα 
με την παρουσία και του Προέδρου 
της Ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπη 
Παυλόπουλου αποφασίστηκε ομόφω-
να η δημιουργία της Επιτροπής αυτής, 
που θα περιλαμβάνει διακεκριμένους 
πνευματικούς ανθρώπους τόσο από τη 

Μητροπολιτική Ελλάδα, όσο και από 
τον απόδημο Ελληνισμό. 

Μετά πολλής χαράς και ηθικής ικα-

νοποίησης πληροφορήθηκα, στο μεταξύ, 
την απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου της Κυπριακής Δημοκρατίας να 
ορίσει παρόμοια Επιτροπή, ύστερα από 
εισήγηση του Υπουργού Παιδείας και 
Πολιτισμού Πρόδρομου Προδρόμου.

Και τούτο, διότι πρώτος στην Κύπρο 
ήγειρα το θέμα αυτό και τόνισα ιδιαί-
τερα ότι θα πρέπει η Επιτροπή που θα 
συσταθεί να ασχοληθεί, κατά πρώτο 
λόγο, με τη συμμετοχή των Κυπρίων 
στην Επανάσταση του 1821. Τούτο 
θα επιτευχθεί, εάν γίνει έρευνα από 
ιστορικούς ερευνητές, για να επισημαν-
θούν απόγονοι των αγωνιστών αυτών 
που σήμερα ζουν στην Ελλάδα και 
στην Κύπρο. 

Ειρήσθω εν παρόδω, ότι στην Ελλάδα 
ζουν άνθρωποι που έχουν το επώνυμο 
Κύπριος, Κυπραίος, Κυπριώτης και άλλα.

Παρόμοια έρευνα θα πρέπει να γίνει 
και για τυχόν απογόνους των σφαγια-
σθέντων από τους Τούρκους την 9ην 
Ιουλίου 1821 αρχιερέων, κληρικών 
και λαϊκών.

Οι Τουρκοκύπριοι συχνά αναφέρονται 
στα όσα, δήθεν, υπέφεραν την περίοδο 
1964-1974, για τα 307 χρόνια (1570-
1878) κατά τη διάρκεια της Οθωμανι-
κής Κατοχής και τις όσες βαρβαρότητες 
διέπραξαν οι πρόγονοί τους σε βάρος 
του Κυπριακού Ελληνισμού ουδείς 
λόγος. Ας γίνει μάλιστα και αναφορά 
για τη σφαγή των Κοντεμενιωτών στο 
Κιόνελι στις 12/6/1958 με την ανοχή 
των Άγγλων αποικιοκρατών.

Σε παρόμοιες βαρβαρότητες δεν 
υστέρησαν τα τουρκικά στρατεύματα 
και κατά την εισβολή του 1974.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να 
επαναλάβω τις κατά καιρούς εισηγήσεις 
στις αρθρογραφίες μου που αποδεικνύ-
ουν όχι μόνον τους ακατάλυτους δεσμούς 
Κύπρου-Ελλάδας, αλλά και ότι στην 

περίπτωση ΕΝΩΣΕΩΣ οι Κύπριοι θα 
διαδραμάτιζαν σημαντικό και απο-

φασιστικό ρόλο στη διακυβέρνηση της 
Μητέρας Πατρίδας.

Γι’ αυτό και επαναλαμβάνω ει-
σήγησή μου όπως γίνει ιστορική 
έρευνα για τους Κυπρίους που από 
τη δημιουργία του νέου ελληνικού 
κράτους και την εποχή του Ιωάννη 
Καποδίστρια κατά δεκάδες και εκα-
τοντάδες διέπρεψαν και συνεχίζουν 
να διαπρέπουν σε όλους τους τομείς 
- διπλωμάτες, πολιτικούς, 

υπουργούς και βουλευτές, πνευμα-
τικούς ανθρώπους και εκπαιδευτικούς, 
των Γραμμάτων και των Τεχνών, του 
Πολιτισμού, του Αθλητισμού, στρατι-
ωτικούς και πολλούς άλλους.

Ανακαλώ συχνά στη μνήμη μου την 
ομιλία του αείμνηστου Γεωργίου Παπαν-
δρέου στη Θεσσαλονίκη (27/10/1964): 
«Η Ένωσις ήλθεν, η Ένωσις έρχεται», 
που θεωρείτο τετελεσμένο γεγονός, λόγω 
της παρουσίας της 

Ελληνικής Μεραρχίας και το εν 
συνεχεία όραμά του ότι «οι Έλληνες 
της Κύπρου προορίζονται και συνεχί-
ζουν με ειρηνικά μέσα την πολιτιστική 
εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
προς Ανατολάς». 

Αλλά οι Κύπριοι πολιτικοί το μόνο 
όραμα που πάντοτε είχαν ήταν πώς 
να λυμαίνονται την Κύπρο, γι’ αυτό 
και την οδήγησαν εκεί που βρίσκεται 
σήμερα.

Τέλος, εκφράζω την ευχή όπως η 
επέτειος των 200 χρόνων από την Εθνική 

Παλιγγενεσία είναι η απαρχή μιας 
νέας προσπάθειας και δυναμικής εξόρ-
μησης για την αναγέννηση του Ελληνικού 
Έθνους σε όλους τους τομείς και απαρχή 
μιας νέας περιόδου ελληνικού πολιτι-
σμού, μιας νέας Εθνικής Παλιγγενεσίας. 

*Πρώην συνδικαλιστής

Δεν θα ήθελα να σχολιάσω την  
τηλεοπτική συνάντηση των ηγε-
τών του ΔΗ.ΣΥ. και του ΑΚΕΛ, 

που απαντούσαν στις ερωτήσεις των δη-
μοσιογράφων, κοντράροντας ο ένας τον 
άλλον. Δεν ήταν ούτε συζήτηση, ούτε 
επεξήγηση των απαράδεκτων θέσεών 
τους στο Κυπριακό. Εκείνο που τόνισαν, 
χωρίς διαφωνία, ήταν η απόλυτη προ-
σήλωση και προτεραιότητά τους στη σύ-
ντομη λύση ΔΔΟ με πολιτική ισότητα, 
που θα λύσει, κατά τον ευσεβοποθισμό 
τους, όλα τα προβλήματα που προξενεί 
η κατοχή και θα αναγκάσει την Τουρκία 
να σταματήσει τις πειρατικές δράσεις της. 
Κούνια που τους κούναγε. Αλλά και οι 
δύο είναι ερωτευμένοι με κάθε λύση 
τουρκικών προδιαγραφών, που είναι 
σημαία του «αγώνα τους». Όραμά τους, 
ο αγωγός αερίου μέσω Τουρκίας.

Η απελευθέρωση στο προβλεπτό 
μέλλον είναι αδύνατη. Μόνη λύση που 
μας απομένει είναι η μετεξέλιξη της Κ.Δ. 
σε Ομοσπονδία, αλλά με αναγνώριση 
της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, όπως τα καθορίζουν τα Η.Ε. 
και με την εφαρμογή του ευρωπαϊκού 
κεκτημένου σε όλην την επικράτεια της 
Κ.Δ. Κάθε άλλη λύση με κατάργηση της 
Κ.Δ. ανοίγει τον δρόμο για τουρκοποίηση 
της Κύπρου. Η ΔΔΟ που ευαγγελίζεται 
ο ΠτΔ και οι ηγεσίες ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ και 
θα περιέχει τις συμφωνίες Χριστόφια - 
Ταλάτ του Μαρτίου του 2008 για συνε-
ταιρισμό δύο ισότιμων κρατιδίων και τις 

πρόνοιες της συμφωνίας Αναστασιάδη 
- Έρογλου της 11ης Φεβρουαρίου για 
δύο ιθαγένειες, δύο διεθνείς προσωπι-
κότητες και δύο κυριαρχίες, αυτόματα 
μας μεταφέρει σε Δ.Δ. ΣΥΝομοσπονδία 
και κατάργηση της Κ.Δ.

Οι παραχωρήσεις των τελευταίων 
δώδεκα χρόνων έχουν καταστήσει τη 
λύση προθάλαμο της τουρκοποίησης. 
Μας δένει χειροπόδαρα η εκ περιτρο-
πής προεδρία, το ΒΕΤΟ, η μετατροπή 
των σφετεριστών σε ιδιοκτήτες, η πα-
ραχώρηση των δικαιωμάτων των Ευ-
ρωπαίων πολιτών στους Τούρκους της 
Τουρκίας και πολλά άλλα, που έχουν 
κατοχυρωθεί στο πλαίσιο Γκουτέρες, 
που ο ΠτΔ, ο Αβέρωφ και ο Άντρος 
θεωρούν ευαγγέλιο της λύσης.

Αυτήν τη λύση ΔΔΟ απορρίπτουμε 
με όλην τη δύναμη της συνείδησής μας 
και της εθνικής μας αξιοπρέπειας. Μας 
λένε ότι χωρίς λύση η Κύπρος κινδυνεύει 
με διχοτόμηση. Καλύτερα μια παράνο-
μη διχοτόμηση που θα μας επιβληθεί, 
παρά η υπογραφή μιας λύσης που θα 
καταργήσει την Κ.Δ. και θα κάμει νόμιμη 
τη διχοτόμηση. Η Τουρκία έχει εισβάλει 
στην ΑΟΖ τής ΚΔ και καταπατά την κυρι-
αρχία της. Και οι θιασώτες της υποταγής 
μάς λένε ότι το αδιέξοδο στις συνομιλίες 
ευνοεί την Τουρκία, που πραγματοποιεί 
τις επιδιώξεις της. Και θέλουν, λένε, να 
σπάσει το αδιέξοδο, για να αρχίσει ένας 
εντατικός διάλογος, που θα οδηγήσει 
σε λύση και τερματισμό των τουρκικών 
παράνομων ενεργειών. Και η Τουρκία 
θέλει να τερματίσει το αδιέξοδο. Θέλει να 
νομιμοποιήσει τις παρανομίες της. Θέλει 
να έχει την εκμετάλλευση του ορυκτού 
πλούτου της Κ.Δ. Θέλει να καταργήσει 
την Κ.Δ., το τελευταίο οχυρό της δικής μας 
αντίστασης. Σήμερα μια μεγάλη μερίδα 

μάς λένε: «Σαράντα πέντε χρόνια χωρίς 
λύση (δεν λένε 45 χρόνια κατοχής) είναι 
πολλά». Και μας προτρέπουν να αποδε-
χτούμε τις τουρκικές θέσεις για να βρούμε 
λύση και να «επανενώσουμε» την Κύπρο.

Αν σπάσει το αδιέξοδο και επαναρχί-
σουν οι συνομιλίες, τι θα πετύχουμε; Θα 
πρέπει να κάνουμε και άλλες υποχωρή-
σεις και παραχωρήσεις; Οι στρατηγικοί 
μας εταίροι, τα Η.Ε. και η Ε.Ε. θα μας 
πιέζουν να συζητήσουμε την κυριαρχία 
της Κ.Δ., να καταστήσουμε την Τουρκία 
συνεταίρο στην ΑΟΖ μας και, τέλος,  να 
καταργήσουμε την Κ.Δ. και να την αντι-
καταστήσουμε με τη θνησιγενή ΔΔΟ, 
που προτείνει ο Γκουτέρες. Οι συνομιλίες 
είναι ο ΜΟΝΟΣ τρόπος για να φτάσουμε 
σε υποφερτή αλλά βιώσιμη λύση. Είναι 
όμως και τρόπος για να υπογράψουμε 
κατάργηση της Κ.Δ. για την επανένωση 
δήθεν δυο κρατών, υπό την επικυριαρχία 
της Τουρκίας. Αυτό θέλουμε;

Για τούτο δηλώνω απορριπτικός και 
με όλη τη δύναμή μου θα απορρίψω 
μια τέτοια λύση και πιστεύω το ίδιο θα 
κάνει και η πλειοψηφία του λαού, σε 
ένα νέο δημοψήφισμα. Προκρίνω τη 
συνέχιση της μη λύσης και τη διατήρηση 
της Κ.Δ., που προσφέρει μιαν αμυδρή, 
μελλοντική ελπίδα για τα εγγόνια και τα 
δισέγγονά μας, αντί της νομιμοποίησης 
της κατοχής, της κατάργησης της ΚΔ 
και του εκτουρκισμού ολόκληρης της 
Κύπρου.Οι Τούρκοι μπορεί να αρπάξουν 
την ΑΟΖ μας και τον ορυκτό μας πλούτο, 
ως κανονικοί πειρατές που είναι, χωρίς 
τη θέλησή μας. Την Κ.Δ., το αγκάθι στα 
μάτια τους, ποτέ δεν θα μπορέσουν να την 
καταργήσουν, χωρίς την υπογραφή μας. 
Είναι το τελευταίο μας οχυρό και πρέπει 
να το υπερασπιστούμε ώς το τέλος, ακόμα 
και χωρίς λύση. 

Οι ενεργειακές δράσεις της Τουρκίας

Για μια νέα Εθνική Παλιγγενεσία Απορρίπτουμε κάθε ενέργεια
που καταργεί την Κ.Δ.

