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Αμμόχωστος η Βασιλεύου-
σα! Αφού την έχουν ενταφιά-
σει με τις αλλόκοτες πολιτικές 
τους, όλες οι Κυβερνήσεις, 
τώρα θυμήθηκαν ότι πρέπει 
να αντιδράσουν. Ότι πρέπει 
να την  σώσουν. Ότι πρέπει να 
ρίξουν κροκοδείλια δάκρυα. 
Οι Τούρκοι απειλούν εκ νέου 
να εποικίσουν την Αμμόχω-
στο και να την  «ανοίξουν». 
Για να την εκμεταλλευτούν. 
Για να προκαλέσουν νέα 
τετελεσμένα. Για να μας  εκ-
βιάσουν. Για να υποκύψουμε. 
Για να υποταχθούμε. Εδώ που 
φτάσαμε, για τα χαΐρια μας, 
δηλαδή, ευθύνεται σύμπα-
σα η ηγεσία μας. Όπως και 
οι κατά καιρούς δημοτικές 
Αρχές. Διότι, επί σειρά ετών 
συμβιβάζονταν και αποδέχο-
νταν τις εκάστοτε λανθασμέ-
νες πολιτικές της εξουσίας. 
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ 
Προτάσεις, αντιπροτάσεις, 
ΜΟΕ και ευρωπαϊκά κονδύλια 
συνθέτουν εκρηκτικό σκηνικό 
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•Ο έλεγχος της νύχτας και 
οι πληρωμένοι δολοφόνοι, που 
δρουν εν μέσω πολυκοσμίας

• Tα μαφιόζικα κτυπήματα 
και το «κενό» στις Κεντρικές 
Φυλακές

• Το παρ’ολίγον μακελειό 

προκαλεί εύλογη ανησυχία για 
τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το 
ξεκαθάρισμα των λογαριασμών  

• Η Αγία Νάπα γίνεται πλέον 
συχνά «μάρτυρας» εκτέλεσης 
συμβολαίου θανάτου
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•Πώς η Άγκυρα σχεδιάζει διχοτό-
μηση της Συρίας και πώς το Ιντλίμπ 
συνδέεται με Αμμόχωστο - Καρπασία   

• Γιατί η Άγκυρα ανοίγει μέτω-
πα, αλλά δεν υπολογίζει Κύπρο και 
Ελλάδα 

• Γιατί η Τουρκία θέλει το Ιντλίμπ, 
πώς σχετίζεται με την ενέργεια και με 
την Αμμόχωστο

• Τι μπορεί  να πράξει η Κύπρος 
στην ΕΕ για την Αμμόχωστο  
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•Ο ρόλος και η χρηματοδότηση 
των Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσε-
ων (ΜΚΟ) που δρουν στο ενδιάμεσο, 
μεταξύ των μεταναστευτικών ροών και 
των τοπικών κοινωνιών 

• Εκατομμύρια ευρώ διακινούνται 
για τη δραστηριοποίηση των ΜΚΟ 

• Διακινητές καθοδηγούν οργανω-
μένα τους μετανάστες σε συγκεκριμένα 
σημεία της γραμμής αντιπαράταξης

• Κυκλώματα φαίνεται να υπάρ-
χουν και στις ελεύθερες περιοχές, που 
εκμεταλλεύονται τους μετανάστες για 
οικονομικό κέρδος, επιβεβαιώνει ο 

Δώρος Πολυκάρπου  
• Στοχευμένο σχέδιο της Τουρκίας 

για διοχέτευση παράνομων μετανα-
στών με πιθανή επιδίωξη την αλλαγή 
της δημογραφίας του νησιού, λέει το 
Υπ. Εσωτερικών 
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ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ: Οι άγραφοι 
νόμοι που άρχισαν να σπάνε

Τουρκικό τελεσίγραφο στη Ρωσία: 
Ή μαζεύετε τους Σύρους ή βάζω μπουρλότο

Ροές εκ. ευρώ για ΜΚΟ 
και μετανάστευση
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Η Αμμόχωστος ήταν θέση 
αρχής, που ενέπιπτε και εμπί-
πτει στην πολιτική της πρότα-
ξης. Γιατί; Διότι από το 1979, 
όταν είχαν υπογραφεί οι Συμ-
φωνίες Κορυφής Κυπριανού 
- Ντενκτάς για την ομοσπονδία, 
βασική δέσμευση της τουρκι-
κής πλευράς ήταν η επιστροφή 
της πόλης στους νόμιμους κα-
τοίκους της, ανεξαρτήτως λύ-
σης. Και αντί να μείνουμε επί 
των συμφωνηθέντων, βάλαμε 
νερό στο κρασί μας και τελικά 
η Αμμόχωστος,  από εργαλείο 
πίεσης επί της τουρκικής πλευ-
ράς, μετετράπη σε διπλωματικό 
εκβιαστικό όπλο της Άγκυρας 
για τη διχοτόμηση.  Ενώ θα 
έπρεπε να λέμε ότι δεν πάμε 
σε συνομιλίες εάν δεν δοθεί 
η Αμμόχωστος, οι ηγεσίες μας 
άλλα έπρατταν. Προσοχή, τόνι-
ζαν. Εάν προτάξουμε την Αμμό-
χωστο, τότε δεν θα προσέλθουν 
οι Τούρκοι και δεν θα υπάρχει 
αποτέλεσμα. Και κάθε φορά 
έδιναν, χωρίς να παίρνουν. Και 
Αμμόχωστος, γιοκ. 

Εάν θέλουν να δουν κατά πό-
σον έχει πραγματικές προθέσεις 
για λύση η Τουρκία και αν θα 
τηρήσει τις δεσμεύσεις της, ας 
αρχίσουν οι ηγέτες μας και δη 
η Κυβέρνηση από την επιστρο-
φή της Αμμοχώστου. Γιατί δεν 
το πράττουν; Πού κωλύονται; 
Εφόσον οι Τούρκοι δεν έχουν 
τηρήσει τις δεσμεύσεις τους επί 
της Αμμοχώστου, πώς και ποιος 
θα μας εγγυηθεί ότι θα τηρή-
σουν την όποια συμφωνία επί 
του Κυπριακού; Εάν και όταν 
προκύψει. Από την Αμμόχω-
στο περνούν οι καλές ή κακές 
τουρκικές προθέσεις, οι οποίες 
είναι σαφείς!  

Η «Σημερινή» αποκάλυψε 
από τον περασμένο Σεπτέμβριο 
τους τουρκικούς σχεδιασμούς 
για την Αμμόχωστο, αλλά το 
κομματικό κατεστημένο αντάλ-
λασσε μεταξύ του πυρά, αντί 
να παρουσιάσει σχέδιο Β. Και 
μέσα σε όλο αυτό το χάος ήρθαν 
και οι «σοφοί δικηγόροι», οι 
οποίοι, πουλώντας «πατριω-
τικό ρεαλισμό», προσδοκούν 
να πλουτίσουν εκ νέου πάνω 
στην πλάτη των προσφύγων. 
Ισχυρίζονται ότι η μόνη εναπο-
μείνασα «πατριωτική επιλογή» 
είναι να απευθυνθούν οι Αμ-
μοχωστιανοί στα δικαστήρια 
της Τουρκίας στα κατεχόμενα. 
Δηλαδή, ο θύτης να δικάσει το 
θύμα. Να απονείμει δικαιοσύνη 
ο εισβολέας! Για να ξεπουληθεί 
η Αμμόχωστος και να ανταλλα-
γεί με αργύρια. Αυτό και αν εί-
ναι ξεπεσμός. Οι Τούρκοι, όμως, 
ούτε αργύρια θα τους δώσουν 
ούτε και τίτλους ιδιοκτησίας. 
Απλώς θα τους ξεφτιλίσουν. 

 Όταν εσύ δέχεσαι να εξευ-
τελίζεσαι μπροστά στον κα-
τακτητή σου, τι θέλεις να σου 
πουν οι ξένοι όταν τους ζητάς 
να σε στηρίξουν; Θα σου πουν 
το αυτονόητο: Τράβα, φίλε μου, 
ώς την Άγκυρα και υποκλίσου 
μπροστά στον  Σουλτάνο και άσε 
μας ήσυχους. Έμαθες τη δου-
λειά. Ξέρεις πώς να σκύβεις. Και 
μετά, θα μας συμβουλεύσουν 
να ρίξουμε λίγα κροκοδείλια 
δάκρυα για τη Βασιλεύουσα. 
Και για την κατάντια μας… 

... Συνέχεια από σελίδα 1

ΘΕΣΗ

Τ ο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευ-
κωσίας εξέδωσε διάταγμα με το 
οποίο διατάσσει τον τηλεοπτικό 

σταθμό «Extra» να σταματήσει να προ-
βάλλει προγράμματα του πανελλήνιας 
εμβέλειας τηλεοπτικού σταθμού «Mega».

Η αναμετάδοση δημιουργεί αθέμιτο 
ανταγωνισμό, τη στιγμή που άλλοι τηλε-
οπτικοί σταθμοί πληρώνουν σημαντικά 
ποσά για τη νόμιμη εξασφάλιση των δι-
καιωμάτων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:  
Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («ΑΛΤΕΡ 
ΕΓΚΟ») δηλώνει ότι προσέφυγε σήμερα 
ενώπιον του ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗ-
ΡΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ διά των δικηγόρων 
της Αιμιλιανίδης - Κατσαρός ΔΕΠΕ και 
εξασφάλισε προσωρινό διάταγμα ενα-
ντίον της εταιρείας Κ.Κ. NEW EXTRA 
LIMITED, το οποίο απαγορεύει στον 
τηλεοπτικό σταθμό EXTRA ή NEW 
EXTRA να αναμεταδίδει και εκπέμπει 
με οποιονδήποτε τρόπο το τηλεοπτικό 
πρόγραμμα και σήμα του τηλεοπτικού 

της σταθμού πανελλήνιας εμβέλειας, 
που μεταδίδεται υπό το σήμα MEGA 
και των οποίων η AΛΤΕΡ ΕΓΚΟ είναι 
ιδιοκτήτης και αποκλειστική δικαιού-
χος εκμετάλλευσης και/ή πνευματικής 
ιδιοκτησίας. Η ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ καθιστά 
σαφές ότι όντας η μοναδική δικαιούχος 
των σχετικών δικαιωμάτων μετάδοσης 
του τηλεοπτικού προγράμματος και του 
σήματος MEGA, θα συνεχίσει να προ-
βαίνει σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες 
εναντίον κάθε  παραβίασης των δικαι-
ωμάτων της.

Τ
α ρέστα της, για αποφυ-
γή τετελεσμένων που θα 
είναι -το κατανοούν όλοι- 
το τελευταίο καρφί στο 
φέρετρο του Κυπριακού, 
παίζει τις τελευταίες μέ-
ρες η Λευκωσία. Με το 

φάντασμα του Κραν Μοντανά να επανέρ-
χεται ως ανίατη ασθένεια και να βλάπτει 
σοβαρά… την υγεία των παροικούντων την 
πολιτική σκηνή, η Αμμόχωστος λειτουργεί 
ως καμπανάκι κινδύνου για τον γκρεμό 
που είναι πλέον μερικά βήματα μακριά. 

Η επαναφορά της πρότασης για σύστα-
ση δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής και 
κοινής ομάδας εμπειρογνωμόνων, από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, μπορεί να 
θεωρηθεί και ως “σπασμωδική αντίδραση” 
που θα έχει όμως καλύτερες πιθανότητες 
επιτυχίας, αν συνοδευτεί από πολλές άλλες 
διαθέσιμες ενέργειες. Γιατί αλλιώς η Βα-
σιλεύουσα θα “βιασθεί” από τον Τούρκο 
εισβολέα και το Κυπριακό ως έχει σήμερα 
θα είναι απλώς μια… ανάμνηση.

“Η κατάσταση, που είναι ρευστή σε 
όλα τα επίπεδα, δεν μπορεί να συνεχιστεί 
ως έχει”, έλεγαν διπλωματικές πηγές στη 

“Σημερινή”, αποτυπώνοντας με τον πλέον 
γλαφυρό τρόπο το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο πολιτεύεται πλέον η Δημοκρατία. 

Η υπό αναφορά πρόταση Ν. Ανα-
στασιάδη είχε προ πολλού κατατεθεί 
(καλοκαίρι του 2019) και επαναφέρεται 
στο προσκήνιο, ως εργαλείο για πίεση 
προς την Τουρκία και τους εγκαθέτους 
της στα κατεχόμενα, που έβαλαν στο μάτι 
την περίκλειστη πόλη. 

Στο Προεδρικό έχουν κατανοήσει πλέον 
ότι τα όσα η Τουρκία λέγει, ούτε προεκλο-
γικά είναι (για να βοηθήσει π.χ. τον Τατάρ 
ή τον Οζερσάι), ούτε ανέφικτα. Αντίθετα, 
πλέον στον προεδρικό λόφο αναγνωρί-
ζουν την τουρκική αποφασιστικότητα και 
φοβούνται ότι έρχονται τετελεσμένα που 
θα σφραγίσουν τη μοίρα του νησιού για 
πάντα. Και εδώ είναι που επανέρχεται 
σαν εφιάλτης το ερώτημα, “τι μπορούμε 
να κάνουμε;”. 

“Τιμωρητικά” μετά
την… πανήγυριν;

Ενεργοποιώντας, στο πλαίσιο της 
παρουσίας του στις Βρυξέλλες, τόσο τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 

Σιαρλ Μισέλ, όσο και την Πρόεδρο της 
Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάινεν, 
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φρόντισε 
να βάλει στο τραπέζι ως απειλή και πέραν 
όλων των άλλων, την ετοιμότητα της Λευ-
κωσίας να αποκόψει εντελώς -να θέσει 
βέτο δηλαδή- τα κοινοτικά κονδύλια τόσο 
προς την Τουρκία, όσο και προς (αυτό 
είναι νέο) την τ/κ κοινότητα. Κίνηση-ματ 
λένε κάποιοι, άνευ αντικρίσματος αντα-
παντούν άλλοι. 