Το σημερινό χρέος
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ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ  
ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

Τ ο κυκλοφοριακό πρόβλημα της 
Λευκωσίας  μαζί με τη διαχείρι-
ση αποβλήτων αποτελούν τις δύο 

μεγαλύτερες και πιο απαιτητικές περιβαλ-
λοντικές προκλήσεις, που καλούμαστε να 
διαχειριστούμε στην πόλη μας. Εμείς στον 
Στρόβολο το βιώνουμε ακόμη πιο έντονα, 
καθώς, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, 
είμαστε οι πρώτοι και βασικοί αποδέκτες 
του κυκλοφοριακού. Ως αποτέλεσμα, το 
κυκλοφοριακό έχει γίνει για τον Στρόβολο 

μια δυσάρεστη πραγματικότητα, αφού επί 
καθημερινής βάσεως ουρές αυτοκινήτων 
εκτείνονται για χιλιόμετρα σε όλες σχεδόν τις 
κύριες οδούς και λεωφόρους, προκαλώντας 
κυκλοφοριακή συμφόρηση, ατμοσφαιρική 
ρύπανση,  ηχορύπανση, εκνευρισμό και χά-
σιμο χρόνου και, ας μην ξεχνάμε, σημαντικό 
δυστυχώς αριθμό τροχαίων ατυχημάτων. 
Δυστυχώς, το πρόβλημα ολοένα και επιδει-
νώνεται. Οι αυξημένοι ρυθμοί ανάπτυξης 
και η αύξηση του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια 
έχουν επιφέρει και αύξηση στις οχηματικές 
διακινήσεις. Άλλωστε, γνωστή σε όλους εί-
ναι η θετική συσχέτιση μεταξύ τους. Μέχρι 
πού, όμως, θα φτάσει αυτό το πρόβλημα; 
Έχουμε αναλογιστεί πού οδηγείται αυτή η 
κατάσταση; Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι ώρα για 
μέτρα τώρα. Είμαι απόλυτα πεπεισμένος, 

ότι η οριστική επίλυση του κυκλοφοριακού 
προβλήματος θα επέλθει μόνο με την υιο-
θέτηση και εφαρμογή του τραμ, με γραμμές 
που θα ενώνουν τον νότο με τον βορρά 
και την ανατολή με τη δύση. Χρειάζεται, 
λοιπόν, πολιτική βούλησης σε ανώτατο 
επίπεδο. Παράλληλα, όμως, επιβάλλεται 
και η εφαρμογή πιο άμεσων μέτρων για 
την άμεση διαχείριση της καθημερινότητας 
και απάμβλυνση του προβλήματος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της νέας σύμ-
βασης για τη διαχείριση των δημόσιων 
μεταφορών της Λευκωσίας, θα πρέπει να 
γίνουν πράξη τα αυτονόητα: εκτεταμένο 
ωράριο, συχνότερες διαδρομές και πιο 
πυκνές στάσεις, ενώ αναφέρουμε και 
την αναγκαιότητα για την τοποθέτηση 
εκσυγχρονισμένων στάσεων με κατάλληλα 

σκέπαστρα, που να εξυπηρετούν και ταυ-
τόχρονα να προστατεύουν τους επιβάτες 
κατά την αναμονή τους. Επιπρόσθετα, 
αναφέρουμε και τη σημαντικότητα της 
πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων 
της τεχνολογίας που προσφέρει το Split 
Cycle and Offset Optimization Technique 
(SCOOT), το οποίο συντονίζει τους φω-
τεινούς σηματοδότες κατά μήκος κύριων 
οδικών αξόνων, με σκοπό την εύρυθμη 
και απρόσκοπτη διακίνηση των οχημάτων.  

Επισημαίνουμε, ωστόσο, ότι η αλλαγή 
δεν θα πρέπει να επαφίεται σε στενά γρα-
φειοκρατικά πλαίσια, αλλά να αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα της πολιτείας. 

Και κάτι ακόμη: Αυτήν τη στιγμή υπάρ-
χει μία αποσπασματική προσέγγιση του 
κυκλοφοριακού. Η διαχείριση του προβλή-

ματος από τον ένα Δήμο, δεν θα πρέπει να 
μετακυλίει το πρόβλημα στον άλλο Δήμο. 

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, η μεταρρύθ-
μιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κρίνε-
ται επιβαλλόμενη. Ο νέος μητροπολιτικός 
Δήμος που θα προκύψει και ναι, με τη 
συμπερίληψη του Στροβόλου, θα έχει τη 
δυνατότητα για την ολιστική εφαρμογή του 
Ολοκληρωμένου Σχεδίου Κινητικότητας της 
Λευκωσίας, μεγιστοποιώντας με αυτόν τον 
τρόπο τα αναμενόμενα αποτελέσματά του. 

Δεν νοείται σύγχρονη και ανθεκτική 
πόλη, που να μη βασίζεται στις αρχές της 
βιώσιμης κινητικότητας. Η παροχή ασφα-
λών μέσων μαζικής μεταφοράς, που να 
εξυπηρετούν τις ανάγκες των πολιτών κάθε 
ηλικίας, είναι κοινωνική υποχρέωση κάθε 
σύγχρονης ευρωπαϊκής πόλης, όπως είναι 

η υγεία και παιδεία. Τα ΜΜΜ θα πρέπει 
να μετεξελιχθούν ως ο βασικός τρόπος 
κυκλοφορίας και όχι η μοναδική λύση των 
μη προνομιούχων τάξεων, που δυστυχώς 
αυτή είναι η θλιβερή σημερινή πραγματι-
κότητα. Όπως μάλιστα διατυπώνεται στον 
11ο Στόχο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη  της 
Ατζέντας 2020-30 των Ηνωμένων Εθνών, 
ο οποίος αφορά τις βιώσιμες πόλεις και 
κοινότητες, μέχρι το 2030 θα πρέπει να 
παρέχονται ασφαλή, προσιτά, προσβάσιμα 
και βιώσιμα συστήματα μεταφοράς για 
όλους, ενώ παράλληλα θα πρέπει να 
βελτιωθούν οι δρόμοι, κυρίως μέσω της 
επέκτασης των δημόσιων συγκοινωνιών. 

Αυτό είναι το στοίχημα που έχουμε 
ενώπιόν μας. 

*Δήμαρχος Στροβόλου

Το Κυκλοφοριακό Λευκωσίας - ένα στοίχημα ενώπιόν μας
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Η ανθρωπότητα βρίσκεται μπρο-
στά στη μεγαλύτερη κλιματική 
αλλαγή και καταστροφή του 

φυσικού περιβάλλοντος, η οποία ανα-
γκάζει πολλούς ανθρώπους να μετακι-
νηθούν, λόγω της βίας, που ασκείται 
ενάντια στη φύση.  

Τροπικά δάση καταστρέφονται από 
τις πυρκαγιές, έρημοι σχηματίζονται σ’ 
όλες τις ηπείρους, παγετώνες λιώνουν 
και η αύξηση της θερμοκρασίας δημι-
ουργεί «κλιματικούς πρόσφυγες». Το 
εύλογο ερώτημα που τίθεται, είναι αν 
τελικά αργήσαμε, και πόσο,  να συνειδη-
τοποιήσουμε τη ζημιά που προκαλούμε 
στον πλανήτη μας και αν είναι εφικτή 
η διάσωσή του.  

Η κλιματική αλλαγή μάς έχει προ-
λάβει, φτάνοντας πιο γρήγορα απ’ ό,τι 
πιθανό να αναμέναμε. Ερευνητές, που 
ασχολούνται με τους παγετώνες, όπως 
γράφει η γερμανική εφημερίδα die Welt, 
παραδέχονται ότι σήμερα οι παγετώνες 
λιώνουν τρεις φορές πιο γρήγορα απ’ 
ό,τι υπολόγισαν, πριν από 10 χρόνια. 
Αυτό σημαίνει ότι η στάθμη του νερού 
της θάλασσας θα αυξηθεί σε επικίνδυνα 
επίπεδα. Το Μπανγκλαντές, για παρά-
δειγμα, δεν θα μπορεί πλέον να κατοι-
κηθεί, ενώ θα πληγούν πόλεις, όπως η 
Νέα Υόρκη, η Σανγκάη, το Αμβούργο, 
η Βρέμη, η Μουμπάι, η Αλεξάνδρεια, 
η Καλκούτα, το Ρίο κ.ά.  

Ένας στους τέσσερεις Αφρικανούς που 
ζει κοντά στη θάλασσα θα αναγκαστεί 
να ψάξει άλλο τόπο διαβίωσης, αν δεν 
σταματήσουμε την υπερθέρμανση του 
πλανήτη. Τα κοράλλια χάνονται από τις 
θάλασσες, κάθε μέρα εξαφανίζονται 150 
ήδη χλωρίδας και πανίδας, τη στιγμή 
που οι ηγέτες αποφάσισαν να περιο-
ρίσουν την αύξηση της θερμοκρασίας 
στον 1,5 βαθμό Κελσίου.  Όπως σωστά 
επεσήμανε αρθρογράφος της die Welt, 
η Ευρώπη μετατρέπεται κλιματικά και 
σταδιακά σε Αφρική. Σωστή είναι, επίσης, 
η διαπίστωση ότι οδηγούμαστε σ’ έναν 
Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο ενάντια στη 
φύση και σ’ εμάς τους ίδιους.

Η επιστημονική οικογένεια ανα-
γνωρίζει ότι η συνεχιζόμενη κλιματική 
αλλαγή θα οδηγήσει στην εξαφάνιση 
του ανθρώπου από τον πλανήτη σε 100 
χρόνια.  Τουλάχιστον οι νέοι άνθρωποι 
ανησυχούν για την κλιματική καταστροφή 
και δείχνουν στους ενήλικες τον δρόμο 
των διαδηλώσεων υπέρ της προστασίας 
του φυσικού περιβάλλοντος, στέλνοντας 
το βροντερό μήνυμα ότι χωρίς καθαρό 
κλίμα δεν μπορεί να υπάρξει ζωή.

Το 2018 αποτέλεσε τη χρονιά ρεκόρ 
στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, 
κάτι που θορύβησε αρκετές χώρες οι 
οποίες βασίζονται στις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας, στην ηλιακή και αιολική 
ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού.  
Στις Η.Π.Α. η απαλλαγή από το διοξείδιο 
του άνθρακα φαντάζει πολύ δύσκολη, 
αφού αυτό συνεπάγεται περιορισμό της 
παραγωγής ρουχισμού, της κατανάλω-
σης βοδινού κρέατος και των πτήσεων 
πολυτελείας με ιδιωτικά αεροσκάφη. 
Εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος 

αρνείται να εφαρμόσει τη συμφωνία 
του Παρισιού για την κλιματική αλλα-
γή. Έβαλε «χέρι» στη Γροιλανδία και 
στον πλούτο της, που κρύβεται κάτω 
από τους παγετώνες, ενώ αν θέλει να 
επανεκλεγεί, δεν θα τολμήσει να επη-
ρεάσει τα οικονομικά συμφέροντα των 
μεγαλοεπιχειρηματιών.

Όσο ανεβαίνει, λοιπόν, η θερμο-
κρασία στον πλανήτη τόσο ανεβαίνει 
και η πολιτική αντιπαράθεση, αφού η 
κλιματική καταστροφή επιβαρύνει τη 
ζωή μας χωρίς αυτό να λαμβάνεται σο-
βαρά υπόψη από διάφορους πολιτικούς 
ηγέτες. Οι άνθρωποι, όμως, όταν δεν 
έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό, θα 
υποφέρουν από σοβαρές ασθένειες, θα 
μειώνεται η παραγωγικότητά τους με 
αποτέλεσμα περιοχές να καθίστανται 
μη βιώσιμες.

Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα, 
που δημιουργούνται από την απειλη-
τική κλιματική αλλαγή και καταστροφή.  
Υπάρχουν, όμως, και άλλα θέματα που 
επηρεάζουν την καθημερινότητα των 
πολιτών, όπως η πρόσβαση στη δημόσια 
υγεία και η στέγαση, που έχουν επίσης 
τις ρίζες τους στην κλιματική αλλαγή.

Δυστυχώς, ο πλανήτης μας πνέει τα 
λοίσθια τη στιγμή που ηγέτες αρκετών 
χωρών αδιαφορούν εκουσίως και δεν 
ακούν τις περιβαλλοντικές σειρήνες των 
πολιτών και των ειδικών.  Η φωνή, όμως, 
της κοινωνίας των πολιτών και της νε-
ολαίας, που βγαίνει στους δρόμους, για 
να φωνάξει για ένα καλύτερο μέλλον 
σ’ αυτόν τον πλανήτη γη, είναι αρκετά 
δυνατή, για να αφυπνίσει τους μονίμως 
κοιμώμενους τον ύπνο του δικαίου.