Μια τέτοια κίνηση θα ήταν μάλλον η 
τελευταία γραμμή άμυνας για την τιμή 
των όπλων. Γιατί διασυνδέεται όχι με τα 
όσα συζητούνται, αλλά με το αν τελικά οι 
Τούρκοι προχωρήσουν στα άνομα σχέδιά 
τους. Άρα; Θα είναι για την τιμή των όπλων, 
σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να 
αποφύγουμε το… μοιραίο; Υπάρχουν 
άλλα διαθέσιμα όπλα στη φαρέτρα της 
Λευκωσίας; 

Το 2014, πριν ακόμη αρχίσει ο νέος 
κύκλος διαπραγματεύσεων που έφτασε στο 
Κραν Μοντανά, ένα βήμα από τη λύση, οι 
Αμερικανοί, διά του Αντιπροέδρου τους Τζο 
Μπάιντεν, είχαν αναλάβει πρωτοβουλία 
για την Αμμόχωστο. Τέτοια πρωτοβουλία, 

που κατά την κάθοδο του Αμερικανού 
στην Κύπρο φτάσαμε ένα βήμα από τις 
υπογραφές, τις οποίες, κατά τη Λευκωσία, 
τούμπαρε ο Κουντρέτ Οζερσάι. Τι σημαίνει 
τούτο; Αν η Δημοκρατία έχει να επιχαίρει 
για την καλύτερη περίοδο σχέσεων με 
τις ΗΠΑ, αν η Δημοκρατία θεωρεί ότι 
έχει βάση και περιεχόμενο αυτό που οι 
Αμερικανοί λένε για τη Λευκωσία, περί 
“στρατηγικού τους εταίρου”, τότε θα πρέπει 
να επιδιωχθεί νέα, αποτελεσματική παρέμ-
βασή τους για το θέμα. Θα πρέπει -έχοντας 
στον χαρτοφύλακά του το προηγούμενο 
του 2014- ο Υπουργός Εξωτερικών να 
απαιτήσει από τον ομόλογό του, με τον 
οποίο συναντήθηκε ήδη δύο φορές (πράγμα 
πρωτόγνωρο για Κύπριο αξιωματούχο), 
να κινηθεί προς την κατεύθυνση, όχι μόνο 
της αποτροπής τετελεσμένων, αλλά και 
αποδοχής της πρότασης για διεθνή ομάδα 
εμπειρογνωμόνων, που θα μπουν στην 
πόλη για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση 
επιστροφής της. 

Ο παράγων Ακιντζί!
Το σκηνικό με την Αμμόχωστο εκτυλίσ-

σεται σε μια περίοδο εξόχως προεκλογική 

στα κατεχόμενα, γεγονός που από τη μια 
δένει τα χέρια του διεθνούς παράγοντα 
-ώστε να μην κατηγορηθεί για παρέμ-
βαση- αλλά από την άλλη δημιουργεί 
ευκαιρίες αξιοποίησης. Η επιλογή του 
Τ/κ νυν ηγέτη να αποστασιοποιηθεί από 
τα όσα οι αντίπαλοί του εξυφαίνουν για 
τα Βαρώσια, επιτρέπει κινήσεις από τη 
Λευκωσία που ίσως να ειδωθούν από 
τον Ακιντζί με άλλο… μάτι! Όσο και αν δεν 
μπορεί κανείς να αναμένει να λεχθεί αυτό 
δημόσια, ο Τ/κ ηγέτης στη διελκυνστίνδα 
που αναπτύσσεται στα κατεχόμενα για το 
Κυπριακό, αναμένει χείρα βοηθείας από 
την ε/κ κοινότητα. 

Η παρουσία Αναστασιάδη - Ακιντζί 
σε δύο, ήδη, εκδηλώσεις δικοινοτικού 
χαρακτήρα, δεν ήταν καθόλου τυχαίες. 
Από την άλλη, με τον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας να δείχνει διάθεση να στηρίξει 
τον Ακιντζί, με κομψό τρόπο πάντα, θα 
ανέμενε κάποιος ότι ο κατοχικός ηγέτης 
θα ανταπέδιδε με κάποιο τρόπο. Ως εκ 
τούτου, αν η βούληση της Λευκωσίας να 
δει τον Ακιντζί να συνεχίζει ως συνομι-
λητής είναι γνήσια, άλλο τόσο γνήσια θα 
έπρεπε να ζητήσει με κάποιον τρόπο από 
αυτόν να τείνει τη χείρα συνεργασίας και 
να αποδεχθεί τη σύσταση δικοινοτικής 
επιτροπής για την Αμμόχωστο. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως οφείλει 
κάποιος να ξέρει ότι η Αμμόχωστος ως 
ΜΟΕ συζητείται για πολλά χρόνια. Τα 
χρόνια αυτά που πέρασαν, η Λευκωσία έχει 
δεχθεί ή αποδεχθεί σειρά άλλων μέτρων 
οικοδόμησης εμπιστοσύνης που είχαν 
προστιθέμενη αξία για την τ/κ κοινότητα 
πολύ μεγαλύτερη. Άλλωστε και η πρόταση 
Αναστασιάδη τον Ιούνιο του 2019 ήταν 
μέρος ενός καταλόγου 29 ΜΟΕ. Δεν είναι 
η ώρα, εν μέσω τόσο μεγάλων κινδύνων 
για την Αμμόχωστο, να κάνει ξεκάθαρο η 
Λευκωσία πως δεν υπάρχει άλλο ΜΟΕ 
παρά για την περίκλειστη πόλη; Δεν είναι η 
ώρα, έχοντας στο χέρι τις εκθέσεις του Γ.Γ. 
του ΟΗΕ, που ζητά προώθηση και άλλων 
ΜΟΕ, να πει η Λευκωσία ξεκάθαρα στον 
διεθνή οργανισμό ότι πρώτα πρέπει να 
διασφαλίσει ότι δεν θα καταπατηθούν τα 
δικά του ψηφίσματα και μετά να σκέφτεται 
άλλα ΜΟΕ; Τροφή για προβληματισμό.

Προσφυγή ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ κατά EXTRA
για «πειρατική» μετάδοση MEGA

ΠΡΟΤΆΣΕΙΣ, ΆΝΤΙΠΡΟΤΆΣΕΙΣ, ΜΟΕ ΚΆΙ ΕΥΡΩΠΆΪΚΆ ΚΟΝΔΥΛΙΆ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ 

Φέρνει εξελίξεις ο συναγερμός 
για την Αμμόχωστο 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΧΆΡΆΛΆΜΠΟΥΣ 
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σημασίας χαρακτήρα για την Άγκυρα, για 
τους εξής λόγους: 1. Για το φυσικό αέριο 
που βρίσκεται στην κυπριακή ΑΟΖ. 2. Για 
τη μελλοντική εκμετάλλευση του φυσικού 
αερίου της Συρίας από τους Ρώσους. Μια 
από τις προοπτικές είναι αυτή της μεταφοράς 
των συριακών αγωγών μέσω Συρίας ή 
ακόμη και του συριακού φυσικού αερί-
ου στο Τσεϊχάν. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την Τουρκία είναι να έχει τον έλεγχο 
της ασφάλειας, τον οποίο συνδέει με την 
Κύπρο, τις θάλασσές της και τον εδαφικό 
χώρο της Συρίας. Η περιοχή της Καρπασίας 
ώς την Αμμόχωστο και δη το λιμάνι της 
έχουν τη δική τους στρατηγική σημασία. 
Η αναβάθμιση του λιμανιού της πόλης και 
ο εποικισμός της, όπως απειλεί η Τουρκία 
να πράξει, είναι η φυσιολογική εξέλιξη της 
αποτυχημένης εξευμενιστικής πολιτικής 
της Λευκωσίας. Αντί να αποτελέσει η επι-
στροφή της Αμμοχώστου απόδειξη, κατά 
πόσον η Τουρκία θέλει ή όχι λύση στο 
Κυπριακό, τελικώς έγινε δεκτή η τουρκι-
κή θέση, όπως η Αμμόχωστος επιστραφεί 
με τη διευθέτηση του προβλήματος. Και 
επειδή οι Τούρκοι δεν ήθελαν λύση, αλλά 
παράδοση, μαζί με την απώλεια της λύσης 
χάνεται και η Αμμόχωστος. Επειδή τα Ην. 
Έθνη λίγα μπορούν να πράξουν, οι πρακτι-
κοί τρόποι δράσης βρίσκονται στην ΕΕ και 
αφορούν: Α) Στο πάγωμα του συνόλου της 
οικονομικής βοήθειας στα κατεχόμενα, που 
έφτασε τα 520 εκ. ευρώ για την περίοδο 
2006-2018. Βασική προϋπόθεση για τη 
βοήθεια αυτή ήταν η επανένωση. Εφόσον 
οι κατοχικές Αρχές τινάζουν στον αέρα κάθε 
προσπάθεια λύσης, εποικίζοντας την Αμ-
μόχωστο ή/και ανοίγοντας την πόλη, δεν θα 
πρέπει να πάρουν ευρώ. Β) Στο κλείσιμο 
του Οδοφράγματος της Δερύνειας, υπό 
την έννοια ότι δεν χρησιμοποιείται για την 
επανένωση, αλλά για την απόσχιση και τη 
θεμελίωση των τετελεσμένων της εισβο-
λής. Γ) Στο βέτο επί των κεφαλαίων της 
τουρκικής ενταξιακής διαδικασίας, επί των 
θεμάτων της βίζας και της αποδέσμευσης 
κονδυλίων για την Τουρκία, η οποία την 
προηγούμενη επταετία, ήταν προγραμ-
ματισμένο να εισπράξει από το Πολυετές 
Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-20, 4,4 δις 
ευρώ. Από τις ποινές που δέχθηκε για τις 
αντιδημοκρατικές μεθόδους του Ερντογάν, 
χάνει το 1,2 δις ευρώ.   

        
Ο αντίποδας και οι 
συμμαχίες της περιοχής  

Η απουσία της Ρωσίας από την εκμε-
τάλλευση του κυπριακού φυσικού αερί-
ου και η συνεργασία της με την Τουρκία 
δημιουργούν τη μελλοντική προοπτική 
της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των 
δυο χώρων στην Ανατολική Μεσόγειο, 
την οποία διαγιγνώσκουν οι Αμερικανοί, 
οι οποίοι  προσπαθούν να τραβήξουν την 
Άγκυρα  μακριά από τη Μόσχα. Ταυτο-
χρόνως, οι ΗΠΑ επιχειρούν να οικοδο-
μήσουν ισχυρά συμφέροντα μεταξύ των 
υπόλοιπων χωρών της περιοχής μέσω 
του EastMed, εδραιώνοντας από τώρα την 
παρουσία τους στα ενεργειακά ζητήματα 
μέσω τρίτων.  Συνεπώς, στον αντίποδα του 
ευρύτερου παιχνιδιού στη Συρία, βρίσκε-
ται ο έλεγχος του γεωπολιτικού χώρου 
από τα κράτη που έχουν εμπλακεί στην 
εκμετάλλευση του φυσικού αερίου στην 
ανατολική Μεσόγειο. Μέσα σε αυτήν τη 
λογική είναι οι αεροναυτικές ασκήσεις 
με τη Γαλλία και σε μεγαλύτερη έκταση 
με το Ισραήλ. 

επέμβει ή όχι η Ρωσία; Ποιος είναι η ρόλος 
των ΗΠΑ; Όπως εξελίχθηκε το σκηνικό, 
θα μπορούσαν να επισημανθούν τα εξής: 

1. Η ζώνη ασφαλείας που εφαρμό-
στηκε επί συριακού εδάφους με κοινές 
περιπολίες τουρκικών και ρωσικών στρα-
τευμάτων δεν υφίσταται στην ουσία. Σε 
αρκετές περιπτώσεις, η προέλαση του 
συριακού στρατού έχει υπερσκελίσει τα 
παρατηρητήρια των τουρκικών  δυνάμεων. 
Ο συριακός στρατός δεν έχει ενοχλήσει 
τα τουρκικά παρατηρητήρια για να μην 
εμπλακεί σε απευθείας εχθροπραξίες με 
τις τουρκικές δυνάμεις. Εκτός των τουρ-
κικών, υπάρχουν τα ρωσικά και ιρανικά 
παρατηρητήρια, τα οποία, όμως, σε αντίθετη 
με τα τουρκικά, είναι φίλια προσκείμενα 
στον συριακό στρατό. Τι λέει, λοιπόν, η 
Άγκυρα στη Ρωσία; Μάζεψε τον συριακό 
στρατό, τον οποίο στηρίζεις, διότι έσπα-
σε η συμφωνία για τη ζώνη ασφαλείας. 
Αλλιώς θα καταλάβω το Ιντλίμπ, έναντι, 
μάλιστα, οποιουδήποτε κόστους, όπως 
διευκρίνισε ο Ερντογάν. Το τελεσίγραφο 
λήγει τέλος του μήνα.   

2. Ο συριακός στρατός απελευθερώνει 
τα εδάφη του και φτάνει μέχρι το Χαλέπι,  
όπου, μάλιστα, ανακοινώθηκε το άνοιγ-
μα του αεροδρομίου της πόλης και έχει 
περάσει στην ανατολική αποστρατιωτι-
κοποιημένη ζώνη, ελέγχει τους κύριους 
αυτοκινητόδρομους (Μ4, Μ5) και απειλεί 
να εκκαθαρίσει τον θύλακα του Ιντλίμπ. 
Όσο ενισχύεται ο συριακός στρατός, τόσο 
αποδυναμώνεται ο ρόλος της Τουρκίας. 
Ταυτοχρόνως, ενισχύεται ο ρόλος της 
Μόσχας, της οποίας τα συμφέροντα δεν 
συμπίπτουν με εκείνα της Άγκυρας κατά 
τρόπο απόλυτο. Όμως, η τουρκική στάση 
βολεύει τις ΗΠΑ, που θα ήθελαν να δουν 
την αποδυνάμωση του καθεστώτος Άσαντ. 
Βεβαίως, το πρόβλημα έχει ως ακολούθως: 
Για να πετύχει η Άγκυρα τους στόχους 

της χρησιμοποιεί τους τζιχαντιστές, τους 
οποίους δεν χωνεύουν οι Αμερικανοί. 
Αληθές, όμως, είναι ότι πολλές φορές ο 
σκοπός αγιάζει τα μέσα. Υπάρχει, βεβαίως, 
και κάτι άλλο, που πρέπει να λεχθεί: Δεν 
θα είχαν πρόβλημα ούτε οι Αμερικανοί 
ούτε οι Ρώσοι να δουν την Άγκυρα να 
πατά την πεπονόφλουδα στη Συρία… Διότι, 
έτσι περιορίζεται η τουρκική αυθάδεια.

Η ρωσική στήριξη
Ο Ερντογάν και οι στρατηγοί του εμπλέ-

κονται σε ένα ορθολογιστικό παιχνίδι υπό 
την εξής έννοια: Ο τουρκικός στρατός είναι 
σε θέση να κερδίσει το Συριακό στο Ιντλίμπ. 
Το πρόβλημα είναι η Ρωσία. Εάν η Άγκυρα 
δείξει αποφασιστικότητα, οι δυο χώρες θα 
βρεθούν μπροστά σε διλήμματα. Εκείνο 
που μπορεί να πράξει και πράττει η Μόσχα 
επί του παρόντος είναι η παροχή στήριξης 
στους Σύρους με στρατιωτικό υλικό και το 
κλείσιμο του εναέριου χώρου: α) Για να 
δύναται η ρωσική αεροπορία να κτυπά, 
όπως ήδη πράττει, τζιχαντιστικούς στόχους 
και δυνάμεις, που χρησιμοποιεί η Τουρκία 
για να κάνουν τη βρόμικη δουλειά προς 
δικό της όφελος. β) Για να μην μπορεί να 
κτυπήσει στόχους η τουρκική αεροπορία.

Υπάρχει ακόμη ένα θέμα: Πόσα μέτωπα 
μπορεί να έχει ανοικτά η Τουρκία όταν 
εμπλέκεται σε πολεμικές επιχειρήσεις 
στη Συρία και έχει ζητήματα να επιλύσει 
στην Κύπρο και στο Αιγαίο; Προφανώς, η 
Άγκυρα δεν θεωρεί ότι μπορεί να απει-
ληθεί ούτε από την Κύπρο ούτε από την 
Ελλάδα. Δεν τις υπολογίζει.         

 
Επιχειρησιακός σχεδιασμός: 
Οι αυτοκινητόδρομοι και το 
Χαλέπι  

Οι τουρκικοί σχεδιασμοί είναι εκ των 
πραγμάτων προβλέψιμοι, αφού η πτώση 
του Ιντλίμπ στα χέρια των τουρκικών δυνά-

μεων δίδει στην Άγκυρα τη δυνατότητα να 
κινηθεί: Α) Στα ανατολικά προς το Χαλέπι, 
για να μπορεί ευκολότερα να προωθηθεί 
στα δυτικά του Ευφράτη και να διευρύνει 
τα κατακτηθέντα εδάφη προς έλεγχον των 
αγωγών που ενδέχεται να κατασκευαστούν 
και να  καταλήξουν στη θάλασσα. Β) Στα 
νότια για να ελέγξει τους αυτοκινητόδρο-
μους Μ4 και Μ5, που ενώνουν Δαμασκό, 
Χαλέπι και Λατάκεια, όπου βρίσκεται η 
ρωσική αεροπορική βάση.  

Ταυτοχρόνως, η κατάληψη του Ιντλίμπ 
σημαίνει ότι η Τουρκία: Πρώτο, αποκτά έναν 
ευρύτερο χώρο μαζί με το Αφρίν. Δεύτερο, 
ενώνει το Ιντλίμπ με τα εδάφη της, ενώ 
βρίσκεται λίγα μόνο χιλιόμετρα μακριά από 
τη θάλασσα. Συνεπώς, σε κατοπινό χρόνο 
-σε δεύτερο στάδιο- έχει τη δυνατότητα 
να εξαπλωθεί εκεί όπου κρίνει σκόπιμο. 
Δηλαδή να φτάσει στην πόλη Χομς, απ’ 
όπου αποκόπτει τον κύριο άξονα συγκοι-
νωνιών της Ταρτούς και της Λατάκειας με 
την ενδοχώρα. Με αυτόν τον τρόπο και 
κινούμενη προς Παλμύρα, ο τουρκικός 
στρατός θα μπορεί να διχοτομήσει τη Συ-
ρία και να ασκήσει τον πλήρη έλεγχο των 
ενεργειακών πόρων  (βόρεια της γραμμής 
Χομς και της Παλμύρα,  όπου ο έλεγχος 
ανήκει  στις ΗΠΑ). Μπορεί δηλαδή να 
δημιουργήσει ένα διχοτομικό τόξο από το 
Αφρίν προς τα κάτω ως Χομς (κοντά πλέον 
στο Λίβανο) και την Παλμύρα,  ελέγχοντας, 
ταυτοχρόνως, το συγκοινωνιακό δίκτυο.    

Συρία, Αμμόχωστος, 
κυρώσεις και ασφάλεια     

Επειδή περί θάλασσας ο λόγος, οι 
τουρκικές επιχειρήσεις στη Συρία δεν 
είναι ασύνδετες με τον έλεγχο της ανατο-
λικής Μεσογείου. Απέναντι στον χώρο 
όπου ενεργούν οι Τούρκοι βρίσκεται ο 
κόλπος της Αμμοχώστου και η περιοχή 
της Καρπασίας, που έχουν νευραλγικής 

Η 
Τουρκία δεν ετοιμάζε-
ται μόνο να εποικίσει 
την Αμμόχωστο, αλλά, 
ταυτοχρόνως, απειλεί 
να αρχίσει ώς το τέλος 
του μήνα επιχειρήσεις 
για την κατάληψη του 

Ιντλίμπ, εάν η Ρωσία δεν μαζέψει τον συρι-
ακό στρατό και αν δεν εφαρμοστεί η ζώνη 
ασφαλείας όπως την θέλει η Άγκυρα. Στην 
ουσία έχει στείλει τελεσίγραφο. Η Συρία 
ανήκει στον ευρύτερο γεωπολιτικό χώρο 
της περιοχής μας και οι εκεί εξελίξεις και 
ο ρόλος της Τουρκίας σχετίζονται με τους 
αγωγούς που θα περνούσαν και ενδέχεται 
να περάσουν από τη Συρία μετά το πέρας 
του πολέμου και να απολήξουν στη Με-
σόγειο. Σε αυτά προστίθεται η μελλοντική 
εκμετάλλευση των ενεργειακών οικοπέδων 
της Συρίας από τη Ρωσία και η δημιουργία 
νέων ισοζυγίων  δυνάμεων, στα οποία θα 
εμπλέκονται όσοι έχουν ενεργειακά συμ-
φέροντα. Όποιος μπορεί να δει πέραν της 
μύτης του,  αντιλαμβάνεται ότι άρχισε να 
διαμορφώνεται το νέο σκηνικό. Από αυτό 
το γεωπολιτικό παιχνίδι δεν απουσιάζει η 
Κύπρος και δη ο κόλπος της Αμμοχώστου 
και η περιοχή της Καρπασίας.

 Στόχοι της Άγκυρας    
Για την Τουρκία, η πλήρης κατάληψη του 

Ιντλίμπ εμφανίζεται ως υψίστης στρατηγικής 
σημασίας. Αφενός για την ασφάλειά της, 
όπως ισχυρίζεται, και, αφετέρου, για τους 
μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους 
σχεδιασμούς, όπως είναι: 1. Η πτώση ή ο 
περιορισμός του καθεστώτος Άσαντ. 2. Ο 
ενισχυμένος πολιτικός λόγος της Τουρκίας 
και η επιρροή της επί του νέου καθεστώτος, 
που θα προκύψει από την όποια διευθέτηση 
του Συριακού Ζητήματος. 3. Η διατήρηση 
εδαφών εντός της Συρίας για να αποκλει-
στούν ή να περιοριστούν οι πιθανότητες 
δημιουργίας κουρδικής πολιτείας στη βάση 
μιας  ομοσπονδίας ή αυτόνομης κουρδικής 
οντότητας. 4. Ο έλεγχος περιοχών που βρί-
σκονται πλησίον των πιθανών μελλοντικών 
δρομολογίων των αγωγών και η δημιουρ-
γία προϋποθέσεων ακόμη και αυτής της 
διχοτόμησης της Συρίας. 5. Η ενίσχυση του 
γεωπολιτικού ελέγχου της περιοχής, που 
αφορά και την Κύπρο. Η κατοχή χερσαίων 
περιοχών της Συρίας αυξάνει τους δείκτες 
ασφαλείας της Άγκυρας, που είναι θέμα 
συναφές με τον έλεγχο των πηγών φυσικού 
αερίου στην ανατολική Μεσόγειο. 

Πάει… η ζώνη ασφαλείας  
Υπάρχει ένα βασικό ερώτημα, το οποίο 

θα πρέπει να εξεταστεί: Μπλοφάρει ή όχι ο 
Ερντογάν ότι θα επιτεθεί στον Ιντλίμπ; Θα 
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   ΠΏΣ Η ΆΓΚΥΡΆ ΣΧΕΔΙΆΖΕΙ ΔΙΧΟΤΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΡΙΆΣ ΚΆΙ ΠΏΣ ΤΟ ΙΝΤΛΙΜΠ ΣΥΝΔΕΕΤΆΙ ΜΕ ΆΜΜΟΧΏΣΤΟ - ΚΆΡΠΆΣΙΆ   

Τουρκικό τελεσίγραφο στη Ρωσία:  
Ή μαζεύετε τους Σύρους ή βάζω μπουρλότο 

ΓΙΆΝΝΟΣ ΧΆΡΆΛΆΜΠΙΔΗΣ
ΔΡ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
yiannos10@gmail.com

ΓΙΑΤΙ Η ΑΓΚΥΡΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΜΕ-
ΤΩΠΑ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ 
ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ 

Γιατί η Τουρκία θέλει 
το Ιντλίμπ, πώς 

σχετίζεται με την 
ενέργεια και με την 

Άμμόχωστο

Τι μπορεί  να πράξει 
η Κύπρος στην ΕΕ για 

την Άμμόχωστο  

23.02.2020

Η υφιστάμενη κατάσταση απο-
δεικνύει ότι ο ισχυρισμός της  
Άγκυρας πως οι ενέργειές της 

στηρίζονται στο άρθρο 51 του Χάρτη του 
ΟΗΕ για την αυτοάμυνα δεν ευσταθούν. 
Ο τουρκικός στρατός αναλαμβάνει δράση 
που ξεπερνά τα όρια της αυτοάμυνας και 
καθίσταται ως στρατός κατακτητικός. Η 
επιχείρηση «Πηγή της Ειρήνης» φέρνει 
κόλαση. Το οξύμωρον είναι το εξής: Ενώ 
η Τουρκία στηρίζει και τροφοδοτεί τους 
τζιχαντιστές στο Ιντλίμπ, έρχεται να ισχυρι-
στεί ότι πρέπει να καταλάβει την περιοχή, 

διότι  τελεί υπό απειλή. Στο σημείο αυτό 
υπεισέρχεται ξανά το ερώτημα κατά πόσον 
η Ρωσία και η Τουρκία θα ήταν δυνατό 
να έρθουν σε πολεμική σύγκρουση στη 
Συρία και οι σχέσεις τους να τιναχθούν στον 
αέρα. Εάν κάποιος διαβάσει προσεκτικά 
τις δηλώσεις των Ρώσων και των Τούρκων 
αξιωματούχων, θα διαπιστώσει ότι και οι 
δυο πλευρές τραβούν το σχοινί ώς εκεί 
που δεν θα σπάσει, διότι τα συμφέροντά 
τους πέραν της Συρίας,  είναι πολύ πιο 
ισχυρά από εκείνα εντός Συρίας. Ενδεικτι-
κά αναφέρουμε τα εξής: 1. Ο πυρηνικός 

σταθμός του Άκιουγιου. Επί τούτου δεν 
είναι μόνο το κόστος κατασκευής, που 
φθάνει τα 22 δις δολάρια, το οποίο πρέ-
πει να ληφθεί υπόψη, αλλά πρόκειται για 
θέμα ενεργειακής και πολιτικής ισχύος. 
Δημιουργεί ισχυρούς στρατηγικούς δε-
σμούς μεταξύ των δυο χωρών. 2. Ο Turkish 
Stream, που οικοδομεί κοινά ενεργειακά 
και γεωπολιτικά συμφέροντα και είναι 
εξίσου σημαντικός σχεδιασμός με εκείνον 
του Άκιουγιου. 3. Η αγορά και επιχειρη-
σιακή λειτουργία των S-400. H Μόσχα 
δεν θα αφήσει την ευκαιρία να της φύγει 

από τα χέρια ούτε να απομακρυνθεί η 
Τουρκία από κοντά της και να επιστρέψει 
στις ΗΠΑ. Η δε Άγκυρα δεν πρόκειται να 
υποχωρήσει στο θέμα των S-400, παρά τις 
πιέσεις των ΗΠΑ, διότι θεωρεί σημαντικό 
το θέμα της αεράμυνας, όπου έχει κενό 
και τη Μόσχα ως εναλλακτική, ως προς 
τη Δύση, αγορά. 4. Οι μεγάλες εμπορικές 
και τουριστικές σχέσεις μεταξύ των μερών 
θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Σε αυτά 
προστίθενται και οι εργοληπτικές τους 
εταιρείες, που συνδέουν τις δυο χώρες 
με μεγάλα συμφέροντα.