*Δήμαρχος Δερύνειας 

Πώς πρέπει να αντιδράσουμε όταν 
η Τουρκία αρχίσει γεώτρηση 
στο οικόπεδο 8, απέναντι στη 

Λεμεσό; Δηλαδή στο σπίτι μας; Πώς 
αντιδράς όταν δεν μπορείς να αντιδρά-
σεις; Και σε τρώει όμως το δίκιο;

Το ερώτημα τούτο απασχολεί όλους, 
επειδή η απάντηση είναι δύσκολη. Πόσω 
μάλλον επικίνδυνη. Γι’ αυτό δεν μπορεί 
κάποιος, κοιτάζοντας μόνον ό,τι βλέπει 
μπροστά του, δηλ. το παρόν, να απαντήσει 
στη μεγάλη τούτη πρόκληση. Πρέπει να 
κοιτάξει και πέραν του ορίζοντα, εκεί που 
τα πράγματα είναι θολά στους πολλούς, 
αλλά και πίσω που είναι καθαρά και φω-
τίζουν το παρόν, για να πάρουμε σωστές 
αποφάσεις που θα επηρεάσουν το μέλλον 
μας. Διά τούτο οι πολιτικοί πρέπει να είναι 
και λίγο ιστορικοί και λίγο φιλόσοφοι και 
λίγο οραματιστές με έντονο το αίσθημα 
προορισμού, που να μην αφήνουν το 
δέντρο να τους κρύβει το δάσος.

Το πιο εύκολο είναι να πούμε, οι 
Κύπριοι, είμαστε αδύνατοι, συνεπώς 
τι μπορούμε να κάνουμε και να συ-
νεχίσουμε κάνοντας τίποτα. Υπάρχει 
μια έλξη στην απραξία, στην ταπεί-
νωση, ιδίως όταν είναι γενική και όχι 
προσωπική. «Όταν έγινε η εισβολή, τι 
έκαναν οι αδελφοί μας Κύπριοι;», γράφει 
ο φιλόσοφος Χρ. Γιανναράς. Μπήκαν 
στα αυτοκίνητά τους και κατηφόρισαν 
στον Νότο.

Ο Τούρκος, χωρίς αντίδραση, προχωρεί 
και οι διεθνείς συνειδήσεις δεν εξεγείρονται, 
διότι δεν υπάρχει κάτι που να τις ενοχλά. Η 
μη αντίδραση, διότι η δράση είναι επικίν-
δυνη, ωφελεί την Τουρκία και διατηρεί το 
χάσμα Αθηνών - Λευκωσίας, Ελλαδιτών 
και Κυπρίων, Ελλήνων διασποράς και 
Κυπρίων, φιλελεύθερων ανθρώπων και 
Κυπρίων. Αντιθέτως, μια θαρραλέα και 
τολμηρή καλοσχεδιασμένη αντίδραση μιλά 
στην ψυχή των ξένων και των Ελλήνων, 
νέων και μεγαλυτέρων - όλων! Το σωστό 
έχει κόστος, αλλά και αξία.

Όταν ο μικρός πολεμά για τα δίκαιά 
του τον μεγάλο, τότε οι τρίτοι που ήταν 
αδιάφοροι αρχίζουν να ενδιαφέρονται 
και συνωμοτούν πώς να βοηθήσουν. 
Έτσι είναι ο κόσμος. Είναι το καλό στον 
κάθε άνθρωπο (και οι χώρες από αν-
θρώπους απαρτίζονται), που ξεπερνά 
συμφέροντα και δικαιολογίες. Έχει 
καλύτερο παράδειγμα από εμάς τους 
Έλληνες; Έπρεπε να γίνει η Επανάσταση 
για να επέμβουν. Πριν από το ’21, τίπο-
τα! Ουδεμία αντίδραση. Όπως εμάς, 45 
τόσα χρόνια τώρα. Σιωπή και αδιαφορία.

Γι’ αυτό ΠΡΕΠΕΙ, αφού ετοιμαστούμε, 
να κτυπήσουμε το «Γιαβούζ». Και αν 
δεν υπήρχε, έπρεπε να το φτιάχναμε. 
Γνωρίζω ότι είναι δύσκολο αυτό που 
συμπεραίνω, όμως αναγκαίο. Μόνον 
έτσι θα σκεφτεί διπλά να μπει στην Αμ-
μόχωστο και πέντε φορές να τρυπήσει 
νοτίως της Κρήτης. Διαφορετικά, θα χά-
σουμε την Κύπρο, όπως θα χανόταν και 
η Ελλάδα και σήμερα θα ήταν επαρχία 
της Τουρκίας, αν δεν επαναστατούσε. 
Δεν θέλω να πιστεύω ότι η αγάπη των 
Κυπρίων για την ελευθερία τους είναι 
πλατωνική, δηλ. αδρανές πάθος. Αν 

είναι έτσι, τότε σε έρημη χώρα ρίχνω 
τον σπόρο μου.

Αυτός που θα πάρει την απόφαση 
μη αντίδρασης, δηλ. ουσιαστικά να 
παραχωρήσει γην και ύδωρ, θα έχει 
φέρει την Κύπρο μια ώρα αρχύτερα στον 
εξανδραποδισμό. Ένας τόπος κερδίζεται 
από αυτούς που τον διεκδικούν και από 
αυτούς που χύνουν το αίμα τους να τον 
κρατήσουν. Όσοι τα παρατούν, ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΩΣ δικαιολογίας, παραδίδουν 
λίγο λίγο, χωρίς να φαίνεται στο κοινό 
μάτι, αλλά είναι ορατό στο έμπειρο, την 
Κύπρο στον εχθρό.

Κάθε μεγάλο στη ζωή είναι ακριβό. 
Πάντοτε η παράδοση είναι πιο εύκολη 
από την αντίσταση. Αυτοί που λένε το 
αντίθετο, δεν γνώρισαν το δεύτερο. 

Αν ο Καραμανλής πραγματοποιούσε 
αυτό που έλεγε, ότι θα έμπαινε επικε-
φαλής νηοπομπής για την Κύπρο, η 
ιστορία θα γραφόταν διαφορετικά και 
η τύχη της Κύπρου θα ήταν άλλη.

Όμως! Ακόμα και χωρίς ελπίδα νίκης, 
είπε ο Δεκανέας Γεώργιος Μακαρούνας 
του 336ΤΕ στο Λήδρα Πάλας, θα πο-
λεμήσουμε, διότι πρέπει! Είναι η μόνη 
ωφέλιμη αντίδρασή μας, κρίνοντάς την 
με το μάτι της Ιστορίας, αλλά και των 
καιρών. Ο Λεωνίδας δεν πήγαινε με 
τους 300 του για να κερδίσει τη μάχη, 
αλλά τη Νίκη! Και σώθηκε η Ελλάδα. 

Αυτά που γράφω στους κοντόφθαλ-
μους είναι ουτοπία, σ’ αυτούς, όμως, που 
βλέπουν την ουσία της ουσίας, είναι 
σκληρή πραγματικότητα.

Δεν γεννηθήκαμε θεατές οι Κύπριοι, 
ούτε φτιάξαμε ευνουχισμένη πολιτεία. 
Το θέμα είναι ποιος θα το κάνει. Ένας 
Αρχηγός μάς λείπει!

Πάντα πίστευα ότι θα πρέπει να 
διαχωρίζουμε τους δυο όρους 
εκπαίδευση και παιδεία. Χάρηκα 

ιδιαίτερα όταν ο νυν Υπουργός Παιδείας 
ανέφερε ότι το όραμά του είναι να δει 
‘την εκπαίδευση να παράγει παιδεία’. 
Είναι προς αυτήν την κατεύθυνση που 
όλοι (Πολιτεία/Εκκλησία/Εκπαιδευτικές 
Οργανώσεις/Ειδικοί/Εκπαιδευτικοί/ Γο-
νείς) θα πρέπει να δουλέψουν. Πρέπει να 
συνειδητοποιήσουμε τη διαφορά μετα-
ξύ εκπαίδευσης και παιδείας. Η πρώτη 
είναι το μέσον κι η δεύτερη το τελικό/
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. 

Η Κυπριακή Πολιτεία επέδειξε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον στην Εκπαίδευση. 
Έκαμε τις αναγκαίες διευθετήσεις για 
να έχουν όλα τα παιδιά την ευκαιρία 
για σπουδές. Υπενθυμίζω την εισαγω-
γή της δωρεάν παιδείας στη δημοτική/
γυμνασιακή εκπαίδευση, την εξασφά-
λιση υποτροφιών για πανεπιστημιακές 
σπουδές στο εξωτερικό, τη δημιουργία 
κυπριακών Πανεπιστημίων. Περιττόν να 
αναφερθώ στα τεράστια οικονομικά βάρη 
που επωμίστηκε ο Κύπριος πολίτης για 
να έχουμε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 

σύστημα. 
Δυστυχώς, εκείνο που δεν καταφέραμε 

μέχρι σήμερα, είναι η πλήρης μετατροπή 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε πραγ-
ματική παιδεία: η καλλιέργεια, όχι μόνο 
του πνεύματος/σώματος, αλλά και όλων 
εκείνων των αρετών που χαρακτηρίζουν 
τον σωστόν κοινωνικόν άνθρωπο.  

Το 2004 διορίστηκε Επιτροπή Ειδικών 
για μια ‘Δημοκρατική και Ανθρώπινη 
Παιδεία στην Ευρωπαική Πολιτεία της 
Κύπρου’. Όπως ανέφερα και στον τότε 
Υπουργό Παιδείας, η Έκθεσή της αποτελεί 
ένα θαυμάσιο έγγραφο, που θα μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί σαν βάση για τη  
μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας 
συστήματος. Αγγίζει σχεδόν όλες τις πτυχές 
των απαιτούμενων αλλαγών. 

Σ’ ό,τι ακολουθεί, θα προσπαθήσω 
να αναλύσω κάποιες προτεραιότητες 
(που περιλαμβάνονται στην Έκθεση), 
που, κατά τη γνώμη μου, αν υλοποιη-
θούν, θα θέσουν σε κίνηση τη διαδικασία 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Θα 
ενδιατρίψω σε τρεις πτυχές, που θεωρώ 
βασικές για να ξεκινήσει μια νέα θεώ-
ρηση των εκπαιδευτικών πραγμάτων: το 
ωρολόγιο πρόγραμμα, η επιλογή/επι-
μόρφωση του διδακτικού προσωπικού 
και ο προγραμματισμός κι η συναίνεση 
στην εκπαίδευση.

Καμιά ουσιαστική εκπαιδευτική αλλαγή 
δεν μπορεί να γίνει μέσα στα χρονικά  
πλαίσια λειτουργίας των σχολείων: Ούτε 
η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης 

να προωθηθεί, ούτε η κοινωνικοποίηση 
των παιδιών να επιδιωχθεί, ούτε η ισόρ-
ροπη ανάπτυξη πνεύματος και σώματος 
να εφαρμοστεί στην πράξη, αν δεν αρθεί 
ο ασφυκτικός κλοιός του περιορισμένου 
χρόνου λειτουργίας των σχολείων. 

Το θέμα τούτο ηγέρθη το 1989, με την 
εισαγωγή της πενθήμερης εβδομάδας 
εργασίας. Το μόνο που καταφέραμε τελικά 
ήταν να εισαχθεί η πενθήμερη χωρίς  
συρρίκνωση των σχολικών ωρών. Το 
δαπανηρό σχέδιο ολοήμερου σχολείου 
που υποβάλαμε, αν και εγκρίθηκε από 
τον Υπουργό Οικονομικών, απορρίφθηκε 
μετ’ επαίνων από τις οργανώσεις των 
εκπαιδευτικών και των γονιών. Σύμφωνα 
με το σχέδιο, τα σχολεία θα λειτουργούσαν 
από το πρωί μέχρι το απόγευμα (εκτός 
Τετάρτης) πέντε μέρες την εβδομάδα. 
Έτσι τα παιδιά θα ικανοποιούσαν όλες 
τις ανάγκες (βοηθητικά/ενισχυτικά μα-
θήματα, αθλητικές/καλλιτεχνικές δρα-
στηριότητες, εξειδικευμένες εξετάσεις, 
ξένες γλώσσες κλπ). Ταυτόχρονα αυτό 
θα βοηθούσε στην κοινωνικοποίηση των 
παιδιών. Όλα αυτά και πολλά άλλα χρει-
άζονται άνεση χρόνου και πραγματική 
σχολική ζωή, που δεν υπάρχει όταν οι 
μαθητές βρίσκονται υπό παιδευτική επί-
δραση για λίγες μόνο μέρες το χρόνο, 
για λίγες μόνο ώρες την ημέρα. Με την 
απελευθέρωση από τις πρωινές ώρες 
θα δημιουργηθούν θαυμάσιες ευκαι-
ρίες κοινωνικοποίησης των μαθητών. 
Διδακτικό προσωπικό και μαθητές θα 

έλθουν σε επαφή εκτός ‘τάξης’ και θα 
αναπτύξουν πραγματικές ανθρώπινες 
σχέσεις ξεπερνώντας το χάσμα δασκά-
λου-μαθητή. Η μεσημβρινή σίτιση στο 
σχολείο θα βοηθήσει ιδιαίτερα στον εκ-
δημοκρατισμό της κοινωνίας. 

Είναι πια κοινοτοπία η ρήση πως 
εκπαίδευση σημαίνει τον εκπαιδευ-
τικό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι γι’ 
αυτόν τον λόγο που επιβάλλεται η σω-
στή επιλογή και συνεχής επιμόρφωση 
του διδακτικού προσωπικού. Για πολλά 
χρόνια διατηρείται ένας αναχρονιστικός 
θεσμός, ο κατάλογος διορισίμων, όπου 
μοναδικό κριτήριο προτεραιότητας είναι 
η ημερομηνία κτήσης του πτυχίου. Έτσι 
όλοι οι απόφοιτοι, ανεξαρτήτως επίδο-
σης ή ικανοτήτων, χρίζονται καθηγητές/
δάσκαλοι φτάνει να ’ρθει η χρονολογική 
σειρά τους. 

Το 1989/90 έγινε μια προσπάθεια 
για τη ‘βελτίωση του τρόπου σύνταξης 
του καταλόγου διορισίμων’, ώστε να λαμ-
βάνονται υπόψη στα μετρήσιμα κριτήρια 
κατάταξης, πλην του χρόνου αποφοίτησης, 
η επίδοση του υποψηφίου στις σπουδές, 
οι μεταπτυχιακές σπουδές, η παιδαγω-
γική κατάρτιση κ.ά. Λόγω της ανάγκης 
διορισμού μεγάλου αριθμού εκπαιδευ-
τικών ταυτόχρονα, το ζητούμενο είναι η 
αντικατάσταση του συστήματος από έναν 
αξιοκρατικό κατάλογο διορισίμων. 

Αλλά και κατά τη διάρκεια της στα-
διοδρομίας του εκπαιδευτικού έντονη 
πρέπει να είναι η προσπάθεια για συ-

νεχή επιμόρφωσή του τόσο σε θέματα 
παιδαγωγικής όσο και σε θέματα της 
ειδικότητάς του. Η Κυπριακή Πολιτεία 
έγκαιρα προχώρησε στην ίδρυση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Δυστυχώς, 
οι ενδιαφερόμενοι φορείς πολύ λίγη 
έκαμαν χρήση του πρωτοποριακού 
αυτού θεσμού. 

Ο τομέας της εκπαίδευσης προ-
σφέρεται καλύτερα από κάθε άλλο για 
έγκαιρο προγραμματισμό. Γνωρίζοντας 
τον  σημερινό παιδικό πληθυσμό μπο-
ρεί κανένας να προβλέψει με μεγάλη 
ακρίβεια για 6/12 χρόνια πόσοι θα 
‘ναι οι μαθητές στα δημοτικά/γυμνά-
σια ώστε να υπολογιστούν οι ανάγκες 
σε κτήρια, δασκάλους/καθηγητές και 
να επικεντρωθεί η προσοχή στις άλλες 
ποιοτικές πτυχές της εκπαίδευσης. Επα-
νειλημμένες προσπάθειες που έγιναν 
για τη δημιουργία μιας Μονάδας Εκ-
παιδευτικού Προγραμματισμού, που να 
αναλάβει και την προώθηση υλοποίη-
σης της προτεινόμενης εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης, δεν καρποφόρησαν.

Εκείνο όμως που προέχει είναι η εξεύ-
ρεση συναινετικών λύσεων στα θέματα 
της εκπαίδευσης/παιδείας. Η εισήγησή 
μου είναι να επαναδραστηριοποιηθεί το 
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο για συζήτηση 
εισηγήσεων για μεταρρύθμιση, αναβάθμι-
ση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού 
συστήματος.

Πρώην Υπουργός, Πρώην Γενικός
Διευθυντής Γραφείου Προγραμματισμού

Η μάχη ενάντια στη φύση

Ο «Μαρκόνης» της καρδιάς μας

Ειδικά φέτος, να ‘τος μπροστά μας, 
στο ασπρόμαυρο φιλμάκι του ΡΙΚ, 
Φεβρουάριος 1974, με το κοντομά-

νικο φανελάκι και την πίπα του, μ’ εκείνα 
τα βαθιά ερευνητικά μάτια. Ειδικά φέτος 
ναι, σαράντα πέντε χρόνια που έφυγε ο 
Νίκος Καββαδίας κι αναρωτιέσαι αν δεν 
ήταν εκείνος ο Τεράστιος Μικρούτσικος, 
ο μαχητής που αγάπησε τους στίχους 
του μαρκόνη που δεν ήθελε να τον λένε 
ασυρματιστή, πόσοι θα δάκρυζαν με τον 

«Σταυρό του Νότου», με την απίστευτη 
κληρονομιά που μας άφησαν κι οι δυο 
και την ψυχή της Μαρίζας Κωχ.

Ο λόγος του συντροφιά όσων αγαπούν 
τη θάλασσα μα και τον όποιον άνθρωπο, 
δεκάδες χρόνια. «Ναυτόπαις» το 1928 θα 
καταλήξει ξέμπαρκος από το ’44 μέχρι το 
’74. Ξαναμπάρκαρε αφού ούτε η Μαντζου-
ρία που τον γέννησε ούτε η Κεφαλλονιά, 
το νησί των γονιών του, τον κράτησαν. Τη 
λαχτάρα του για τη θάλασσα η μάνα του 
την έλεγε «Μια τρέλα νεανική,  που τώρα 
έχει περάσει». Μα εκείνος μόνο μέσα στο 
καράβι ζούσε, σ’ αυτό ήθελε να τελειώσει 
τη ζωή του. Πάνω απ’ τον ασύρματο, να 
κρατάει στα χέρια του ζωές, ευθύνη, με 
αυτοσυγκέντρωση, στοχασμό, αλλά και 
να ρουφάει τις θάλασσες που με λύσσα 

κυνηγούσε. Πίκρα του μεγάλη που ο 
Γιώργος Σεφέρης, ταξιδεύοντας μαζί του 
μ’ ένα μικρό ποστάλι, δεν καταδέκτηκε να 
του πει μια λέξη κι ας είναι από την ίδια 
γενιά ποιητών του ’30.

Ένα μαραμπού στην κουπαστή κοιτάζω
κι έτσι καθώς επίμονα κι εκείνο με κοιτά
νομίζω πως στη μοναξιά και τη βλακεία 
του μοιάζω.

Μοναξιά που τη συντροφεύει μια γάτα.
Οι ναυτικοί στα φορτηγά μια γάτα πάντα 
τρέφουν
χωρίς να ξέρουν το γιατί, και λίγο πριν το 
θάνατό της,
στην άγρια θάλασσα πετούν, με την καρδιά 
σφικτή,

σαν να ’χασαν θερμή γυναίκα, αγαπητή.

Πλάθει εικόνες:
Έπεσε το πούσι αποβραδίς, το καραβοφά-
ναρο χαμένο,
ήρθες να με δεις κι όμως δεν μ’ είδες,
έχω απ’ τα μεσάνυχτα πνιγεί χίλια μίλια 
πέρα απ’ τις Εβρίδες.

Μέρες και μέρες το ίδιο γαλάζιο, νύχτες 
και νύχτες η ίδια σκοτεινιά. Εκείνο το αφρι-
κάνικο στιλέτο, οι ενοχές άραγε για όσα 
πέρα από κάθε όριο έζησε; Το δηλώνει:
Αφού κανένα δεν μισώ για να σκοτώσω
φοβάμαι μην καμιά φορά το στρίψω στον 
εαυτό μου.

Τι πλούτος από λιμάνια βουτηγμένα 

στη λίγδα και την αμαρτία. Πόση αγάπη 
για εκείνες τις φτωχές πόρνες, που σε κάθε 
λιμάνι ανακούφιζαν τους ναυτικούς, μέρες 
και μέρες χωρίς γυναίκα. Και πόσες ενο-
χές για «Κείνο τ’ αγόρι που το πλάγιασε 
ένας μαύρος στην κουκέτα». Περιγραφές 
μοναδικές, βγαλμένες απ’ τα μάτια, απ’ 
τη φαντασία και την ψυχή του λες και 
τα ’χε ποτέ ζήσει όλα αυτά. Σκύβεις στα 
γραφτά του: «Τραβέρσο», «Μαραμπού», 
«Το πούσι», «Λι», «Του Πολέμου», «Στο 
άλογο». Το «Λι» και το διήγημά του «Του 
πολέμου» έγιναν κινηματογραφικές ταινίες. 
Αράδες από το μικρό πεζό του «Λι»: «Οι 
πλανόδιοι έμποροι πουλούσαν ανοιχτά 
όπιο και κοκαΐνη καθώς θα πουλούσαν 
στραγάλια. Η γοητευτική μυρωδιά του 
όπιου σε τύλιγε σα σύννεφο. Άλλοι που-

λούσαν μικρές κοπέλες και αγόρια για 
εκατό χονγκονέζικα δολάρια μαζί  μ’ ένα 
χαρτί σφραγισμένο από τις Αρχές για σι-
γουριά. Πολλές μανάδες αποχαιρετούσαν 
για τελευταία φορά τα παιδιά τους που τα 
’χαν πουλήσει κείνη την ώρα. »Ανέκφρα-
στες, μονάχα τα χέρια τους κλαίγαν καθώς 
τους διόρθωναν την πλεξίδα ή το φόρεμα, 
τα δάχτυλά τους δείχναν σπαραγμό και 
απελπισία, όπως τις άγγιζαν».

Το τέλος για τον Νίκο Καββαδία ήταν 
αυτό που προείπε η τσιγγάνα «Φάτα 
Μοργκάνα». Τ’ όνειρό του να θαφτεί σ’ 
αγριεμένες θάλασσες στις μακρινές Ινδίες 
έμεινε στα χαρτιά. Είχε έναν θάνατο αργό 
και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν όλων 
των ανθρώπων τις κηδείες. Το πούσι δεν 
τον σκέπασε όπως ονειρεύτηκε.

Θέλω να δω την εκπαίδευση να παράγει παιδεία

Δεν έχει πίσω
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ται η σωστή επιλογή και 
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του διδακτικού προσω-
πικού. Για πολλά χρόνια 

διατηρείται ένας ανα-
χρονιστικός θεσμός, ο 
κατάλογος διορισίμων, 

όπου μοναδικό κριτήριο 
προτεραιότητας είναι 
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Της Κυριακής
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Ατέλειωτη η διαμάχη για το ποιος ευθύ-
νεται για το ναυάγιο στο Κραν Μοντα-
νά. Χιλιάδες φορές τα τελευταία δύο 

και πλέον χρόνια ειπώθηκαν οι απόψεις και 
ερμηνείες των πλευρών. Και όμως και πάλιν 
πτου κι απ’ την αρχή, απ’ αφορμή την πρό-
σφατη δήλωση του τουρκικού Υπουργείου 
Εξωτερικών. Και το μόνιμο ζητούμενο αυτής 
της συζήτησης είναι το κατά πόσον η Τουρ-
κία στο Κραν Μοντανά ήταν ή όχι έτοιμη να 
εγκαταλείψει τις εγγυήσεις και την παραμονή 
στρατευμάτων μετά την ποθούμενη λύση στο 
Κυπριακό. Αυτή η συζήτηση δεν μπορεί να 
έχει τέλος. Ούτε και θα αναδείξει νικητή με 
νοκ-άουτ!  Ο μόνος που κερδίζει από αυτήν 
την ατέλειωτη αντιπαράθεση είναι η Τουρκία. 
Ο κατακτητής.  Γιατί, ναι, υπάρχει κατακτητής 

και είναι η Τουρκία. Θα μου πείτε ότι όλοι το 
γνωρίζουν.  Κι όμως! Συχνά η συμπεριφορά 
μας εντός της ε/κ κοινότητας αποδεικνύει ότι 
το ξεχνάμε. Και, φυσικά, αν το ξεχνάμε εμείς, 
γιατί να το θυμούνται οι τρίτοι; Οι ξένοι. Και 
εδώ ακριβώς θα πρέπει να επικεντρωθούμε. 
Να θυμίσουμε στους πάντες ότι στην Κύπρο, 
την Κυπριακή Δημοκρατία, το πλήρες κράτος 
μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υπάρχει κατακτητής. Και κατέχει από το 1974 
το 37% του εδάφους αυτής της Δημοκρατίας. 
Αυτού του νησιώτικου κράτους στην άκρη της 
Ανατολικής Μεσογείου. Και ότι ο κύριος λόγος 
που υπάρχει κυπριακό πρόβλημα ακόμα, δεν 
είναι οι διαφορές Ε/κ και Τ/κ. Υπάρχουν και 
αυτές, αλλά ο δαίμονας του Κυπριακού είναι η 
Τουρκία. Η Τουρκία του νεοσουλτάνου Ερντο-
γάν και του καθεστώτος του. Η Τουρκία που 
εισέβαλε το καλοκαίρι του 1974 και ακόμα 
παραμένει εδώ,  κατέχοντας τη μισή σχεδόν 
Κυπριακή Δημοκρατία και επεκτείνοντας την 
εδαφική κατοχή της και στις  θάλασσες της 
Κύπρου και την κυπριακή ΑΟΖ. Η ιμπεριαλι-

στική και επεκτατική δύναμη Τουρκία, η οποία, 
για τους ξένους, ακόμα και τον ΟΗΕ (!), έχει 
καταστεί τρίτος στο Κυπριακό. Και όχι μόνον 
τρίτος και παρατηρητής, αλλά έχει φτάσει στο 
κατάντημα ο διεθνής παράγοντας  - δυστυχώς 
και ορισμένοι Ε/κ - να την επαινούν και από 
πάνω για τις θετικές, τάχατές μου, ενέργειές της 
προς επίλυση του Κυπριακού. Και ας δηλώνει 
ότι ουδέποτε θα τερματίσει τις εγγυήσεις. Και 
ας δηλώνει ότι ποτέ δεν θα αποσύρει όλα τα 
κατοχικά στρατεύματα από την Κύπρο. Και ας 
τριχοτομεί την κυπριακή ΑΟΖ, θέλοντας να 
αρπάξει για τον εαυτό της το 40% περίπου της 
ΑΟΖ μας και το υπόλοιπο να το μοιραστούμε 
Ε/κ και Τ/κ, ως και η θάλασσα και η ΑΟΖ μιας 
χώρας κατανέμεται ανά κοινότητα και όχι στο 
ένα και αδιαίρετο Κράτος στο οποίο ανήκει.