Η Ρωσία είναι ισχυρότερη της 
Τουρκίας, όμως η Άγκυρα εμ-
φανίζεται αποφασιστική στη Συρία, 

προβάλλοντας το θέμα της ασφάλειας και 
της αποτροπής υπαρκτών και εν δυνάμει, 
σε βάρος της, απειλών. Από μια χειροτέ-
ρευση των σχέσεων Ρωσίας - Τουρκίας, 
θα τρίβουν τα χέρια τους Αμερικανοί και 
Ισραηλινοί. Ούτε η Μόσχα ούτε η Άγκυ-
ρα δεν θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Άλλωστε, η 
Μόσχα δεν έχει μεγάλο όγκο χερσαίων 
δυνάμεων στη Συρία για να μπορεί κάποιος 
να ισχυριστεί ότι θα έχουμε πόλεμο μετα-

ξύ ρωσικών και τουρκικών δυνάμεων επί 
του εδάφους. Το χαρτί του Ερντογάν είναι 
το εξής: Δύσκολα θα κηρυχθεί πόλεμος 
μεταξύ Ρωσίας Τουρκίας, οπότε επιδιώκει 
να εκβιάζει στην εξής βάση: Ή θα προ-
χωρήσω στρατιωτικά ή θα περιμένω το 
ρωσικό αντάλλαγμα, που θα σώσει την 
παρτίδα. Δηλαδή, να επέμβει η Μόσχα 
και να τραβήξει πίσω τον συριακό στρατό, 
για να τηρηθούν όσα είχαν συμφωνηθεί 
περί της ζώνης ασφαλείας. Η Άγκυρα είναι 
σκληρό καρύδι. Δεν σηκώνει εύκολα λευκή 
σημαία…  όπως άλλοι.

Οι ΗΠΆ και η παρτίδα Οι δεσμοί Ρωσίας - Τουρκίας και το άρθρο 51
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Έ
ντονα θορυβημένοι από τις τουρκικές μεθοδεύ-
σεις για την Αμμόχωστο και συγκεκριμένα από 
τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν Άγκυρα 
και κατεχόμενα για άνοιγμα της πόλης υπό 
τουρκοκυπριακή διοίκηση, εμφανίζονται οι 
Ελληνοκύπριοι. Σύμφωνα με τα ευρήματα 
δημοσκόπησης,  που πραγματοποίησε ο Ορ-

γανισμός ερευνών και δημοσκοπήσεων IMR/Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας για λογαριασμό «Σημερινής» της Κυριακής, οκτώ 
στους δέκα Ε/κ εκτιμούν πως, σε περίπτωση υλοποίησης των 
τουρκικών απειλών για εποικισμό της Αμμοχώστου, θα χαθεί 
οριστικά ο στόχος της επιστροφής της πόλης στους νόμιμους 
κατοίκους της υπό ε/κ διοίκηση. Μάλιστα, τέσσερεις στους δέκα 
θεωρούν πως η σχετική εκφρασθείσα πρόθεση της τουρκικής 
πλευράς θα υλοποιηθεί και πως δεν αποτελεί επικοινωνιακό 
τέχνασμα για άσκηση πιέσεων στη δική μας πλευρά.

Κυρίαρχη πεποίθηση ανάμεσα στην ε/κ κοινότητα είναι πως 
με την κίνηση αυτή οι Τούρκοι στοχεύουν στην αναγνώριση του 
ψευδοκράτους, αλλά και στην επέκταση της κυριαρχίας τους και 
την τουρκοποίηση της Κύπρου, την ίδια ώρα που τρεις στους 
δέκα Ε/κ διαβλέπουν πως μια τέτοια εξέλιξη είτε θα οδηγήσει 
στη διχοτόμηση της Κύπρου είτε απλά θα διατηρηθεί το  status 
quo. Επισημαίνεται πως, παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία 
των Ε/κ -σε ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 80%-,  πιστεύουν 
ότι ενδεχόμενο άνοιγμα της Αμμοχώστου υπό τ/κ διοίκηση και 

εποικισμός της πόλης θα επηρεάσουν  αρνητικά την πορεία λύ-
σης του Κυπριακού, η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη ως 
προς το κατά πόσον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει 
να επιστρέψει στον τραπέζι των συνομιλιών ενόσω συνεχίζονται 
οι τουρκικές μεθοδεύσεις. Από την άλλη, συντριπτική είναι η 
θέση των Ε/κ, όπως αποτυπώνεται στη δημοσκόπηση, πως η 
Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα πρέπει να αναστείλει το ενεργειακό 
της πρόγραμμα με αντάλλαγμα τον τερματισμό των τουρκικών 
σχεδιασμών για την Αμμόχωστο.  Εύρημα που χρήζει ιδιαίτερης 
αναφοράς,  είναι αυτό που αφορά στη γνώμη των Ε/κ για χαμένες 
ευκαιρίες επιστροφής της Αμμοχώστου στους νόμιμους κατοί-
κους της, με σχεδόν έξι στους δέκα να αναφέρουν πως ως ε/κ 
πλευρά θα έπρεπε να είχαμε αποδεχθεί σχετικές ευκαιρίες που 
μας παρουσιάστηκαν στο παρελθόν. Υπό τ/κ διοίκηση, πάντως, 
σε περίπτωση που οι τουρκικοί σχεδιασμοί μετουσιωθούν σε 
πράξη, η μεγάλη πλειοψηφία των Ε/κ δεν θα επέστρεφε.
 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ: Γραφείο: IMR/Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας. Ανάθεση: «Σημερινή» της Κυριακής. Διεξαγω-
γή: Φεβρουάριος 2020. Κάλυψη: Παγκύπρια – αστικές και 
αγροτικές περιοχές. Χαρακτηριστικά δείγματος: Άνδρες και 
γυναίκες άνω των 18. Μέγεθος δείγματος: 500 άτομα. Επι-
λογή δείγματος: τυχαία στρωματοποιημένη δειγματοληψία. 
Συλλογή στοιχείων: τηλεφωνικές συνεντεύξεις με τη χρήση 
δομημένου ερωτηματολογίου.

ΣΚΕΥΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΤΈΣΣΈΡΈΙΣ ΣΤΟΥΣ 
ΔΈΚΑ ΘΈΩΡΟΥΝ ΠΩΣ Η 
ΣΧΈΤΙΚΗ ΈΚΦΡΑΣΘΈΙΣΑ 
ΠΡΟΘΈΣΗ ΤΗΣ 
ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΠΛΈΥΡΑΣ 
ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΈΙ ΚΑΙ 
ΠΩΣ ΔΈΝ ΑΠΟΤΈΛΈΙ 
ΈΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ 
ΤΈΧΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
ΠΙΈΣΈΩΝ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΜΑΣ 
ΠΛΈΥΡΑ

«Κίνδυνος οριστικής απώλειας της Αμμοχώστου»

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΕΧΕΤΕ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΔΉΛΏΣΕΙΣ 
ΤΟΥΡΚΏΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΏΝ ΑΞΙΏΜΑΤΟΥΧΏΝ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓ-
ΜΑ ΤΉΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΉΣ ΠΟΛΉΣ ΤΉΣ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ;

Υπό τ/κ διοίκηση, σε περίπτωση που οι τουρκικοί σχεδιασμοί μετουσι-
ωθούν σε πράξη, η μεγάλη πλειοψηφία των Ε/κ δεν θα επέστρεφε στην 
περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου.

6%

53%

41% ΝΑΙ, ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΉΘΟΥΝ      

ΟΧΙ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΚΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ 

ΔΓ/ΔΑ 6%

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΉ ΠΟΥ ΉΣΑΣΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΥΣ 
ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΉΣ ΠΕΡΙΚΛΕΙΣΤΉΣ ΠΟΛΉΣ ΤΉΣ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ, 
ΘΑ ΑΝΑΓΝΏΡΙΖΑΤΕ ΤΉΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΉΣ ΛΕΓΟΜΕΝΉΣ ΤΔΒΚ, 
ΏΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Ή ΧΡΉΣΉ ΤΉΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΑΣ; 
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ΔΓ/ΔΑ     

8 %
ΜΑΛΛΟΝ 

ΝΑΙ 

5 %
ΣΙΓΟΥΡΑ 

ΝΑΙ 50% 48% 2%ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ
18% 80% 2%ΝΑΙ ΟΧΙ ΔΓ/ΔΑ

ΕΚΤΙΜΟΥΝ OΚΤΏ ΣΤΟΥΣ ΔΕΚΑ Ε/Κ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΏΝ ΤΟΥΡΚΙΚΏΝ ΑΠΕΙΛΏΝ

37%

28%

27%

6%

5%

ΑΣΚΉΣΉ ΠΙΕΣΕΏΝ ΣΤΉΝ ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΉ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΠΕΚΤΑΣΉ ΤΉΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΉΣ/ ΤΟΥΡΚΟΠΟΙΉΣΉ ΤΉΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΏΘΉΣΉ ΤΉΣ ΛΥΣΉΣ ΥΠΟ ΤΉΝ ΜΟΡΦΉ ΔΥΟ ΚΡΑΤΏΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΉ

4% ΕΠΉΡΕΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΏΝ ΤΏΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΏΝ 
ΕΚΛΟΓΏΝ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΡΚΕΤΑ

ΛΙΓΟ

ΠΟΛΥ 

ΚΑΘΟΛΟΥ 40%

25%

28%
7%

ΠΟΥ ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟΧΕΥΕΙ Ή ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΤΉΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΉΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΉΣ 
ΚΙΝΉΣΉΣ;

Κυρίαρχη πεποίθηση ανάμεσα στην ε/κ κοινότητα είναι πως, με την κίνηση αυτή, οι Τούρκοι στο-
χεύουν στην αναγνώριση του ψευδοκράτους, με την άσκηση πιέσεων στην Κυπριακή Δημοκρατία, 
αλλά και στην επέκταση της κυριαρχίας τους και την τουρκοποίηση της Κύπρου. 

ΣΕ ΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Ή ΚΙΝΉΣΉ ΑΥΤΉ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΉΡΕΑΣΕΙ 
ΑΡΝΉΤΙΚΑ ΤΉΝ ΠΟΡΕΙΑ ΛΥΣΉΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ;

58%
ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ 

ΒΑΘΜΟ 

25%
ΣΕ ΑΡΚΕΤΟ 

ΒΑΘΜΟ 

6%
ΣΕ ΜΙΚΡΟ 
ΒΑΘΜΟ

11%
ΚΑΘΟΛΟΥ

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ε/κ -σε ένα ποσοστό που ανέρχεται στο 80%-, πιστεύουν ότι εν-
δεχόμενο άνοιγμα της Αμμοχώστου υπό τ/κ διοίκηση και εποικισμός της πόλης θα επηρεάσουν 
αρνητικά την πορεία λύσης του Κυπριακού.

ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΟΤΙ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΉΣ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΏΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΏΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΝΟΣΏ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ ΤΉΣ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ ‘Ή ΟΧΙ; 

Η κοινή γνώμη εμφανίζεται διχασμένη ως προς το κατά πόσον ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα 
πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών ενόσω συνεχίζονται οι τουρκικές μεθοδεύσεις.

ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΠΏΣ ΏΣ 
Ε/Κ ΠΛΕΥΡΑ ΘΑ 
ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ 
ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑ 
ΚΑΙΡΟΥΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΓΙΑ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΤΉΣ ΑΜ-
ΜΟΧΏΣΤΟΥ ‘Ή ΚΑΤΙ 
ΤΕΤΟΙΟ ΘΑ ΕΙΧΕ ΑΡ-
ΝΉΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 
ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΉΣ ΕΠΙΛΥ-
ΣΉΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ;

ΔΓ/ΔΑ     

4 % 

ΟΧΙ, ΘΑ ΕΙΧΑΝ ΑΡΝΉ-
ΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
 ΓΙΑ ΤΉ ΣΥΝΟΛΙΚΉ 

ΕΠΙΛΥΣΉ ΤΟΥ
 ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ

ΝΑΙ, ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ 
ΝΑ ΤΙΣ ΕΙΧΑΜΕ 

ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ 

40 % 56 % 

Σχεδόν έξι στους δέκα αναφέρουν πως ως ε/κ 
πλευρά θα έπρεπε να είχαμε αποδεχθεί σχετικές 
ευκαιρίες που μας παρουσιάστηκαν στο παρελθόν.

ΔΙΑΤΉΡΉΣΉ ΤΟΥ STATUS QUO 34%

ΛΥΣΉ ΔΥΟ ΚΡΑΤΏΝ/ΔΙΧΟΤΟΜΉΣΉ 33%

ΣΥΝΕΧΙΣΉ ΤΏΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΏΝ ΛΥΣΉΣ ΤΟΥ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΥΠΟ ΤΉ ΜΟΡΦΉ ΔΙΖΏΝΙΚΉΣ 
ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 23%

ΛΥΣΉ ΥΠΟ ΤΉΝ ΜΟΡΦΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 7%

ΔΓ/ΔΑ 3%

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΉ ΠΟΥ Ή 
ΤΟΥΡΚΙΑ ΠΡΟΧΏΡΉΣΕΙ 
ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΉΣ 
ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟ, 
ΠΟΙΑ ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΠΏΣ 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ή ΕΠΟΜΕΝΉ 
ΜΕΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ;

Τρεις στους δέκα Ε/κ 
διαβλέπουν πως μια 
τέτοια εξέλιξη είτε θα 
οδηγήσει στη διχοτόμηση 
της Κύπρου είτε απλά θα 
διατηρηθεί το status quo.

ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΠΏΣ ΟΙ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΏΝ ΤΟΥΡΚΏΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟ ΘΑ ΥΛΟ-
ΠΟΙΉΘΟΥΝ ‘Ή ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΚΟ ΤΕΧΝΑΣΜΑ ΓΙΑ ΑΣΚΉΣΉ ΠΙΕΣΕΏΝ 
ΣΤΉΝ ΕΛΛΉΝΟΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΛΕΥΡΑ; 

Τέσσερεις στους δέκα θεωρούν πως η σχετική εκφρασθείσα πρόθεση της τουρκικής 
πλευράς θα υλοποιηθεί και πως δεν αποτελεί επικοινωνιακό τέχνασμα για άσκηση 
πιέσεων στη δική μας πλευρά.

ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΠΏΣ ΣΕ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΟΙΚΙΣΜΟ 
ΤΉΣ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟΥ ΘΑ ΧΑΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΣΤΟ-
ΧΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ ΤΉΣ ΠΟΛΉΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΙ-
ΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΉΣ ΥΠΟ Ε/Κ ΔΙΟΙΚΉΣΉ ‘Ή ΟΧΙ;
Οκτώ στους δέκα Ε/κ εκτιμούν πως σε περίπτωση υλο-
ποίησης των τουρκικών απειλών για εποικισμό της Αμ-
μοχώστου, θα χαθεί οριστικά ο στόχος της επιστροφής της 
πόλης στους νόμιμους κατοίκους της υπό ε/κ διοίκηση

78%

22%

Ν
Α
Ι

Ο
Χ
Ι

ΠΟΙΑ ΠΛΕΥΡΑ ΘΕΏΡΕΙΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΕΥΝΟΉΣΕΙ Ή ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΉ ΠΡΟΤΑΣΉ;

ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΑΠ’ ΕΔΏ ΚΑΙ 
ΠΕΡΑ Ή ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΉ ΤΏΝ ΤΟΥΡΚΙΚΏΝ ΜΕΘΟ-
ΔΕΥΣΕΏΝ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟ;

Συντριπτική είναι η θέση των Ε/κ, πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα πρέπει να 
αναστείλει το ενεργειακό της πρόγραμμα με αντάλλαγμα τον τερματισμό των τουρκι-
κών σχεδιασμών για την Αμμόχωστο.

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΠΏΣ Ή ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΉΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΣΤΕΙΛΕΙ ΤΟ ΕΝΕΡ-
ΓΕΙΑΚΟ ΤΉΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΖΉΤΏΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΉΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΏΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΝΑ 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΙ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΉΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΑΜΜΟΧΏΣΤΟ ‘Ή ΟΧΙ;

ΤΉΝ ΕΛΛΉ-
ΝΟΚΥΠΡΙΑΚΉ 
ΠΛΕΥΡΑ 1%

ΔΓ/ΔΑ                                                                                       
2%

ΤΉΝ ΤΟΥΡΚΟΚΥΠΡΙΑΚΉ ΠΛΕΥΡΑ 82%ΚΑΜΙΑ 
ΠΛΕΥΡΑ                                                            
5%

ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ 
ΠΛΕΥΡΕΣ 
10%

ΚΑΜΙΑ ΔΡΑΣΉ 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΉΣΕΙ 
ΤΉΝ ΕΠΕΚΤΑ-

ΤΙΚΉ ΠΟΛΙΤΙΚΉ 
ΤΉΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ       

ΕΝΙΣΧΥΣΉ ΤΏΝ 
ΣΥΜΜΑΧΙΏΝ ΜΕ 

ΑΛΛΕΣ ΧΏΡΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΟ 
ΤΡΑΠΕΖΙ ΤΏΝ ΔΙΑ-
ΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΏΝ

ΕΠΙΚΛΉΣΉ ΤΏΝ 
ΨΉΦΙΣΜΑΤΏΝ 

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙ-
ΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 
ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙΚΟΝΟ-

ΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΣΤΟ 
ΨΕΥΔΟΚΡΑΤΟΣ (ΟΠΏΣ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟ 

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΟΔΟΦΡΑΓ-
ΜΑΤΏΝ) 

45% 32% 14% 13% 12% 5%

ΕΠΙΣΉΜΉ ΚΑΤΑΓ-
ΓΕΛΙΑ ΤΉΣ ΤΟΥΡ-
ΚΙΑΣ ΣΤΉ ΔΙΕΘΝΉ 

ΚΟΙΝΟΤΉΤΑ



Η 
ποιότητα μιας δημο-
κρατίας αντανακλάται 
ενίοτε και στο πάθος 
τής θεσιθηρίας και τη 
φιλαρχία των «εκπρο-
σώπων» της. Όπερ, 
πολιτικά κόμματα, 

θεσμοί, πολιτικοί και πολιτειακοί άρχοντες. 
Δυστυχώς, διαχρονικά, όπως έχει δεί-

ξει η καθημερινή πολιτική εμπειρία και 
πρακτική, το εξουσιοθηρικό πρόταγμα 
αποτελεί την κατ’ εξοχήν μέριμνα και 
επιδίωξη σχεδόν όλων ανεξαιρέτως των 
πολιτικών παικτών, βάζοντας στην άκρη 
τα ουσιώδη και μείζονα διακυβεύματα της 
πολιτικής: Ποια και τι είδους δημοκρατία 
θέλουμε, πώς μπορούμε να την κάνουμε 
να λειτουργήσει καλύτερα, πώς λειτουρ-
γούν οι θεσμοί μας, πώς αρθρώνεται η 
σχέση των πολιτών με την πολιτική και 
τους θεσμούς, πώς κυβερνάται ο τόπος, 
μια σειρά, δηλαδή, από κρίσιμα ερωτή-
ματα που θα έπρεπε να είναι στην πρώ-
τη γραμμή προτεραιότητας του καθενός 
και τα οποία βρίσκονται στον πυρήνα του 
προβληματισμού για τη λειτουργία μιας 
δημοκρατικής πολιτείας. 

Αντ’ αυτού, εκείνο που αποτελεί μόνι-
μο μοτίβο της κυπριακής πολιτικής ζωής 
είναι η… είσοδος σε μια νέα, μακροχρόνια 
προεκλογική περίοδο, κάθε φορά που οι 
εκλογές τελειώνουν. Οι νικητές, αφενός, 
ασχολούνται, ως επί το πλείστον, με το πώς 
θα διατηρήσουν τα κεκτημένα – με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται στα θέματα εσωτερικής, 
κυρίως, πολιτικής, οι ηττημένοι, αφετέ-
ρου, πώς θα ανακτήσουν την εξουσία – με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται για την άσκηση του 
αντιπολιτευτικού τους ρόλου.

Δέον εδώ να επισημανθεί ότι η ασκού-
μενη κυβερνητική πολιτική λειτουργεί 
αξεδιάλυτα με την ασκούμενη αντιπολί-
τευση, δεν μπορεί η μία να νοηθεί χωρίς 
την άλλη και συναποτελούν έναν, κατά το 
μάλλον ή ήττον, ασφαλή δείκτη για την 
ποιότητα μιας δημοκρατικής πολιτείας. 

Λειτουργούν, με άλλα λόγια, σαν δύο 
«αντικριστοί καθρέφτες», από το κατο-
πτρικό είδωλο των οποίων δεν μπορεί 
να ξεφύγει κανείς. 

Αυτή η στάση και πρακτική προωθείται 
εντέχνως με ένα αρκούντως ελκυστικό 
επικοινωνιακό κοκτέιλ «καινοτομιών» και 
υποσχέσεων, το οποίο σερβίρεται πλου-
σιοπάροχο και προς όλους. Νεοφανείς 
και αναμασημένες… φρούδες ελπίδες, 
νοσταλγικά ταξίδια στο… μέλλον,  πρόσω-
πα γνωστά, «κατατριμμένα», δήθεν, στους 
πολιτικούς αγώνες του λαού, και πρόσωπα 
«φρέσκα», που θα φέρουν έναν καινούργιο 
αέρα – στο πνιγηρό τοπίο που τα ίδια τα 
κόμματα δημιούργησαν -, προσδοκίες για 
το καλύτερο, ανακατωμένες με γερές δό-
σεις συνετού πραγματισμού, οικονομική 

και πολιτιστική ανάπτυξη, κ.λπ. Η εικόνα 
του γλυκού παραδείσου, βεβαίως, λυρι-
κό σύμβολο της πορείας της Κυπριακής 
Δημοκρατίας προς την ενηλικίωση, έχει 
ανεπιστρεπτί εξοριστεί από τον πίνακα 
του μέλλοντος που διαζωγραφίζουν, και 
το στοίχημα, είναι να πείσουν πως αυτό 
που μας περιμένει, με τη «μετάβαση στη 
νέα εποχή», δεν είναι το χείρον.

Μ’ αυτά και μ’ αυτά, δεν είναι παράξενο 
που έχουμε ήδη εισέλθει στην προεκλο-
γική περίοδο όχι μόνο για τις βουλευτικές 
εκλογές του ερχόμενου έτους, αλλά και για 
τις… απομακρυσμένες προεδρικές εκλογές 
του 2023, με τις πρώτες να λειτουργούν 
ως εφαλτήριο αλλά και γνώμονας για τις 
δεύτερες. 

Ζυμώσεις 
Ήδη, οι ζυμώσεις μεταξύ κομμάτων 

για την προεδρική αναμέτρηση έχουν ξε-
κινήσει σε παρασκηνιακό επίπεδο, με το 
ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ να σέρνουν τον χορό 
των διερευνητικών επαφών, όπως ήδη 
αποκάλυψε σε αποκλειστικό πρωτοσέλιδό 
της η «Σημερινή» της Κυριακής.

Οι επαφές μεταξύ των δύο αντιπολιτευ-
όμενων κομμάτων συνεχίστηκαν έκτοτε, με 
«διευρυμένη ατζέντα», που συμπεριλαμβά-
νει το Κυπριακό και τα θέματα εσωτερικής 
πολιτικής, ωστόσο, σύμφωνα με ασφαλείς 
πληροφορίες, παρά την κατ’ αρχήν θετική 
διάθεση εκατέρωθεν, πρέπει «να κυλήσει 
ακόμα αρκετό νερό στο αυλάκι», για να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις μιας 

ενδεχόμενης συνεργασίας. 
Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, οι συντε-

λούμενες, για την ώρα, ζυμώσεις, περιο-
ρίζονται στην καθαυτό πολιτική ατζέντα, 
χωρίς να επεκτείνονται και στην επιλογή 
προσώπων, αφού κάτι τέτοιο θεωρείται 
πρόωρο. 

Οι ίδιες πηγές, μάλιστα, απέρριψαν 
ως εντελώς ανεδαφική την εκτίμηση 
ορισμένων που έσπευσαν να βάλουν στο 
κάδρο της προεδρικής υποψηφιότητας 
του ΑΚΕΛ τη φωτογραφία του προέδρου 
του ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, μετά 
τη σχετική, περί ηλικίας του ΑΚΕΛικού 
υποψηφίου, απάντηση του Άντρου Κυ-
πριανού στο περιλάλητο ντιμπέιτ με τον 
Αβέρωφ Νεοφύτου, επισημαίνοντας ότι «η 
λογική της όποιας συζήτησης διεξάγεται, 
δεν βασίζεται στη βάση της επιλογής του 
ενός ή του άλλου αρχηγού».    

Αντίθετα, κοινή συνισταμένη και για 
τους δύο πολιτικούς χώρους αποτελεί η 
στρατηγική επανάκτησης της εξουσίας, 
καθώς αμφότεροι θεωρούν πως «δέκα 
χρόνια εκτός κυβέρνησης είναι πάρα πολ-
λά», γι’ αυτό επιβάλλεται το αποτέλεσμα 
της προεδρικής εκλογής του 2023 να 
είναι νικηφόρο. 

Αυτό, επισημαίνεται περαιτέρω, είναι 
το βασικό κίνητρο μιας ενδεχόμενης συ-
νεργασίας, και όχι «αν θα είναι ο Νικόλας 
ή ο Άντρος υποψήφιος», κάτι που δεν συ-
ζητείται, αυτήν τη στιγμή, ως ενδεχόμενο 
από κανένα από τα δύο κόμματα. Όπως 
μας ειπώθηκε χαρακτηριστικά: «Δεν 

υπάρχει θέμα Νικόλα στο ΑΚΕΛ, ούτε 
θέμα Άντρου στο ΔΗΚΟ», καθώς, τόσο 
το ΑΚΕΛ, όσο και το ΔΗΚΟ προτάσσουν 
ως κύρια προτεραιότητα την ανακατάλη-
ψη της εξουσίας και όχι την εκλογή του 
ηγέτη τους.

Η πορεία και το περιεχόμενο, ωστό-
σο, των συντελούμενων διεργασιών θα 
εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το 
αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών του 
2021, αφού εκεί θα καταγραφεί η πραγμα-
τική πολιτική δύναμη των κομμάτων και, 
άρα, οι μεταξύ τους συσχετισμοί ισχύος. 
Αυτοί οι τελευταίοι είναι που θα καθορί-
σουν, εφεξής, τους όρους και τις βάσεις 
της συζήτησης, καθώς δεν αποκλείεται ο 
νέος πολιτικός χάρτης που θα προκύψει 
από την εκλογική κάλπη να είναι αρκετά 
διαφορετικός από τον σημερινό. Και κάθε 
συζήτηση τέτοιου είδους συνιστά, πάντοτε, 
και ένα μπραν-ντε-φερ δύναμης μεταξύ 
των συμβαλλομένων, «οπόταν οι όροι των 
διεξαγόμενων διεργασιών αναπόδραστα 
θα αναδιαμορφωθούν με το αποτέλεσμα 
της βουλευτικής κάλπης». 

Ο πολιτικός χάρτης 
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να συμμε-

τρηθεί και η δύναμη που θα καταγράψουν 
οι υπόλοιπες κομματικές δυνάμεις, ιδιαί-
τερα οι τέσσερεις παραδοσιακοί πρωτα-
γωνιστές του πολιτικού μας συστήματος, 
σ’ ένα ρευστό και μεταβαλλόμενο πολιτικό 
σκηνικό, με κύριο χαρακτηριστικό την 
αστάθεια, αλλά και την… ευπάθεια των 
βασικών παικτών του. 

Ο ΔΗΣΥ, όπως έδειξαν και οι τελευταίες 
ευρωεκλογές, βρίσκεται σε μια προϊούσα 
διαδικασία εκλογικής υποχώρησης, ει-
σπράττοντας, σε απρόβλεπτα υψηλό βαθ-
μό, τη φθορά της 7ετούς διακυβέρνησης 
Νίκου Αναστασιάδη. Κανένας δεν μπορεί 
να προβλέψει, βάσιμα, αυτήν τη στιγμή, αν 
θα μπορέσει να ανακάμψει στις Βουλευ-
τικές του 2021 ή θα παρουσιάσει τάσεις 
«τελμάτωσης» στα υφιστάμενα εκλογικά 
ποσοστά του. Ιδιαίτερα για το κυβερνών 
κόμμα το εκλογικό αποτέλεσμα θεωρείται 
εξαιρετικά κρίσιμο, γιατί από αυτό θα εξαρ-
τηθούν, ουσιαστικά, η στρατηγική και οι 
επιλογές του για τις Προεδρικές του 2013. 
Το αν θα επιλέξει, δηλαδή, να διεκδικήσει 
μόνο του την εξουσία, όπως έπραξε στις 
δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, 
ή αν θα αναγκαστεί να προσχωρήσει σε 
συνεργασίες με άλλο ή άλλα κόμματα, 

από τον πρώτο γύρο των εκλογών. 
Το ΑΚΕΛ, παρά τη μείωση της εκλο-

γικής διαφοράς από τον Δημοκρατικό 
Συναγερμό, παραμένει «τραυματισμένο», 
τόσο από τα επίχειρα της διακυβέρνησης 
Χριστόφια, όσο και από το γεγονός ότι δεν 
έχει ξεπεράσει πλήρως τους εσωτερικούς 
κλυδωνισμούς του, με την απαίτηση της 
βάσης, «αυτήν τη φορά να τελειώνει, με 
οιονδήποτε τρόπο, η διακυβέρνηση ΔΗΣΥ», 
να διογκούται ολοένα.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η επιλογή των 
συνεργασιών φαντάζει, προσώρας, μονό-
δρομος για την Εζεκία Παπαϊωάννου, η 
οποία θεωρεί το στοίχημα της επιστροφής 
στην κυβερνητική εξουσία ως τη σημαντι-
κότερη πολιτική «παρτίδα» επί ηγεσίας 
Άντρου Κυπριανού.