Να υποδείξουμε στους αγαπητούς τρίτους, 
που τόσο κόπτονται για τη διεθνή έννομη τάξη, 
ότι ένας βασικός λόγος που η Τουρκία έχει τα 
τελευταία χρόνια εισβάλει σε Ιράκ, Συρία και 
Λιβύη είναι ότι ανέχτηκαν την εισβολή και 
κατοχή στην Κύπρο. Η ατιμωρησία έφερε 

αποθράσυνση. Να τους υποδείξουμε ότι αυτοί 
που χαλούν κόσμο για να καταπολεμήσουν ό,τι 
οι ίδιοι αποκαλούν τρομοκρατία, ας κοιτάξουν 
στα ίσα και ας διαχειριστούν τον μεγάλο τρο-
μοκράτη που αποκαλείται τουρκικό κράτος.  
Τον χρηματοδότη, συντηρητή και συνιδρυτή 
του Ισλαμικού Κράτους. Τον υποστηριχτή των 
τζιχαντιστών σε Συρία και Λιβύη. Τον γενοκτό-
νο των Κούρδων. Τον πολέμιο και διώκτη κάθε 
δημοκρατικής φωνής εντός της Τουρκίας. Ας 
αντιμετωπίσουν τον καταπιεστή και δυνάστη 
του τουρκικού λαού. Που έχει φυλακίσει 
δεκάδες χιλιάδες Τούρκους πολίτες, που 
φίμωσε τα ΜΜΕ και κάθε αντίθετη φωνή. 
Που προωθεί παντού το φανατικό Ισλάμ. Που 
οραματίζεται επαναφορά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Που χρησιμοποιεί την τραγω-
δία των προσφύγων και μεταναστών ως όπλο 
πολέμου ενάντια στη Συρία, την Ελλάδα, την 
Κύπρο, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Δύση 
γενικότερα. Που θησαυρίζει ως καθεστώς, 
οικογένεια και άτομο σε βάρος του λαού του 
και εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και 

απλών πολιτών διαφόρων χωρών. Που βρίζει 
όποτε τον βολεύει της ηγέτες όποιου Κράτους 
τού ασκήσει κριτική. Που χρησιμοποιεί τους 
τουρκικής καταγωγής πολίτες ευρωπαϊκών 
χωρών σε βάρος των κρατών στα οποία είναι 
υπήκοοι. Που αρνείται την ιστορική αλήθεια 
γενοκτονιών και ολοκαυτωμάτων, γιατί αυτό 
βολεύει το καθεστώς του. Αυτά και άλλα πρέ-
πει να υπενθυμίζουμε και υποδεικνύουμε 
στους ξένους και όχι να αναλώνουμε όλη την 
ενέργειά μας, σωματική, ψυχική, πνευματική, 
σ’ έναν ατέλειωτο εσωτερικό πόλεμο. Σε μια 
διαμάχη που δεν θα αναδείξει τελικό νικη-
τή, αλλά μόνο ηττημένους. Ο ηττημένος του 
κοινού αγώνα όλων των Ε/κ  που επιθυμούν 
μια απελευθερωμένη, επανενωμένη, μία και 
αδιαίρετη, ανεξάρτητη, ακέραιη και κυρίαρχη 
Πατρίδα πρέπει να είναι η κατοχή και η διαί-
ρεση. Αυτός πρέπει να είναι ο κοινός αγώνας 
και με όσους Τ/κ επιθυμούν τον ίδιο στόχο. 
Για να ζήσουμε σε μια Κύπρο κοινή και ευ-
ημερούσα Πατρίδα. Δημοκρατική, ελεύθερη 
και ασφαλισμένη.

Υπάρχει κατακτητής και είναι η Τουρκία

«ΈΞΥΠΝΈΣ» ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΈΙΣ Σβήσε το φως
να κοιμηθούμε...

ΤΑ ΠΥΡΑ ΚΑΤΑ ΑΚΙΝΤΖΙ ΝΑ ΜΑΣ ΞΥΠΝΉΣΟΥΝ

ΤΑ «ΚΟΥΖΟΥΘΚΙΑ» ΈΜΠΟΔΙΟ ΓΙΑ ΤΉ ΝΈΑ ΒΟΥΛΉ

Εγκληματίες, λαμόγια, παραβάτες, και γενικά 
κάθε είδους παράνομοι, ήγγικεν η ώρα να 
μπείτε ττερπιέν! Η Αστυνομία έχει, τώρα, 
στα χέρια της το ισχυρό όπλο της άρσης των 
τηλεπικοινωνιακών δεδομένων που της 
έδωσε η Βουλή, ώστε να μπορεί να προβαίνει 
σε παρακολουθήσεις των νονών του οργανω-
μένου εγκλήματος, αλλά και των κουμπάρων 
του ανοργάνωτου εγκλήματος. 
Στο μεταξύ, η Αστυνομία έχει παραλάβει 
και άλλα «έξυπνα» περιπολικά (διαθέτει 
τώρα συνολικά 68), με τα οποία εντοπίζει 
τους παραβάτες του οδικού δικτύου, αλλά 
αναβαθμίζει και γενικότερα την προσπάθεια 
πάταξης του εγκλήματος. Όσοι «εξυπνάκη-
δες» παρανομούν στους δρόμους, πρέπει να 
ξέρουν ότι κάποια στιγμή θα τους τσακώσει 
κάποιο περιπολικό που είναι «εξυπνότερο» 
από τους ίδιους.

Ελπίζουμε, κύριε Καρούσο μου, ότι θα εγκα-
τασταθεί τελικά και το σύστημα με τις κάμερες 
τροχαίας, οπότε η Τροχαία θα έχει ένα ακόμα 
«έξυπνο» όπλο στη φαρέτρα της για να σημα-
δεύει τους παρανομούντες.
Στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή της εποπτείας για 
πρόληψη ή και εξιχνίαση εγκληματικών 
ενεργειών, κάποιοι Δήμοι (Πάφου, Λεμεσού 
και Αγίας Νάπας) ετοιμάζονται να τοποθετή-
σουν και «έξυπνους πασσάλους» σε διάφορα 
σημεία υψηλής επικινδυνότητας, που θα 
παρακολουθούν και θα καταγράφουν επί 
24ώρου βάσεως κάθε κίνηση.
Γενικά, λοιπόν, θα έχουμε να μας παρακολου-
θούν διάφοροι (νόμιμοι) Big Brother, για να 
μας αποτρέπουν να επιδιδόμαστε σε παρα-
νομίες. Πόσο αποτελεσματικό θα αποδειχθεί 
αυτό, θα φανεί... εκ του αποτελέσματος.

ΜΠΟΞΈΡ

Ο Σενέρ Λεβέντ το είχε επισημάνει επανει-
λημμένα: Οι «προεδρικές» του Απριλίου στα 
κατεχόμενα θα είναι εκλογική αναμέτρηση 
μεταξύ του Μουσταφά Ακιντζί και του Ταγίπ 
Ερντογάν. Η επίσημη επιβεβαίωση αυτής 
της διαπίστωσης ήρθε κατευθείαν 
από τα παλάτια του σουλτάνου. 
Όπου πνέουν μένεα κατά 
του Τουρκοκύπριου ηγέτη, 
επειδή τόλμησε να πει 
κάποιες αλήθειες που δεν 
άρεσαν καθόλου στην 
Άγκυρα. Συγκεκριμένα, σε 
συνέντευξη στη βρετανική 
εφημερίδα «Γκάρντιαν», 
περιέγραψε ως τρομακτικό 
το σενάριο προσάρτησης των 
κατεχομένων στην Τουρκία.
Από εκείνη την ημέρα ξεκίνησε ένας 
ανελέητος πόλεμος κατά του Ακιντζί από την 
τουρκική κυβέρνηση. Πρώτος μπήκε στον 
χορό ο Τσαβούσογλου, ο οποίος τον χαρα-
κτήρισε ως τον πιο αναξιόπιστο πολιτικό με 
τον οποίο συνεργάστηκε ποτέ. Ακολούθησε 
ο Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για «ασεβείς» δη-
λώσεις του Τουρκοκύπριου ηγέτη και κάλεσε 
τους Τουρκοκύπριους να μην το δεχτούν 
αυτό. Βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, μπορεί 
να μην υπάρχει επίσημη προσάρτηση των 

κατεχομένων στην Τουρκία, αλλά στην ουσία 
η προσάρτηση υφίσταται, αφού το ψευδο-
κράτος εξαρτάται απόλυτα από τις αποφάσεις 
της Άγκυρας. Είναι φανερόν ότι η τουρκική 
κυβέρνηση θα συνεχίσει με κάθε μέσο τις 

προσπάθειες αποδόμησης του Ακιντζί, 
με στόχο να χάσει στην εκλογική 

αναμέτρηση του Απριλίου. Αν οι 
έποικοι καταφέρουν τελικά να 

εκλέξουν «πρόεδρο» τον Τα-
τάρ, απόλυτο αχυράνθρωπο 
του Ερντογάν, το Κυπριακό 
θα βυθιστεί σε βαθύτερο 
τέλμα. Αν, πάλι, επανεκλεγεί 

ο Ακιντζί, η Άγκυρα δεν θα 
αλλάξει τη θέση της, με βάση 

την οποία τον θεωρεί ως τον 
πιο αναξιόπιστο πολιτικό, οπότε 

θα είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. 
Και, ναι, έχουν απόλυτο δίκαιο εκείνοι που 
λένε ότι όταν η Τουρκία συμπεριφέρεται με 
τέτοιον εξοντωτικό τρόπο στον «πρόεδρο» 
του ψευδοκράτους, μπορείτε να φανταστείτε 
τι θα κάνει σ’ εμάς, που δεν μας αναγνωρίζει 
καν ως κράτος. Τελικά, πάντως, ο Μουσταφά 
πέτυχε την «ισότητα» που επεδίωκε εδώ και 
τόσον καιρό. Η Τουρκία τον απαξιώνει εξίσου 
με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη...

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

Ευτυχώς που υπάρχουν και οι αρχαίοι ημών 
πρόγονοι, οι οποίοι, έστω και έμμεσα, ανατρέ-
πουν τα αππώματα και τις μεγαλομανίες ημών, 
των συγχρόνων Κυπρίων. Και αναφέρομαι 
ειδικά στο σχεδιαζόμενο νέο κτήριο της Βουλής, 
δίπλα σε σημαντικές αρχαιότητες, στον λόφο της 
ΠΑΣΥΔΥ, του οποίου η ανέγερση αντιμετωπίζει 
νέες δυσκολίες, αφού το Τμήμα Αρχαιοτήτων 
αξίωσε από το Τμήμα Δημοσίων Έργων την 
ακύρωση της προκήρυξης προσφορών για την 
κατασκευή του. Ο λόγος; Δεν έχουν ληφθεί υπ’ 
όψιν οι όροι του Τμήματος Αρχαιοτήτων, καθώς 
και οι υποδείξεις του, σχετικά με την ασφάλεια 
των αρχαιοτήτων στο Αρχαιολογικό Πάρκο. 
Αλλά το βασικό ερώτημα είναι, εάν χρειάζεται η 
Βουλή μας νέο μέγαρο να στεγαστεί, που υπολο-
γίζεται να στοιχίσει μέχρι και 120 εκατομμύρια 

ευρώ. Μια χαρά τη βρίσκω την αίθουσα όπου 
συνεδριάζουν σήμερα. Πενήντα έξι πλάσματα 
είναι όλα κι όλα. Μια φορά κάθε Παρασκευή 
που συναθροίζονται εκεί όλοι μαζί για μερικές 
ώρες, δεν χρειάζονται και μεγαλύτερο χώρο. Και 
άνεση για να αγορεύουν έχουν και τις θεατρικές 
τους χειρονομίες έχουν χώρο να κάνουν και με 
τα κινητά τους να παίζουν. Τα 120 εκατομμύρια 
μπορούν να διατεθούν για άλλες, πιο επείγου-
σες ανάγκες. Για την άμυνα, ας πούμε. Ή για να 
τοποθετηθούν κλιματιστικά στα σχολεία, να μη 
λιώνουν τα παιδιά μας μέσα στη ζέστη. Κι αν με 
ρωτάτε ποιος θα εισφέρει όλα αυτά τα εκατομ-
μύρια για να στεγαστούν οι αντιπρόσωποι του 
λαού, η απάντηση είναι απλή: Μα... ο λαός τον 
οποίο αντιπροσωπεύουν!

ΜΠΟΞΈΡ

ΈΙΝΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ;

Πρώτο θέμα στα κανάλια 
εξακολουθεί να είναι η δια-
φθορά στο κυπριακό ποδό-
σφαιρο, αφού τα τελευταία 
εικοσιτετράωρα είχαμε και 
συλλήψεις για ένα, τουλά-
χιστον, στημένο παιχνίδι. 
Την ίδια ώρα άρχισαν να 
εισρέουν στην Αστυνομία 
διάφορες πληροφορίες και 
για άλλους ύποπτους αγώ-
νες. Φαίνεται ότι κάτι άρχισε 
να κινείται, αλλά θα πρέπει 
να κρατάμε... χαμηλά την 
μάππαν, διότι ξέρουμε πόσο 
δύσκολη είναι η τεκμηρίω-
ση υποθέσεων ενώπιον των 
κυπριακών δικαστηρίων.
Στο μεταξύ, πέρα απ’ όλα 
αυτά, κάποια στιγμή θα πρέ-
πει να ασχοληθούμε και με 
το πόσο... κυπριακό είναι το 
κυπριακό ποδόσφαιρο. 
Έχουμε γεμίσει με λεγεωνά-
ριους της μάππας από κάθε 
γωνιά του πλανήτη. Με το 
ζόρι βάζουν δυο Κύπριους 
παίκτες οι ομάδες μας σε 
κάθε αγώνα, κι αυτούς για 
να μη πληρώσουν πρόστιμο.
Κάποιους από τους αλλο-
δαπούς ποδοσφαιριστές, οι 
οπαδοί τούς υποδέχονται ως 
«Μεσσίες». Ορισμένοι από 
αυτούς όντως προσφέρουν 
στο ποδόσφαιρό μας. Πολ-
λοί όμως είναι... «παλτά», 
όπως αποκαλούνται στην 
ποδοσφαιρική γλώσσα. Έρ-
χονται με υποσχέσεις ότι θα 
τα δώσουν όλα στο γήπεδο. 
Τελικά δεν τα δίνουν όλα, 
αλλά τα... παίρνουν όλα (τα 
ευρώ) και φεύγουν. 
Όμως με όλους αυτούς 
παραμερίζονται οι αξιόλογοι 
Κύπριοι ποδοσφαιριστές 
και είναι δύσκολο πια να 
βγάλεις έναν νέο Πιέρο 
Σωτηρίου, ή έναν Κάστανο, 
ή έναν Λαΐφη, που διαπρέ-
πουν στο εξωτερικό. 
Προσωπικά, δεν θέλω να 
ξανακούσω ότι «μας κάνει 
περήφανους» κυπριακή 
ομάδα που έχει διεθνείς 
επιτυχίες, αλλά τα ονόματα 
στη σύνθεσή της καταλή-
γουν σχεδόν όλα σε όφσκι, 
όβιτς, άτζε, έιρα, όμεθ, έντι, 
έλετς, τίνοφ...

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

Και η ΑΟΖ στο 
πολιτικό ρινγκ
Δεν έχουμε δει, μέχρι στιγμής, κάποια 
τεκμηρίωση, ή έστω κάποια πειστικά στοι-
χεία, για τις πληροφορίες που έφθασαν και 
κοντά στον ΓΓ του ΑΚΕΛ, ότι ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ανέθεσε σε στενούς του 
συνεργάτες την εκπόνηση μελέτης για διχο-
τόμηση της ΑΟΖ μας, όπως ο ίδιος ο Άντρος 
Κυπριανού ανέφερε στην περίφημη τηλε-
μαχία του με τον Αβέρωφ Νεοφύτου. Αλλά 
με ποια λογική μπορεί να γίνει διχοτόμηση 
της ΑΟΖ; Θα πούμε στους Τουρκοκύπριους 
«πάρτε εσείς τη βόρεια υφαλοκρηπίδα (που 
κατά πάσαν πιθανότητα δεν έχει αέριο) κι 
αφήστε μας εμάς τη νότια, όπου έχουμε ήδη 
εντοπίσει μεγάλες ποσότητες υδρογοναν-
θράκων»; Είναι ποτέ δυνατόν να δεχτεί κάτι 
τέτοιο η Τουρκία, η οποία θεωρεί δικό της 
μεγάλο τμήμα της ΑΟΖ και της υφαλοκρη-
πίδας μας και διαμηνύει ότι οι Τουρκοκύ-
πριοι δικαιούνται το μισό από την υπόλοιπη 
ΑΟΖ που «μας αφήνει»;
Όσο για τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, αν δεν 
θέλει να εγείρονται αμφιβολίες και υποψίες 
για τις προθέσεις του, οφείλει να είναι 
εντελώς ξεκάθαρος όταν τοποθετείται, είτε 
δημοσίως είτε στις ιδιαίτερες συναντήσεις 
του με τρίτους και ειδικότερα με τον Τσα-
βούσογλου. Διότι, αν δεν είναι ξεκάθαρος, 
αφήνει τους άλλους με την εντύπωση ότι 
αποδέχεται λύση δύο κρατών ή ότι φλερτά-
ρει με τη διχοτόμηση της ΑΟΖ. 
Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι η ιστο-
ρία αυτή έγινε αφορμή να... διχοτομηθούμε 
μεταξύ μας, για μιαν ακόμη φορά, με την 
καχυποψία να δηλητηριάζει και πάλι το 
πολιτικό σκηνικό. 

ΜΠΟΞΈΡ

Λεωφορεία
ο πόνος
Τις τελευταίες δέκα-δεκαπέντε ημέρες λέγο-
νται και γράφονται διάφορα για τα λεωφορεία 
και τις συγκοινωνίες.  Κανένας όμως δεν μιλά 
για την... ταμπακιέρα.  Ότι για έντεκα ολόκλη-
ρα χρόνια δαπάνησε το δημόσιο 1 δις ευρώ 
και βάλε και συγκοινωνίες με λεωφορεία 
δεν είχαμε.  Είχαμε μόνο απεργίες, προβλή-
ματα, νομικές και άλλες μάχες του κράτους 
με τους διαχειριστές, συγκρούσεις μεταξύ 
των διαχειριστών, που μέχρι και εκσκαφείς 
χρησιμοποίησαν για να καταστρέψουν 
χώρους στάθμευσης των  συνεργατών/αντι-
πάλων τους, βόμβες και άλλα τινά όμορφα 
και… αγγελικά.  Δικαστήρια και καταδίκες, 
αλληλοξυλοδαρμούς και γενικά μετατρο-
πή των συγκοινωνιών και των συμπαθών 
τροχοφόρων σε λεωφορεία ο πόνος!  Και 
όταν το κράτος προκήρυξε προσφορές και 
τις κέρδισαν, αυτοί που τις κέρδισαν, με 
εξοικονόμηση για το κράτος σχεδόν 200 εκ.(!) 
ευρώ, σε δέκα χρόνια άρχισαν τα όργανα της 
παραπληροφόρησης και παραπλάνησης.
Έλεος πια!

«Όλα στο φως», επαναλάμβανε φορτικά 
ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στο περιβόητο Ντι-
μπέιτ με τον Άντρο Κυπριανού, αναφερό-
μενος στα ΜΕΔ των ΠΕΠ, τις διαγραφές 
δανείων και άλλα παρόμοια. Ο ΓΓ του 
ΑΚΕΛ αποδέχθηκε την πρόκληση και 
τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα βγουν 
όλα στο φως. Όλα; Ε, καλά, στην Κύπρο 
είμαστε, μην είμαστε και απόλυτοι. Ας 
βγουν και τα μισά. Αλλά πολύ φοβούμαι 
πως ούτε αυτά θα τα δούμε να φωτίζο-
νται. Παρ’ όλο που είναι... φως φανάρι 
ότι υπάρχουν σκοτεινές περιπτώσεις, 
που κάποιοι τις θέλουν να παραμείνουν 
σκοτεινές. Όλα στο φως, για όλους και 
για όλα (τα κόμματα). Όχι μόνο για τα 
κόκκινα δάνεια, αλλά και για ύποπτες 
χορηγίες, για κρυφές συναλλαγές, για τα 
πραγματικά πόθεν έσχες των πολιτικών 
προσώπων και των στενών συγγενι-
κών τους προσώπων, για τις εξαγωγές 
συναλλάγματος προ κουρέματος, για τις 
διακομματικές μίζες, για τις διαπλοκές 
πολιτικών με μεγαλοεπιχειρηματίες, για 
το φαγοπότι των διαβατηρίων, και γενικά, 
αν θέλετε, και για όλα τα σκάνδαλα, από 
εκείνο του Χρηματιστηρίου έως σήμερα. 
Αλλά μην περιμένετε ότι κάποια μέρα 
θα βγουν ο Φούλης και ο Άντρος, ως 
αρχιερείς, και να μας ψέλνουν «Δεύτε 
λάβετε... φως».  Κάντε υπομονή. Θα είναι 
και το δικό τους φως σαν εκείνο του 
Κυπριακού, όπου ακόμα περιμένουμε 
να φανεί... φως στην άκρη της σήραγ-
γας. Όλοι οι... φωτογενείς πολιτικοί μας 
εμφανίζονται ενώπιον των τηλεοπτικών 
προβολέων πανέτοιμοι να ρίξουν φως 
παντού, ώστε να λάμψει η αλήθεια, αλλά 
από τα σκοτεινά παρασκήνια εργάζονται 
ώστε να προκαλέσουν... βραχυκύκλωμα 
και να βυθιστούν όλα στο σκοτάδι. Στην 
πραγματικότητα, επειδή δεν ξέρει ο ένας 
ποια δικά του άπλυτα κατέχει ο άλλος, 
φοβούνται να τα βγάλουν στη φόρα. Στο 
τέλος, να σας πω τι θα γίνει. Λόγω του ότι 
θα πρέπει να βγουν πάρα πολλά προς 
τα έξω, θα μας πούνε: «Ξέρετε, επειδή το 
φως θα είναι αφόρητα εκτυφλωτικό, ώστε 
θα κινδυνεύετε να τυφλωθείτε, για χάρη 
σας θα τα αφήσουμε όλα γέρημα και 
σκοτεινά»...

ΚΥΠΡΟΦΡΈΝΉΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
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Ο Τάκης Ευδόκας: Μνήμη Πολιτικής Ιστορίας

Ο ρεαλισμός, υπόθεση ισχύος

Σ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Iστορία της 
Κύπρου ο Τάκης Ευδόκας 
καταγράφηκε για το «θρά-

σος» του, το 1968, να διεκδικήσει τις 
τότε Προεδρικές Εκλογές εναντίον της 
μονοκρατορίας και αδιαμφισβήτητης 
παντοδυναμίας του λαοφιλούς πρώτου 
Προέδρου της Δημοκρατίας, Αρχιεπι-
σκόπου και Εθνάρχου Μακαρίου Γ’. 
«Θράσος», διότι ο Μακάριος εκτός από 
τη δόξα του ηγέτη του αγώνα από το 
1950, για την αποτίναξη του αγγλικού 
ζυγού και την Ένωση της Κύπρου με 
την Ελλάδα, είχε στα χέρια του όλη 
την κρατική και την εκκλησιαστική 
εξουσία, την μόνη τότε επιτρεπόμενη 
κρατική ραδιοφωνία - τηλεόραση του 
ΡΙΚ, ήλεγχε με τους υποστηρικτές και 
τους θαυμαστές του το σύνολο σχεδόν 
του Τύπου, έχαιρε της πειθαρχίας και 
της υποστήριξης όλων των τότε κομ-
μάτων και των εν ενεργεία πολιτικών 
και λατρευόταν από την πλειονότητα 
του λαού.

ΤΟ 1968 ήταν η δεύτερη φορά που 
διεξήγοντο προεδρικές εκλογές στο 
ηλικίας μόλις οκτώ ετών κράτος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία προ-
έκυψε ως «ανεξάρτητο» κράτος από 
τις Συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου 
1959 που τερμάτισαν τον 4ετή ένοπλο 

εθνικοαπελευθερωτικό αντιαποικιακό 
αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. 1955-1959, τον 
οποίο διεξήγαγε η Κύπρος με αίτημα 
την Αυτοδιάθεση και την Ένωση με 
την Ελλάδα.

Η «ζυριχικής» εκδοχής Κυπριακή 
Δημοκρατία, επίσης, είχε ήδη υποστεί 
το 1963-1964 την ένοπλη τουρκική 
επίθεση της Τουρκανταρσίας. Και, επί 
του εδάφους, τη δημιουργία οχυρω-
μένων ενόπλως τουρκικών θυλάκων.

Η πολεμική κατάσταση που δημι-
ουργήθηκε απ’ την Τουρκανταρσία δεν 
επέτρεψε τη διεξαγωγή το 1965 των 
προεδρικών ούτε και των βουλευτικών 
εκλογών. Οι δεύτερες από το 1960 
βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν 
τελικά το 1970.