Το Δημοκρατικό Κόμμα προχωρεί 
προς τις επικείμενες βουλευτικές εκλο-
γές ανασυνταγμένο, μετά και την επίσημη 
αποχώρηση των στελεχών που δημιούρ-
γησαν τη Δημοκρατική Παράταξη. Έχει, 
με άλλα λόγια, το πλεονέκτημα της «εσω-
τερικής καθαρότητας» και συμπάγειας 
έπειτα από αρκετό καιρό, ελπίζοντας πως 
θα καταγάγει ένα εκλογικό ποσοστό που 
θα του επιτρέψει να ξεκινήσει από θέση 
ισχύος τις τελικές διαβουλεύσεις ενόψει 
Προεδρικών. 

Η ΕΔΕΚ, από την πλευρά της, μετά το 
εξαιρετικά επιτυχημένο αποτέλεσμα των 
ευρωεκλογών, φαίνεται να εισέρχεται σε 
μιαν απρόβλεπτης έντασης και διάρκει-
ας εσωστρέφεια, μετά τη διαγραφή του 
ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη και 
τις παραιτήσεις αρκετών στελεχών. Υπό 
τα δεδομένα, είναι πρόωρο να εκτιμήσει 
κανείς τις εκλογικές προοπτικές του κόμ-
ματος αυτήν τη στιγμή, ωστόσο, και για την 
ίδια, το ποσοστό που θα εξασφαλίσει στις 
Βουλευτικές του 2021 θα είναι καθοριστικό 
τόσο για την παραπέρα πορεία της, όσο 
και για την εσωτερική της σταθερότητα.    

 Τέλος, το ΕΛΑΜ θα επιδιώξει να στα-
θεροποιήσει ή και να αυξήσει, εάν είναι 
δυνατόν, την εκλογική του δύναμη, κάνο-
ντας μια σοβαρή, ρυθμιστική επένδυση 
για τις προεδρικές εκλογές (όσο και αν, σε 
επίπεδο ρητορικής, κανείς δεν επιθυμεί… 
αρραβώνα μαζί του), ενώ τα υπόλοιπα 
κόμματα του ενδιάμεσου χώρου αναμένεται 
να αποδυθούν σ’ έναν μέχρις εσχάτων 
αγώνα για να διασφαλίσουν τη συνέχιση 
της κοινοβουλευτικής και της πολιτικής 
τους παρουσίας. 
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Οι βουλευτικές εκλογές κρίνουν 
τις διεργασίες των Προεδρικών

Η ασκούμενη 
κυβερνητική 

πολιτική λειτουργεί 
αξεδιάλυτα με 
την ασκούμενη 
αντιπολίτευση, 

δεν μπορεί η μία 
να νοηθεί χωρίς 

την άλλη και 
συναποτελούν έναν, 

κατά το μάλλον ή 
ήττον, ασφαλή δείκτη 

για την ποιότητα 
μιας δημοκρατικής 

πολιτείας. 
Λειτουργούν, με 
άλλα λόγια, σαν 
δύο «αντικριστοί 

καθρέφτες», από το 
κατοπτρικό είδωλο 

των οποίων δεν 
μπορεί να ξεφύγει 

κανείς 

ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΎΡΕΣ ΠΗ-
ΓΕΣ, ΟΙ ΣΎΝΤΕΛΟΎΜΕΝΕΣ, ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΩΡΑ, ΖΎΜΩΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΞΎ 
ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΎΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΤΖΕΝΤΑ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΠΕΚΤΕΙ-
ΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΑΦΟΎ ΚΑΤΙ 
ΤΕΤΟΙΟ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΡΟΩΡΟ. 
ΑΝΤΙΘΕΤΑ, ΚΟΙΝΗ ΣΎΝΙΣΤΑ-
ΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΎΣ ΔΎΟ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΟΎΣ ΧΩΡΟΎΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΚΤΗ-
ΣΗΣ ΤΗΣ ΕΞΟΎΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ 
ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΘΕΩΡΟΎΝ ΠΩΣ 
«ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΤΟΣ ΚΎΒΕΡ-
ΝΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ»
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Σ
τον δημόσιο διάλογο 
επανήλθε η συζήτηση 
για το τρίγωνο λαθρο-
μετανάστευσης – Μη-
Κυβερνητικών Οργα-
νώσεων – Τουρκίας. Η 
κρίση που έχει ξεκινήσει 

από το 2011 με τον εμφύλιο στη Συρία 
αυξομειώθηκε σε ένταση και αναζωπυρώ-
θηκε αρκετές φορές από τότε. Καθ’ όλη τη 
διάρκειά της, γεωγραφικές περιοχές και 
πληθυσμοί άλλαζαν χέρια, με διάφορες 
δυνάμεις να χρησιμοποιούν παραστρα-
τιωτικούς σχηματισμούς για πόλεμο διά 
αντιπροσώπου («proxy warfare»). Η πό-
λωση που δημιουργείται ένθεν και ένθεν 
του πολιτικού φάσματος, από τη μια μέσα 
από τον πραγματικό ακραίο ρατσιστικό 
πολιτικό λόγο και από την άλλη μέσα 
από τον συλλήβδην στιγματισμό όλων 
των ανησυχούντων ως «ρατσιστών» και 
«φασιστών», έχει συμπιέσει τον ψύχραιμο 
διάλογο για αποτίμηση των σοβαρών προ-
κλήσεων δημογραφίας και ασφάλειας που 
έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Στην παρούσα 
ανάλυση θα επιχειρηθεί να ξεκαθαριστεί 
το θολό σκηνικό για το τρίγωνο Τουρκία 
– ΜΚΟ – λαθρομετανάστευση. 

Το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης το 
έχει η Τουρκία, αφού αυτή, από την αρχή 
της κρίσης, οργάνωσε, χρηματοδότησε, 
εκπαίδευσε και χρησιμοποίησε σωρεία 
τοπικών παραστρατιωτικών παικτών όπως 
τους Τουρκομάνους, τον «Ελεύθερο Συριακό 
Στρατό» (FSA) και ισλαμιστικές ομάδες, 
συμπεριλαμβανομένης και της ISIS, για 
να πετύχει τους σκοπούς της. 

Ως εκ τούτου, τα μεταναστευτικά ρεύματα 
από αυτές τις περιοχές όλον αυτόν τον και-
ρό, πέρα από μια τεράστια ανθρωπιστική 
κρίση, αποτελούν και πρόκληση για τις 
αρχές ασφαλείας, αφού μέσα στα άτομα 
που εκμεταλλεύονται τις προσφυγικές 
ροές δυνατόν να υπάρχουν στοιχεία τα 
οποία είχαν ριζοσπαστικοποιηθεί κατά τη 
διάρκεια του συριακού εμφυλίου. Λαμ-
βάνοντας υπόψη τόσο τη διεθνή επιρροή 
της ISIS μέσα από το διαδίκτυο, όσο και το 
γεγονός ότι η Τουρκία ανοιχτά απειλεί τις 
ευρωπαϊκές χώρες εργαλειοποιώντας το 
μεταναστευτικό, οι ανησυχίες έχουν επη-
ρεάσει και τις δυτικές κοινωνίες. Σε αυτό, 
μάλιστα, το πλαίσιο, στην ετήσια έκθεση 
ανάλυσης ρίσκου της Frontex για το 2019 

σημειώνεται πως «η απειλή  κινήσεων που 
συνδέονται με τρομοκρατία στα εξωτερικά 
σύνορα της ΕΕ παραμένει και είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνη, δεδομένων των αφίξεων που 
δεν εντοπίζονται και εξακολουθούν να είναι 
πραγματικότητα. Καθώς αναβαθμίζονται 
οι συνοριακοί έλεγχοι και τα τακτικά δρο-
μολόγια θα γίνουν λιγότερο ελκυστικά, οι 
ομάδες οργανωμένου εγκλήματος αντιμε-
τωπίζουν μιαν  αυξημένη ζήτηση για τις 
υπηρεσίες τους και θα καινοτομούν για 
να παρακάμψουν την ανίχνευση».

Μητρώο ΜΚΟ σε Ελλάδα 
Στα κράτη της πρώτης γραμμής, Ιτα-

λία, Ελλάδα και Κύπρο, που βιώνουν το 
μεγαλύτερο κύμα της μετανάστευσης από 
τις εμπόλεμες ζώνες, δραστηριοποιείται 
ένας μεγάλος αριθμός ΜΚΟ, των οποίων 
η δράση είναι σημαντική, ωστόσο γίνεται 
μεγάλη συζήτηση για τις πηγές χρημα-
τοδότησής τους. Στην Ελλάδα, όπου το 
μεταναστευτικό παίρνει εκρηκτικές δια-
στάσεις, με λαϊκές αντιδράσεις στα νησιά 
του Αιγαίου, με τροπολογία της ελληνικής 
Κυβέρνησης ψηφίστηκε τον προηγούμε-
νο μήνα νομοσχέδιο για τη συγκρότηση 
ειδικού μητρώου καταγραφής των ΜΚΟ. 
Με την τροπολογία δημιουργείται επίσης 
χρηματοδοτικός μηχανισμός συνολικού 
ετήσιου προϋπολογισμού ύψους 50 εκα-
τομμυρίων ευρώ, τα οποία κατανέμονται 
σε δύο χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Στην Κύπρο, η συζήτηση αναζωπυ-
ρώθηκε όταν η εφημερίδα «Αλήθεια» 
(27/01/2020) χαρακτήρισε τους επίση-
μους αριθμούς αιτητών ασύλου ως «Τρίτο 
Αττίλα», για να εισπράξει το εξής σχόλιο 
(31/01/2020) από τον Εκτελεστικό Δι-
ευθυντή της «Κίνησης Ισότητα, Στήριξη, 
Αντιρατσισμός» (ΚΙΣΑ), Δώρο Πολυκάρπου: 
«Απάντηση προς εφημερίδα ‘Αλήθεια’ για 
τα περί 3ου Αττίλα: Να θυμίσουμε στον 
φασίστα δημοσιογράφο της ‘Αλήθειας’ ότι 
ο 1ος Αττίλας αποκατάστησε την έννομη 
τάξη που ανέτρεψαν οι ομοϊδεάτες τους σε 
αυτόν τον τόπο! Ο 2ος Αττίλας πιθανόν να 
σας αναγκάσει σε λύση του Κυπριακού και 
ο 3ος ενδεχομένως να μας γλιτώσει από 
την Αρία σας φυλή!». Όπως ήταν αναμε-
νόμενο, η δήλωση αυτή προκάλεσε οργή 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η τοποθέτηση Πολυκάρπου αναγκα-
στικά έφερε στο προσκήνιο και τις ΜΚΟ, 

ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟ-
ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΆΣ, 
Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΥΠΟΥ 
ΤΟΥ ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΆΝΕΦΕΡΕ ΟΤΙ «ΦΆΙΝΕ-
ΤΆΙ ΠΩΣ ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΝΆ 
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚ 
ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΆΣ 
ΔΙΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΆΡΆΤΥ-
ΠΩΝ ΜΕΤΆΝΆΣΤΩΝ, ΕΝ-
ΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ 
ΤΗΝ ΆΛΛΆΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟ-
ΓΡΆΦΙΆΣ ΤΟΥ ΝΗΣΙΟΥ»
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καθώς οι οργανώσεις αυτές βρίσκονται στο 
ενδιάμεσο μεταξύ των μεταναστευτικών 
ροών και των τοπικών κοινωνιών. 

ΜΚΟ και κονδύλια
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ, την 1ην 

Ιανουαρίου 2018, περίπου 71.797 υπή-
κοοι τρίτων χωρών κατοικούσαν νομίμως 
στην Κύπρο. Αντιπροσώπευαν το 7% του 
συνολικού πληθυσμού. Το 88% είχαν νό-
μιμες άδειες προσωρινής διαμονής και 
το 12% είχαν μακρόχρονη διαμονή. Oι 
τοπικές Αρχές στην Κύπρο μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω 
διαφόρων ταμείων της ΕΕ. Τα κεφάλαια της 
ΕΕ που προορίζονται για την ένταξη μετα-
ναστών διατίθενται στην Κύπρο μέσω των 
παρακάτω συντονιστικών εθνικών αρχών: 

α) Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ενσωμάτωσης (AMIF) στην Κύπρο. Το 
εθνικό κονδύλι για την Κύπρο στο πλαίσιο 
του AMIF για την περίοδο 2014-2020 
ανερχόταν σε €39.105.838. Το 31% αυτού 
του ποσού διατίθεται στο άσυλο, 25% στην 
ένταξη και 36% στην επιστροφή. 

Το κυπριακό πρόγραμμα AMIF πα-
ρουσιάζει τις ακόλουθες εθνικές προτε-
ραιότητες ένταξης:

• Υποστήριξη δράσεων ένταξης για 
τους υπηκόους τρίτων χωρών.

• Βελτίωση της αποδοχής των υπηκόων 
τρίτων χωρών από την τοπική κοινωνία.

• Υποστήριξη τοπικών κοινοτήτων / 
ΜΚΟ / δημόσιων Αρχών για την καλύτερη 
προώθηση της ενσωμάτωσης.

• Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας.
β) Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

(ΕΚΤ) στην Κύπρο
γ) Άλλα διαθέσιμα κονδύλια της ΕΕ για 

ένταξη,  όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο 
για την Ευρωπαϊκή Ενίσχυση προς τους 
πλέον άπορους (FEAD) κ.ά.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή ιστο-
σελίδα, στην Κύπρο δραστηριοποιού-
νται και διάφορες ΜΚΟ, όπως η ΚΙΣΑ, 
που λειτουργεί Κέντρο Μεταναστών και 
Προσφύγων, το οποίο παρέχει δωρεάν 
υπηρεσίες πληροφόρησης, υποστήριξης 
και διαμεσολάβησης. Μια άλλη είναι η 
CARITAS, που παρέχει ανθρωπιστική 
βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες, 
συμπεριλαμβανομένων παραπομπών σε 
υπηρεσίες υγείας και καταφύγια έκτακτης 

ανάγκης. Μια από τις παλαιότερες είναι 
βέβαια ο Ερυθρός Σταυρός Κύπρου, ο 
οποίος προσφέρει ανθρωπιστική βοήθεια, 
καθώς και ιατρικές και ψυχοκοινωνικές 
υπηρεσίες σε ευάλωτους μετανάστες. Το 
Συμβούλιο Προσφύγων της Κύπρου προ-
σφέρει νομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, 
ενώ σημαντικό έργο επιτελεί το Ηope For 
Children, το οποίο παρέχει υποστήριξη 
και κοινωνικές υπηρεσίες σε ασυνόδευ-
τους ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένων 
των καταφυγίων και των οικογενειών των 
αναδόχων. Η MiHub διαθέτει τέσσερα κέ-
ντρα πληροφόρησης για την υποστήριξη 
της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών 
στις τοπικές κοινότητες. 

Στη Μονάδα Ευρωπαϊκών Ταμείων του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) εμφανίζο-
νται οι ομάδες, υπηρεσίες και οργανισμοί, 
που λαμβάνουν κάποιου είδους κρατική 
χρηματοδότηση από κοινοτικά ταμεία. Το 
2018 ολοκληρώθηκαν μεταξύ άλλων τα 
προγράμματα απασχόλησης των διαμενό-
ντων στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας 
Αιτητών Διεθνούς Προστασίας, όπου δικαι-
ούχος ήταν ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, 
που έλαβε €175.981,31, εκ των οποίων 
το 90% ήταν Κοινοτική Συνεισφορά. Για 
τη Δημιουργία και Λειτουργία Ανοικτού 
Κέντρου Υποδοχής για Ασυνόδευτους Ανή-
λικους Υπηκόους Τρίτων Χωρών, το Hope 
For Children έλαβε €1.136.703,07, εκ των 
οποίων το 90% ήταν Κοινοτική Συνεισφορά. 
Έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης 
είναι εκ μέρους του Hope For Children η 
Λειτουργία Ανοικτού Κέντρου Υποδοχής 
για Ασυνόδευτους Ανήλικους Υπηκόους 
Τρίτων Χωρών με προϋπολογισμό έργου 
1 εκατομμύριο ευρώ. 

Σχετικά με την ΚΙΣΑ, στην επίσημη ιστο-
σελίδα της σημειώνει πως οι πηγές χρη-
ματοδότησής της είναι κυρίως ευρωπαϊκά 
προγράμματα και έργα. «Άλλες πηγές χρημα-
τοδότησης είναι συνεισφορές και δωρεές από 
τα μέλη και τους φίλους της, καθώς και από 
ιδιώτες δωρητές. Η ΚΙΣΑ λαμβάνει επίσης 
πολύ μικρής κλίμακας χρηματοδότηση από 
κυβερνητικές υπηρεσίες, τοπικές Αρχές και 
ημικρατικούς οργανισμούς στην Κύπρο για 
συγκεκριμένες δραστηριότητες. Οι οικονο-
μικοί λογαριασμοί της ΚΙΣΑ ελέγχονται και 
εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση του 
οργανισμού και ελέγχονται από εξωτερι-
κούς εγκεκριμένους ελεγκτές. Αν και ο νόμος 
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Συρία 41%
Σομαλία 8%
Πακιστάν 7%
Ινδία 7%
Βιετνάμ 5%
Μπανγκλαντές 5%
Αίγυπτος 4%
Σρι Λάνκα 3%
Ιράκ 3%
Καμερούν 2%
Άλλο 15%

Συρία 26%
Ινδία 11%
Μπανγκλαντές 8%
Πακιστάν 8%
Καμερούν 7%
Αίγυπτος 5%
Βιετνάμ 5%
Γεωργία 5%
Ιράκ 5%
Σρι Λάνκα 4%
Άλλο 16%

Συρία 39%
Ινδία 10%
Βιετνάμ 8%
Μπανγκλαντές 6%
Αίγυπτος 6%
Πακιστάν 4%
Σρι Λάνκα 3%
Σομαλία 3%
Καμερούν 2%
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Άλλο 17%
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Ο πληθυσμός 
της Κύπρου 

ανέρχεται στις

875.900
Σήμερα μετράμε 

31.200
αιτητές ασύλου

Αποτελούν το 

3,6%
του πληθυσμού μας 

Οι 10 πρώτες χώρες καταγωγής των αιτητών ασύλου στην Κύπρο Στατιστικά στοιχεία Υπηρεσίας Ασύλου 2008-2019

Αιτήσεις 13259 7761 4582 2936 2253 1728

Προσφυγικό καθεστώς 147 191 224 204 200 53

Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας 1149 1011 1026 1091 1384 941

Αρνητικές αποφάσεις 2053 1260 1209 676 473 309

Εκκρεμούσες υποθέσεις 17171 8502 3843 1827 1557 1773

Αιτήσεις 1246 1620 1770 2882 3199 3922

Προσφυγικό καθεστώς 33 80 53 31 49 64

Καθεστώς Συμπληρωματικής Προστασίας 124 10 1 370 1287 0

Αρνητικές αποφάσεις 633 1240 2559 2032 3325 4001

Εκκρεμούσες υποθέσεις 1634 1228 1203 2390 1797 5833

Ο λαβύρινθος της μετανάστευσης 
και ο τουρκικός Μινώταυρος

ΤΟΥΡΚΙΑ - ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ  -  ΜΚΟ

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ
poulladosm@sigmalive.com  
ΔΡ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΟΥΛΛΑΣ



δεν μας υποχρεώνει να μοιραζόμαστε τις 
οικονομικές μας καταστάσεις, το κάνουμε 
εθελοντικά. Η ΚΙΣΑ δεσμεύεται πλήρως 
για την πλήρη διαφάνεια και τα πρότυπα 
καλής πρακτικής στο έργο μας και στους 
χρηματοοικονομικούς μας λογαριασμούς 
και στοχεύει να παρέχει ειλικρινή, ανοικτή 
και διαφανή γνωστοποίηση», σημειώνεται. 
Επίσης, στην ιστοσελίδα της οργάνωσης είναι 
αναρτημένοι οι ισολογισμοί για τα έσοδα για 
τα έτη 2014-2015. Το 2014 αναφέρει έσοδα 
€115.198 και έξοδα €94.987, ενώ για το 
2015 έσοδα €154.991 και έξοδα €77.569. 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της ΕΕ, 
το 2016 σε προγράμματα με σκοπό την 
προώθηση της ενεργού συμμετοχής στην 
κοινωνία και συγκεκριμένα στο «Encourager 
l’Intégration des mineurs étrangers à travers 
le Jeu» («Ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης 
αλλοδαπών ανηλίκων μέσω του παιχνιδιού») 
δόθηκε σε διάφορες ΜΚΟ το συνολικό ποσό 
των €669.906. Βασικός δικαιούχος ήταν 
η ιταλική ΜΚΟ «Prociv Arci di Isola di 
Capo Rizzuto» με συνεργάτες άλλες οκτώ 
ΜΚΟ, μεταξύ των οποίων και η ΚΙΣΑ, η 
Asociación Cazalla Intercultural της 
Ισπανίας, η Αssociation sans but luratif 
Pluralis του Βελγίου, η Cooperativa Alfea 
Cinematografica srl της Ιταλίας και άλλες. 
To συγκεκριμένο πρόγραμμα διαρκούσε 
για την περίοδο 1 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι 
τις 30 Νοεμβρίου 2019. 

Επιπλέον, την ίδια χρονιά το 2016, για 
το πρόγραμμα «Supporting the Integration 
of Migrant Women, Refugees and Asylum 
Seeker» (SIMRA) («Στήριξη για  ένταξη 
γυναικών μεταναστών, των προσφύγων και 
των αιτούντων άσυλο») δόθηκε σε ΜΚΟ το 
ποσό των €594.747,90.  Κύριος δικαιούχος 
ήταν η Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστι-
κής Στήριξης «Νόστος» από την Ελλάδα, 
με συνεργάτες  άλλες οκτώ οργανώσεις, 
μεταξύ των οποίων η ΚΙΣΑ και η Hypatia 
από Κύπρο. Όπως και το προηγούμενο, 
τo συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ισχύ 
για την περίοδο από 1 Δεκεμβρίου 2017 
μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019.  

Επίσης, στην ιστοσελίδα της Κομισιόν, στο 
τμήμα «Funding & Tender Opportunities», 
παρουσιάζεται η ΚΙΣΑ ως συμμετέχουσα 
στο πρόγραμμα «Εμπειρίες εκφοβισμού 
μεταξύ των παιδιών των Ρομά», μαζί με το 
Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου, την ιρλαν-
δική εταιρεία Musicantia και την επίσης 
ιρλανδική ΜΚΟ «Nasc, the Migrant & 
Refugee Rights Centre». Σύμφωνα πάντα 
με την ευρωπαϊκή ιστοσελίδα, η ΚΙΣΑ, 
μαζί με άλλες πέντε ΜΚΟ από Ιταλία, Σλο-
βενία, Αλβανία  και Ηνωμένο Βασίλειο, 
είναι επίσης δικαιούχος χρηματοδότησης 
στο πρόγραμμα «Trial Waiver Systems in 
Europe»,  που σχετίζεται με την αποτελε-
σματική εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ 
σχετικά με τα δικονομικά δικαιώματα των 
υπόπτων και κατηγορουμένων, προκει-
μένου να διεξαχθεί μια δίκαιη δίκη. Επι-
πλέον, η κυπριακή ΜΚΟ ήταν δικαιούχος 
χρηματοδότησης με άλλες εννιά ευρωπα-
ϊκές ΜΚΟ στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της 
ένταξης των νέων μεταναστών μέσω νέων 
εργαλείων επικοινωνίας (I.COM)». Στόχος 
αυτού του προγράμματος είναι η «κατα-
πολέμηση των στερεοτύπων σχετικά με 
τους μετανάστες, τους μουσουλμάνους πιο 
συγκεκριμένα», όπως αναφέρεται. Αναμε-
νόμενο αποτέλεσμα, αναφέρει, είναι «νέα 
προσέγγιση στην ενσωμάτωση των νέων 
μεταναστών βάσει της μουσικής ραπ για 
την καταπολέμηση της προκατάληψης και 
για τη θετική εικόνα των μεταναστών».

Κληθείς από τη «Σημερινή» να τοποθετη-
θεί για τις πηγές χρηματοδότησης της ΜΚΟ 
τα τελευταία χρόνια, αφού δεν υπάρχουν 
αναρτημένα μετά το 2015, ο κ. Πολυκάρπου 
αρνήθηκε να αποστείλει στοιχεία, λέγοντας 
πως αυτά θα αναρτηθούν σύντομα στη 
νέα ιστοσελίδα της ΚΙΣΑ. Μεταξύ άλλων 
ισχυρίστηκε ότι δεν λαμβάνει «ούτε γρόσι» 
από την κυπριακή Κυβέρνηση. 

ENAR, Soros & 
Μουσουλμανική Αδελφότητα

Μια από τις ΜΚΟ με την οποία συνερ-

γάζεται η ΚΙΣΑ είναι και το ENAR («Ευρω-
παϊκό Δίκτυο κατά του Ρατσισμού»), που 
αποτελεί ένα δίκτυο ευρωπαϊκών ΜΚΟ 
που στόχο έχουν «την  καταπολέμηση του 
ρατσισμού σε όλα τα κράτη-μέλη». Με-
ταξύ  30 Ιουνίου και 30 Νοεμβρίου του 
2016 διοργανώθηκε στην Κύπρο από το 
ΕΝΑR το πρόγραμμα «Αναχαιτίζοντας την 
Ισλαμοφοβία στην Κύπρο», το οποίο είχε 
τη  στήριξη της ΚΙΣΑ και του ιδρύματος 
Open Society (Ανοικτή Κοινωνία), που 
συνδέεται με τον γνωστό πολυεκατομμυ-
ριούχο επενδυτή George Soros. Ανάμεσα 
στα συμπεράσματα της έκθεσης που εκ-
πονήθηκε, αναφέρει συγκεκριμένα για τα 
σχολεία της Κύπρου: «Τα δημόσια σχολεία 
βασίζονται στην προϋπόθεση ότι είναι μια 
ελληνική ορθόδοξη κοινωνία. Οι μαθητές 
μπορούν επιλέξουν να μην παρακολου-
θούν τα μαθήματα θρησκευτικής εκπαί-
δευσης, αλλά αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
στιγματισμό. Αυτό είναι ένα ζήτημα που 
πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα 
της εξέλιξης της δικής μας κοινωνίας σε μια 
πολυπολιτισμική και πολυ-θρησκευτική 
κοινωνία». Σε αυτό το πλαίσιο προτείνεται 
η υιοθέτηση ενός «κώδικα συμπεριφοράς» 
για πολιτικά κόμματα και για τα μέλη του 
εκτελεστικού και νομοθετικού σώματος για 
αποχή από «τη δημοσιοποίηση δηλώσεων 
ισλαμοφοβικής φύσης». Όσον αφορά τα 
ΜΜΕ, γίνεται λόγος για ανάγκη εκπαίδευ-
σης των δημοσιογράφων και επαγγελματιών 
των μέσων ενημέρωσης σχετικά με την 
ισλαμοφοβία και ενίσχυση της ικανότη-
τάς τους να παρουσιάσουν ειδήσεις «με 
τρόπο που δεν είναι ισλαμοφοβικός (π.χ. 
όταν παρουσιάζονται νέα τρομοκρατία / 
τρομοκρατία)». Και τον Μάρτιο του 2011 
εκπονήθηκε από το ENAR, με την υπο-
στήριξη του Κοινοτικού Προγράμματος 
για την Απασχόληση και την Κοινωνική 
Αλληλεγγύη, το Οpen Society και την 
ΚΙΣΑ, έκθεση με τίτλο «Ρατσιστική Βία 
στην Κύπρο». 