Ο ΜΑΚΑΡΙΟΣ προκήρυξε τις προ-
εδρικές εκλογές του Φεβρουαρίου 
1968, για να περιβληθεί με τον μαν-
δύα της λαϊκής εντολής η απόφασή 
του να εγκαταλείψει την πολιτική της 
Ένωσης και να στραφεί στην πολιτική 
του Εφικτού.

- Είχε μόλις προηγηθεί η πολεμική 
«Κρίση της Κοφίνου» του Νοεμβρίου 
1967. Και η απόφαση της Χούντας 
των Αθηνών (από το στρατιωτικό πρα-
ξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 
κυβερνούσε δικτατορικά την Ελλάδα) 
να υποκύψει στο τελεσίγραφο της 
Τουρκίας και να αποσύρει από την 
Κύπρο την ελλαδική Μεραρχία και τον 
Στρατηγό Γεώργιο Γρίβα Διγενή, που 
είχαν σταλεί στο νησί το 1964 από την 
κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου του 
Γεωργίου Παπανδρέου.

ΜΕ ΚΥΡΙΑ αιχμή την αντίθεση στην 
πολιτική του Εφικτού που αποφάσισε 
ο Μακάριος και με την εμμονή στη 
γραμμή της Αυτοδιάθεσης - Ένωσης, 
η ισχνή και ανοργάνωτη τότε αντιπο-
λίτευση αποφάσισε να διεκδικήσει 
τις προεδρικές εκλογές του 1968, με 
υποψήφιο τον άγνωστο μέχρι τότε 
ψυχίατρο Τάκη Ευδόκα.

Εκείνη η «αντι-μακαριακή» προ-
σπάθεια υποτυπώδους αντιπολίτευσης 
υπέστη πρωτοφανείς και απηνείς δι-
ωγμούς φίμωσής της.

ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ 
Τάκη Ευδόκα όχι μόνο δεν επιτράπη-
κε καν να μιλήσει στο μοναδικό τότε 
και ελεγχόμενο από την κυβέρνηση 
Μακαρίου ραδιόφωνο - τηλεόραση 
του κρατικού ΡΙΚ, αλλά και οι δημό-
σιες προεκλογικές συγκεντρώσεις του 
κυνηγήθηκαν από τις οργανωμένες 
προς τούτο «ορδές» των φανατικών 
οπαδών του Μακαρίου.

ΕΜΕΙΝΕ στην ιστορία του κρατού-
ντος τότε αντιδημοκρατικού και προ-
σωποπαγούς πολιτικού συστήματος, 
η διάλυση με τα... γιαούρτια της προ-
εκλογικής συγκέντρωσης του Τάκη 
Ευδόκα στην πλατεία Ηπείρου, όπου 
και το άγαλμα του Διονυσίου Σολωμού 
στη Λευκωσία:

Οργανωμένοι τραμπούκοι, οπαδοί 
του Μακαρίου, υψώνοντας τυπω-
μένα πορτρέτα του Αρχιεπισκόπου, 
με το σύνθημα «ΜΑΚΑΡΙΟΝ ΚΑΙ 
ΜΟΝΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟΝ», επιτέθηκαν 
κραυγάζοντας με αγριότητα εναντίον 
της πρόχειρης εξέδρας των ομιλητών, 

ξήλωσαν τις μεγαφωνικές συσκευές, 
περιέλουσαν τον Ευδόκα και τους 
παριστάμενους υποστηρικτές του 
(ανάμεσά τους και ο τότε Δήμαρχος 
Λευκωσίας Θεμιστοκλής Δέρβης) 
με τα γιαούρτια που εκτόξευαν ενα-
ντίον τους, εξαναγκάζοντάς τους να 
εγκαταλείψουν την προσπάθεια ν’ 
απευθυνθούν προς τον λαό.

ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ βέβαια πιθανότητα 
να ηττηθεί στις εκλογές του 1968 ο 
λαοφιλής από το 1950 Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος από έναν άγνωστο στον λαό 
ψυχίατρο. Η επιδίωξη, όμως, με... εν-
θουσιώδη ζήλο, ήταν η εξαφάνιση της 
αντιπολίτευσης ώστε να εξασφαλιστεί 
το 97% της μεγαλομανούς μονοκρα-
τορίας.

- Τα καθέκαστα περιγράφηκαν λε-
πτομερώς στο μικρό βιβλιαράκι που 
αργότερα εξέδωσε ο Ευδόκας με τίτλο 
«Η Μαύρη Βίβλος των Προεδρικών 
Εκλογών 1968».

Ακολούθησε το ίδιο έτος η συγκρό-
τηση της αντιπολίτευσης σε κόμμα υπό 
την επωνυμία «Δημοκρατικό Εθνικό 
Κόμμα» (ΔΕΚ), με πρόεδρο πλέον τον 
Τάκη Ευδόκα. Καθώς και η έκδοση της 
εβδομαδιαίας εφημερίδας «Γνώμη», 
ως εκφραστικού οργάνου του ΔΕΚ.

Το 1969 ήταν η χρονιά που συγκρο-
τήθηκαν και άλλα κόμματα:

- Το Ενιαίον Κόμμα της Εθνικόφρο-
νος Συμπολιτεύσεως με επικεφαλής 
τους Γλαύκο Κληρίδη, Πολύκαρπο 
Γιωρκάτζη, Τάσσο Παπαδόπουλο.

 - Η Ενιαία Δημοκρατική Ένωση 
Κέντρου (ΕΔΕΚ) με επικεφαλής τον 

Βάσο Λυσσαρίδη.
- Η Προοδευτική Παράταξη με 

επικεφαλής τον Νίκο Σαμψών και 
τον  Οδυσσέα Ιωαννίδη.

- Το ΑΚΕΛ ήδη προϋπήρχε από 
το 1941.

Όλα εκείνα τα κόμματα, πλην του 
ΔΕΚ του Ευδόκα, υποστήριζαν την πο-
λιτική Μακαρίου και έτσι διεκδίκησαν 
τις βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 
1970. Μόνη αντιπολίτευση το ΔΕΚ.

Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΕΥΔΟΚΑΣ είχε κιόλας 
καταδικαστεί σε φυλάκιση, για το 
άρθρο του «Ο Μακιαβέλι στον Μα-
κάριο», που είχε δημοσιεύσει στην 
εβδομαδιαία εφημερίδα «ΓΝΩΜΗ» 
του ΔΕΚ στις 29 Μαρτίου 1970. Μ’ 
εκείνο το άρθρο ο Τάκης Ευδόκας είχε 
επιχειρήσει μια εμπεριστατωμένη 
ανάλυση των πολιτικών συνθηκών και 
παραγόντων που οδήγησαν μέχρι και 
στη δολοφονική απόπειρα εναντίον 
τού μόλις απογειωθέντος με ελικόπτε-
ρο από την Αρχιεπισκοπή Προέδρου 
Μακαρίου, τέσσερεις εβδομάδες νω-
ρίτερα, την Κυριακή,  8.3.1970.

ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ εκλογές του 
Ιουλίου 1970 διεξήχθησαν χωρίς... 
γιαουρτώματα.

Το ΔΕΚ του Ευδόκα απέσπασε το 
10% των ψήφων, μα δεν μπόρεσε να 
πάρει ούτε μια έδρα στη νέα Βουλή.

- Φρόντισαν γι’ αυτό, το ισχύον τότε 
πλειοψηφιικό εκλογικό σύστημα και 
η...  σημαδεμένη τράπουλα με τις προ-
συνεννοήσεις των συμπολιτευομέ-
νων κομμάτων στον διαμοιρασμό των 
εδρών.

ΕΙΝΑΙ ΑΞΙΟ να μελετηθεί από τους 
νεότερους, με επιστημονική νηφα-
λιότητα και επάρκεια, πώς εκείνη η 
νηπιώδης κι ακρωτηριασμένη περί 
δημοκρατικότητας κυριαρχούσα 
αντίληψη, «κάτω από τον τσιουππέ» 
της προσωπολατρίας του Μακαρίου, 
εντελώς ανώριμη ν’ ανεχθεί την ανά-
πτυξη δημοκρατικής αντιπολίτευσης, 
συνέβαλε, με άλλους επιπρόσθετους, 
συν και τους εξωκυπριακούς παράγο-
ντες και περιστάσεις, στον εκτροχια-
σμό προς την ένοπλη και παράνομη 
πλέον αντιπολίτευση, η οποία μοιραία 
εκτραχύνθηκε σε διαστάσεις εμφυ-
λιοπολεμικού διχασμού, με απότοκο 
την τραγωδία του χουντικού πραξι-
κοπήματος της 15ης Ιουλίου 1974 
και την τουρκική εισβολή της 20ής 
Ιουλίου 1974.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ιστορία του εκλιπό-
ντος την παρελθούσα Τετάρτη 92χρο-
νου και κηδευθέντος χθες Σάββατο 
15.2.2020 ΤΑΚΗ ΕΥΔΟΚΑ, καθώς 
και τα όσα ο ίδιος έγραφε και δημο-
σίευε, από το 1969  στην εφημερίδα 
«ΓΝΩΜΗ», μέχρι και το προ διετίας 
τελευταίο από τα βιβλία του, προσφέ-
ρει στους μελετητές ένα σημαντικό 
υλικό, στοιχείων και γεγονότων προς 
επιστημονική μελέτη.

Μόλις πριν από δυο χρόνια, το 
2018,  κυκλοφόρησε το τελευταίο από 
τα βιβλία του Τάκη Ευδόκα, μαζί και 
το πολύ συμπληρωματικό βιβλίο της 
συζύγου του Ειρήνης «Από το Μηδέν 
μέχρι τα Ογδόντα», από τις εκδόσεις 
ΑΙΓΑΙΟΝ του Βάσου Φτωχόπουλου.

Με δεδομένη την ανυπαρξία διεθνούς συστήματος 
επιβολής συμπαντικής δικαιοσύνης, η ειρήνη 
και η υπόθεση κρατικής κυριαρχίας, όπως και 

της τήρησης εφαρμογής του διεθνούς νόμου, παραπέ-
μπει αυτοδικαίως στα ίδια τα κράτη και στην ικανότητά 
τους να μπορούν να υπερασπίζονται την υπόσταση, την 
ιστορική και πολιτιστική τους πορεία με ίδιες δυνάμεις, 
μόνα και μετά συμμάχων. 

Ένα ιστορικό παράδειγμα υπεράσπισης της αντίληψης 
περί κρατικής κυριαρχίας διά της ισχύος κατά τον 20όν 
αιώνα αποτελεί η περίπτωση της διαμάχης Αργεντινής 
– Μεγάλης Βρετανίας για την ευρισκόμενη σε μεγάλη 
εγγύτητα προς την Αργεντινή συστάδα των νήσων Φώ-
κλαντ. Η προσάρτηση των Φώκλαντ στην Αργεντινή το 
1982 αμφισβητήθηκε ενεργώς με πολεμική δράση από τη  
Βρετανία, που εξεστράτευσε στην άλλη άκρη του κόσμου 
και επανέκτησε την κυριότητά τους. Τούτο αντανακλά 
ανάγλυφα την αποφασιστικότητα και την προβολή ισχύος 
εκ μέρους της Βρετανίας για υπεράσπιση ιδίων συμφε-
ρόντων, έστω και εάν αυτά συγκρούονται με το διεθνές 
δίκαιο, όντας αποικιοκρατικά τοιούτα. Υπογραμμίζεται 
πως αν και το δίκαιο δεν αναγνωρίζει την αποικιοκρα-
τία, παρά ταύτα η ισχύς επεβλήθη, όπως συμβαίνει στην 
ιστορική διαδρομή του σύγχρονου διεθνούς συστήματος.

Εξ αυτού συνάγεται πως η προβολή ισχύος είναι δε-
δομένη ως υποχρέωση κάθε κράτους, που καλείται να 
υπερασπιστεί την επικράτειά του, θαλάσσια, εναέρια και 
εδαφική. Τούτο δε γιατί εάν δεν προβληθεί αξιόπιστη 
αμυντική ισχύς, τότε είναι δυνατόν να δημιουργηθεί μία 
κατάσταση που ωθεί τις εξελίξεις σε πολεμική αναμέτρη-
ση. Αυτό εξηγείται από το γεγονός πως στον βαθμό που 
αφήνονται ελλειμματικά κενά στην άμυνα ενός κράτους, 
τούτα παρακινούν την αντίπαλη πλευρά σε επιθετικές 
ενέργειες κάλυψης των κενών αυτών, ιδίως μάλιστα 
εάν η εν προκειμένω πλευρά διακρίνεται από δομικό 
επεκτατισμό. Αυτό σημαίνει πως όσο πιο ισχυρός είσαι 
και όσο πιο αξιόπιστη αποτροπή προβάλλεις, τόσο πε-
ρισσότερο εμπεδώνεις συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας 
στην περιοχή. Σε αντίθετη περίπτωση, διευκολύνεις τους 
επεκτατικούς σχεδιασμούς της αναθεωρητικής δύναμης 
να προβεί άνευ αντιστάσεως σε υλοποίηση των στοχεύ-
σεών της, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν κατάληψη 
τμημάτων της επικράτειας. 

Το παράδειγμα της Κύπρου είναι αρκούντως ισχυ-
ρό, αποτυπώνοντας το περιεχόμενο του ρεαλισμού σε 
διάφορες χρονικές στιγμές. Κατά την περίοδο 11 - 19 
Φεβρουάριου του 1959 και μεσούσης της εισέτι κυ-
προβρετανικής αντιπαράθεσης, οι πρωθυπουργοί των 
κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας με την εν τέλει συμ-
μετοχή εκπροσώπων των δύο κοινοτήτων της Κύπρου 
προχώρησαν σε μία κατ’ αρχήν συνομολόγηση μιας sui 
generis ανεξάρτητης κρατικής δομής διά των Συμφωνιών 
Ζυρίχης και Λονδίνου. Σημειώνεται πως με την πρώτη 

ευκαιρία αποδυνάμωσης της κυπριακής άμυνας, την 
αποχώρηση της ελληνικής μεραρχίας το 1967 και την 
επίκληση ενός κατ’ επίφαση προσχήματος κατά το 1974, 
που ήταν μία καλοδεχούμενη αφορμή, εφαρμόστηκε η 
προ πολλού σχεδιασμένη τουρκική εισβολή και κατάληψη 
της βόρειας περιοχής της νήσου. Πρώτιστο μέλημα κατά 
τα ανωτέρω του Ελληνισμού αποτυπώνεται στη διεκδί-
κηση της αποκατάστασης τής από το 1974 τρωθείσας 
κυπριακής ανεξαρτησίας. 

Είναι άκρως απαραίτητο σε μία εποχή κατά την οποία 
οι έννοιες αποπνέουν περιεχόμενο και σημασία που τους 
αποδίδεται κατά την εκφορά των συμφερόντων των δια-
φόρων εμπλεκομένων σε συγκρουσιακά φαινόμενα, να 
τίθεται μία αποσαφήνιση των όρων και αποτύπωση του 
πραγματικού τους περιεχομένου, όπως η επιστήμη το 
αντιλαμβάνεται. Συνεπώς, η αντίληψη που επιχειρείται 
να προβληθεί ως πραγματικότητα, αντιλαμβάνεται τον 
ρεαλισμό ως αποδοχή των κατεχομένων ή των επελ-
θουσών συνθηκών με χρήση δύναμης και παρανόμου 
πολεμικής δράσεως, όπερ αποτελεί εσφαλμένη προσέγγιση 
των συντελεσθέντων πολιτικών γεγονότων στην κυπρι-
ακή υπόθεση. 

Κατόπιν τούτων, στο τραγικό για τον Ελληνισμό πα-
ράδειγμα της Κύπρου η ρεαλιστική προσέγγιση του 
φαινομένου κατοχή και εποικισμός, όπως καλλιεργείται 
εδώ και δεκαετίες στην κυπριακή γη, δεν αποτυπώνεται 
και δεν επέρχεται διά της διαπραγμάτευσης κατέχοντος 
και κατεχόμενου. Τούτο δε γιατί το περιεχόμενο της εν 
προκειμένω διαπραγμάτευσης παραπέμπει σε ένα εγ-
χείρημα συνάντησης ανίσων, στον βαθμό που προδήλως 
ο κατέχων προβάλλει ως ο ισχυρότερος παράγων του 
πλαισίου διαπραγμάτευσης και επομένως διαδηλώνει το 
πλεονέκτημα μίας μετά βεβαιότητος απόδοσης χώρου και 
τρόπου, δηλαδή πολιτικής, υπέρ των διεκδικήσεών του. 

Ο ρεαλισμός εκπέμπει την υπεροχή σε οποιαδήποτε 
φάση ή περίοδο διαπραγμάτευσης εκείνου που έχει την 
ισχύ, την στρατιωτική, την πολιτική, την πολιτιστική έναντι 
του άλλου. Επομένως εκκινεί από μία θέση ισχύος, η 
οποία προδιαγράφει και το αποτέλεσμα, δεδομένο, που 
θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σταθερά στην ελληνική 
πολιτική έναντι της Τουρκίας. Έχοντας κατά νουν παρα-
δείγματα του ελληνικού έθνους, Ελλάδας και Κύπρου, 
ο ρεαλισμός δεν αποδέχεται τις συνθήκες κατοχής της 
Κύπρου, ούτε και είναι ρεαλιστική ως υπόθεση ειρήνης 
η αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων στο Αιγαίο ή η 
προσπάθεια κατευνασμού της Τουρκίας, αλλά συνάδει 
προς την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας του ελ-
ληνικού κράτους και την αποκατάσταση της διεθνούς 
νομιμότητας στην Κύπρο. 

*Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών

Για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο

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

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Η αναβίωση του Δόγματος προϋποθέτει
συνειδητοποίηση της τουρκικής απειλής

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ερντογάν, ακολουθεί 
έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου μία νεο-
οθωμανική ιμπεριαλιστική και κατακτητική πο-

λιτική. Αυτή αποβλέπει στην αναβίωση της πάλαι ποτέ 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας διά της αρπαγής, κατοχής, 
προσάρτησης εδαφών που βρίσκονταν υπό τον ζυγό της. 
Αυτό το νεο-οθωμανικό όραμα πρώτος το οπτασιάστηκε 
ο πρώην Πρόεδρος της χώρας, Οζάλ. Ο Ερντογάν πέτυχε 
μέσα σε 17 χρόνια να αποκτήσει ναυτική ισχύ, πολεμι-
κή βιομηχανία και να επιχειρεί στρατιωτικά σε διάφορα 
μέτωπα: Ιράκ, Συρία, Κύπρο, Λιβύη και, φυσικά, στην 
Αν. Μεσόγειο και στο Αιγαίο.

Η Τουρκία εφαρμόζει και τη σκληρή δύναμη (hard 
power) και τη μαλακή δύναμη (soft power) για να προ-
βάλλει και να επιβάλλει την πολιτική και τις αξιώσεις της. 
Ανέκαθεν η τουρκική πολιτική αποβλέπει, πρώτα στη 
δημιουργία κρίσεως και τετελεσμένων και, ακολούθως, 
στη διαπραγμάτευση με δικούς της όρους. Αυτό πράττει 
έναντι της Ελλάδος και της Κύπρου.  Από τις 4/5/2019, η 
Κυπριακή Δημοκρατία υφίσταται τρίτον Αττίλα. Ο τουρ-
κικός στόλος την πολιορκεί, γεωτρύπανα εισέβαλαν και 
τρυπούν παράνομα την κυπριακή ΑΟΖ. 

Η Τουρκία έχει πλήρως αποθρασυνθεί επειδή η αντί-
δραση διεθνών δρώντων και ειδικά της ΕΕ, των ΗΠΑ 
και άλλων χωρών, είναι υποτονική, δηλ. θεωρητική 
και ενθαρρυντική των παράνομων ενεργειών της. Ενώ 
η στρατιωτική αδυναμία της Κύπρου τής επιτρέπει να 
δημιουργεί τετελεσμένα, τα οποία αναμένει να εκμεταλ-
λευτεί και να επιβάλει στο τραπέζι πιθανών διαπραγ-
ματεύσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η 
απαίτησή της να ανασταλεί το ενεργειακό πρόγραμμα 
της Λευκωσίας ώστε να ξεκινήσουν, δήθεν, συνομιλίες 
αλλά με τουρκικούς, πλέον, όρους.

Πρόσφατα δημοσιεύτηκε και επιβεβαιώθηκε από το 
Υπουργείο Άμυνας ότι η Κύπρος θα αγοράσει γαλλικούς 
πυραύλους ή και άλλα πλωτά μέσα από το Ισραήλ. Πα-
ράλληλα, η «Σ» αποκάλυψε την περ. Κυριακή ότι το Δόγμα 
του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδος-Κύπρου, ήδη 
αναβιώνει σιωπηρά, σταθερά και με αποφασιστικότητα. 
Αυτά είναι ενθαρρυντικά νέα και μακάρι να γίνουν και 
άλλα, χωρίς κατ’ ανάγκην να διατυμπανίζονται. Αυτό 
σημαίνει ότι Αθήνα και Λευκωσία, επιτέλους, έχουν 
κατανοήσει ότι μπορεί μεν το Διεθνές Δίκαιο να είναι 
το καταφύγιο των αδύναμων, αλλ’ η στρατιωτική ισχύς 
είναι το «δίκαιο» των ισχυρών. 

Τα τελευταία χρόνια, η Τουρκία εφαρμόζει ένα νέο 
δόγμα, στηριγμένο στη στρατιωτική ισχύ της: «Και στο 
πεδίο των επιχειρήσεων και στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων». Με απλά λόγια: Επιτίθεται, προωθείται, κατακτά, 
κατέχει και δεν επιστρέφει τίποτε, όπως ήδη πράττει στην 

Κύπρο, στο Βόρειο Ιράκ, στη ΒΑ Συρία και στη Λιβύη. 
Όσον αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα, η Τουρκία δο-
κιμάζει αντοχές και αντιδράσεις, όπως π.χ., πρόσφατα με 
το ερευνητικό σκάφος της που παραβίασε την ελληνική 
υφαλοκρηπίδα και η Αθήνα… παρακολουθούσε

Όλα αυτά τα χρόνια που ο Ερντογάν έκτιζε την πο-
λεμική μηχανή του, Αθήνα και Λευκωσία επιδίδονταν 
σε χαριεντισμούς ή κατευνασμό του τουρκικού θηρίου. 
Τους τελευταίους μήνες και ενώπιον της ασυγκράτητης 
επιθετικότητας της Τουρκίας, γίνεται πολύς λόγος για 
νέα εξοπλιστικά προγράμματα, αμυντικές συνεργασίες 
με φίλες χώρες, κ.λπ. Καλά όλα αυτά τα οποία γίνονται 
με ολέθρια καθυστέρηση, αλλά προέχουν κάποια άλλα,  
περισσότερο σημαντικά. Πέρα από την κατεπείγουσα ανα-
βίωση του ΕΑΧ και τη δραστική οπλική ενίσχυση της ΕΦ, 
με τη διάθεση των δισεκατομμυρίων που εισπράττονται 
για την άμυνα, πρέπει να συνειδητοποιηθεί η εφιαλτική 
τουρκική απειλή κατά του κυπριακού Ελληνισμού.

Ο Φοίβος Κλόκκαρης, αντιστράτηγος ε.α., σε πρόσφατη 
ανάλυσή του επισημαίνει ότι η στρατιωτική ισχυροποίηση 
της Κύπρου απαιτεί χρήματα για την άμυνα και πολιτική 
βούληση. Δηλαδή: 

«Συνειδητοποίηση του θανάσιμου κινδύνου που 
διατρέχει η ΚΔ από την τουρκική στρατηγική, η οποία 
υλοποιείται αδίστακτα και μεθοδικά βάσει μακροχρόνιου 
σχεδιασμού από τη δεκαετία του 1950, με στόχο τον έλεγχο 
όλης της Κύπρου. Κατανόηση της αξίας της στρατιωτικής 
ισχύος για την επιβίωση ενός κράτους. Η στρατιωτική 
ισχύς είναι αναγκαία για την ενίσχυση της δυνατότητας 
αυτοάμυνας της ΚΔ, την αποτροπή της τουρκικής επέ-
κτασης, την ενδυνάμωση της διπλωματικής ικανότητας 
της ΚΔ και τη δυνατότητά της να συνάπτει αμυντικές 
συμμαχίες, που απαιτούν και κοινή συνεισφορά στην 
ασφάλεια (κυρίως διάθεση αεροναυτικών δυνάμεων)».

Παράλληλα και ταυτόχρονα, απαιτείται καλλιέργεια 
ενός νέου πατριωτισμού, που να τονώνει το εύψυχον, το 
ελεύθερον, την αγάπη για την πατρίδα, υψηλού ηθικού 
μεταξύ του λαού, σύζευξης στρατού και λαού, αγωνιστικού 
πνεύματος, ομοψυχίας μεταξύ των πολιτικών δυνάμε-
ων, άρρηκτης ενότητας στη βάση μιας μακράς πνοής 
στρατηγικής ματαίωσης και αποτροπής των τουρκικών 
σχεδιασμών εναντίον του κυπριακού Ελληνισμού.

Να το καταλάβουμε: Κανείς δεν θα πολεμήσει για 
μας την κρίσιμη στιγμή. Εμείς θα υπερασπίσουμε την 
πατρίδα. Ο Τούρκος δεν σέβεται τον αδύναμο. Τον πο-
δοπατεί και τον συνθλίβει. Αντίθετα σέβεται έναν ισχυρό, 
αποφασιστικό και αξιόπιστο αντίπαλο. Αυτήν την ισχύ 
Αθήνα και Λευκωσία οφείλουν να αποκτήσουν. Τέρμα 
οι παραισθήσεις περί κατευνασμού του αττιλικού θηρίου. 
Καιρός να υψωθούν τα λάβαρα! 

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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