Πρέπει να αναφερθεί πως το ίδρυμα 
Open Society του πολυεκατομμυριούχου 
Σόρος συνεισέφερε στη χρηματοδότηση 
της ΜΚΟ με το όνομα «Ιndependent 
Diplomat», που αντιπροσώπευε, μεταξύ 
άλλων, το Κοσσυφοπέδιο και το ψευδοκράτος 
παρέχοντάς τους διπλωματικές υπηρεσί-
ες. Συνεργάστηκε με τον πρώην κατοχικό 
ηγέτη Μεχμέτ Αλί Ταλάτ για προώθηση 
της Διζωνικής, Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. 

H ΕΝΑR εμφανίζεται ως ένα πανευρω-

παϊκό δίκτυο κατά του ρατσισμού και υπέρ 
της ισότητας. Παρόλο που ένας μεγάλος 
αριθμός ΜΚΟ με διαφορετικό υπόβαθρο 
συνδέεται μέσω της ENAR, αφού η οργά-
νωση λειτουργεί ως ομπρέλα. Αυτό φαί-
νεται να έτυχε εκμετάλλευσης από κάποια 
στοιχεία. Το 2015 τέθηκε ερώτημα στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από την ευρω-
βουλευτή Frédérique Ries της Συμμαχίας 
Φιλελεύθερων και Δημοκρατών για την 
Ευρώπη (ΑLDE), για τους δεσμούς του 
ΕΝΑR με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, 
με την Κομισιόν να εκφράζει τις ανησυ-
χίες της για τα εν λόγω δημοσιεύματα. Ο 
διευθυντής του ENAR, Michaël Privot, 
πρώην αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Μουσουλμανικού Οργανισμού Νεολαίας 
και Φοιτητών (FEMYSO), σε συνέντευξή 
του στις 17 Απριλίου του 2017 στη  «La 
Libre», παραδέχτηκε ότι ήταν μέλος της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας, αλλά απο-
χώρησε. Είχε εκδώσει και βιβλίο με τίτλο 
«Όταν ήμουν Αδελφός Μουσουλμάνος». 

Ο πρώην αντιπρόεδρος του ENAR είναι 
ο Tarafa Baghajati, ο οποίος συνδέεται με 
την αυστριακή Μουσουλμανική Αδελφό-
τητα. Ο ανώτερος σύμβουλος υπεράσπισης 
της ENAR Julie Pascoët εργάστηκε στο 
παρελθόν για την ισλαμική ανακούφιση 
παγκοσμίως. Οι οργανώσεις μελών του 
ENAR περιλαμβάνουν το φόρουμ των ευρω-
παϊκών μουσουλμανικών φορέων νεολαίας 
και φοιτητικών οργανώσεων (FEMYSO), 
το ευρωπαϊκό δίκτυο για τη θρησκεία και 
την πίστη (ENORB), το ευρωπαϊκό φόρουμ 
μουσουλμάνων γυναικών (EFOMW), τους 
μαθητές μουσουλμάνους της Γαλλίας, το 
Collectif Contre l’Islamophobie en France, 
και το Ίδρυμα Ισλαμικού Πολιτισμού της 
Ιρλανδίας, μεταξύ άλλων. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η Μουσουλ-
μανική Αδελφότητα δεν έχει χαρακτηριστεί 
ως τρομοκρατική οργάνωση (με εξαίρεση 
κάποιες χώρες), αλλά ούτε και οι οργανώσεις 
που συνδέονται με αυτήν ή έχουν κοινές 
ιδεολογικές καταβολές είναι τρομοκρατικές. 
Ωστόσο, αυτό που προκαλεί περισσότερη 
ανησυχία είναι πως ένα από τα ελάχιστα 
κράτη που στηρίζουν την Αδελφότητα είναι 
η Τουρκία και ιδιαίτερα το AKP. Αυτός είναι 
άλλωστε και ένας από τους λόγους πίσω από 
τη γεωπολιτική κόντρα Τουρκίας-Αιγύπτου. 
Η χειρονομία «Rabia» με τα τέσσερα δάκτυλα 
που κάνει τακτικά σε δημόσιες εμφανίσεις 
του ο Recep Tayyip Erdogan είναι επίσης 
ένα από τα σύμβολα της Αδελφότητας. 

Της Κυριακής
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ως πρόσφυγες και να συνεργαστούν με 
ευρωπαϊκές αριστερές οργανώσεις. Τον 
Απρίλιο του 2017 στην Ιταλία οι έρευνες 
των ιταλικών Αρχών και άλλων διαπίστω-
σαν ότι οι ΜΚΟ που χρηματοδοτούνται, 
μεταξύ άλλων, από τον Soros χρηματο-
δοτούν ιδιωτικά πλοία για να εισάγουν 
δεκάδες χιλιάδες παράνομους Βορειοα-
φρικανούς πρόσφυγες στην ΕΕ μέσω της 
νότιας Ιταλίας. Υπήρχαν ανησυχίες ότι η 
εμπορία ανθρώπων συνδέεται με τα δίκτυα 
λαθρεμπορίου της ISIS. Συγκεκριμένα, ο 
Carmelo Zuccaro, γενικός εισαγγελέας 
της Κατάνια στη Σικελία, κατέθεσε σε μια 
επιτροπή του ιταλικού κοινοβουλίου ότι 
δικαιολογείται επίσημη έρευνα σχετικά 
με τη χρηματοδότηση στόλου σύγχρονων 
προσφυγικών σκαφών στη Μεσόγειο από 
ιδιωτικές ΜΚΟ. Αναφέρει ότι οι λαθρέ-
μποροι της Λιβύης και άλλων παράκτιων 
κρατών της Βόρειας Αφρικής συχνά συν-
δέονται με την ISIS ή άλλες εγκληματικές 
ομάδες και συντονίζουν την κυκλοφορία 
στην Ιταλία δεκάδων χιλιάδων παράνομων 
προσφύγων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κύπρο 
η είσοδος από τα κατεχόμενα γίνεται με 
διακινητές οι οποίοι καθοδηγούν τους με-
τανάστες σε συγκεκριμένα σημεία, πράγ-
μα που δείχνει πως πρέπει να υπάρχει 
κάποιου είδους συνεννόηση με άτομα 
που βρίσκονται στις ελεύθερες περιοχές. 
Φαίνεται, πάντως, πως υπάρχουν κυκλώ-
ματα, τόσο στα κατεχόμενα, όσο και στις 
ελεύθερες περιοχές, που εκμεταλλεύονται 
αυτούς τους ανθρώπους για οικονομικό 
κέρδος μέσα από τη  διεκπεραίωση των 
διαδικασιών για αίτηση ασύλου, πράγμα 
που επιβεβαίωσε με δηλώσεις του στη 
«Σημερινή» και ο Δώρος Πολυκάρπου.  

Από πλευράς κυπριακών Αρχών 
ασφαλείας, το ζήτημα της παράτυπης 
μετανάστευσης διαμέσου της Νεκρής 
Ζώνης κρίνεται ως πάρα πολύ σοβαρό 
και ελάχιστα μπορούν να λεχθούν. Οι Αρχές 
συνεργάζονται για το θέμα με την UNFICYP 
και υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών για 
ύποπτα πρόσωπα με αρμόδιες ευρωπαϊκές 
και διεθνείς υπηρεσίες. Μακριά από τα 
φώτα της δημοσιότητας και ακριβώς λόγω 
του ότι υπάρχει σεβασμός στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, αλλά και για να αποφύγουν 
υπόθαλψη του ρατσισμού, οι Αρχές χειρί-
ζονται μεθοδικά πολλά από τα ζητήματα 
που προκύπτουν. Ωστόσο, η πίεση των 
πραγματικών αριθμών δημιουργεί εξάντλη-

ση, αφού έχουν να αντιμετωπίσουν ροές 
από μια χώρα η οποία δεν αναγνωρίζει την 
Κυπριακή Δημοκρατία. Καθώς η Τουρκία 
δεν συνεργάζεται μαζί μας και δεν τηρεί 
τις συμφωνίες για το μεταναστευτικό που 
υπέγραψε με την ΕΕ, λαμβάνοντας και τα 
σχετικά κονδύλια, ωθεί τη διοχέτευση των 
ροών προς τις ελεύθερες περιοχές. 

Από προσωπικό των Αρχών ασφα-
λείας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή 
υπάρχει συχνά το παράπονο πως μέλη 
κάποιων ΜΚΟ μεγιστοποιούν ζητήματα 
και στοχοποιούν τα στελέχη τους όταν αυτά 
κάνουν τη δουλειά τους, όπως η άσκη-
ση νόμιμου ελέγχου. Κάποιοι θεωρούν 
πως σε μερικές περιπτώσεις αυτό γίνεται 
«προβοκατόρικα», με σκοπό κάποιοι εκ 
των υπαλλήλων των ΜΚΟ να δικαιολο-
γούν την παρουσία τους ως αμυντόρων 
των παράτυπων μεταναστών κατά του 
«θεσμικού ρατσισμού» και συνεπώς και 
τους μισθούς που λαμβάνουν. Πέραν την 
εσωτερικής αντιπολίτευσης, το χειρότερο 
αποτέλεσμα είναι η δυσφήμηση των θε-
σμών του Κυπριακού Κράτους μέσα από 
τις εκάστοτε εκθέσεις που συντάσσονται 
και κυκλοφορούν σε πανευρωπαϊκό και 
διεθνές επίπεδο. 

Δημογραφική Υπερχείλιση
Από την ανάληψη των καθηκόντων του, 

ο νέος ΥΠΕΣ, Νίκος Νουρής, ανέφερε ότι 
το μεταναστευτικό έχει γίνει πρόβλημα με 
πολλές διαστάσεις, που περιλαμβάνουν αδυ-
ναμία απορρόφησης και ενσωμάτωσης, 
δημιουργίας γκέτο και φατριών και άλλων 
ζητημάτων ασφαλείας. Ο κ. Νουρής έχει 
επιβεβαιώσει με τον πιο επίσημο τρόπο 
αυτό που για χρόνια υπήρχε ως υποψία 
και χαρακτηριζόταν από κάποιους ως «θε-
ωρία συνωμοσίας», ότι οι πλειοψηφία των 
παράτυπων μεταναστών έρχεται από τα 
κατεχόμενα και προωθείται από την Τουρκία. 

Η «Σημερινή» επικοινώνησε με τον 
Εκπρόσωπο Τύπου του ΥΠΕΣ, Λοΐζο 
Μιχαήλ, ο οποίος ανέφερε πως 80% με 
90% των παράτυπων μεταναστών έρχονται 
από σημεία σε όλη τη Γραμμή Κατάπαυ-
σης του Πυρός και οι υπόλοιποι έρχονται 
κυρίως διά θαλάσσης. Πληροφορίες που 
δημοσιεύσαμε στις 02/02/2020 μιλούν 
για 31.200 αιτητές ασύλου, που αποτελούν 
το 3,6% του πληθυσμού, με 6 στους 10 να 
εισέρχονται από τη Νεκρή Ζώνη.  

Για τη «νέα μεταναστευτική πολιτική» 
που θέλει να εφαρμόσει το ΥΠΕΣ, ο κ. Μι-
χαήλ είπε πως «δεν έχει να κάνει με τους 
αποδεδειγμένα πρόσφυγες, στους οποίους 
ως Πολιτεία οφείλουμε και πρέπει να προ-
σφέρουμε την προστασία που δικαιούνται 
και ό,τι άλλο οφείλουμε στα ανθρωπιστικά 
πλαίσια». «Αλλά», διευκρίνισε, «μιλάμε 
ξεκάθαρα για τους παράτυπους μετανά-
στες, οι οποίοι χωρίς λόγο καταχρώνται 
τη φιλοξενία μας και την ΚΔ».  

Σχετικά με τις προθέσεις της Τουρκίας, 
ο κ. Λοΐζου ανέφερε ότι «φαίνεται πως 
υπάρχει ένα στοχευμένο σχέδιο εκ μέρους 
της Τουρκίας διοχέτευσης παράτυπων 
μεταναστών, ενδεχομένως με στόχο την 
αλλαγή της δημογραφίας του νησιού». 

Ο λόγος που αυτό προκαλεί ανησυχία 
είναι η αναφορά στις γνωστές «εκθέσεις 
Νιχάτ Ερίμ» του 1956, στις οποίες γίνεται 
λόγος για τελική δημογραφική αλλοίωση 
της ελληνικής πλειοψηφίας στο νησί, ως 
μέρος της ευρύτερης στρατηγικής ελέγχου 
της Κύπρου. Η εν λόγω λεπτομέρεια θα 
ήταν ιστορική συζήτηση ακαδημαϊκού 
ενδιαφέροντος, αν δεν βλέπαμε πως 
οι εν λόγω εκθέσεις έχουν υλοποιήσει 
εκπληκτικά, σε μεγάλο βαθμό, τους σχε-
διασμούς τους, που περιλαμβάνουν ως 
προστάδια της δημογραφικής αλλοίωσης 
την εισαγωγή επεμβατικών δικαιωμάτων, 
την παρουσία τουρκικού στρατού και τη 
διχοτόμηση. Συνεπώς, η δημογραφική 
υπερχείλιση των ελεύθερων περιοχών, 
σε σημείο που να υπερβαίνει την ικανότη-
τα οικονομικο-κοινωνικής απορρόφησης 
και ενσωμάτωσης, ξεπερνά το ζήτημα της 
δημόσιας τάξης και αγγίζει τα όρια της 
εθνικής ασφάλειας. 

Η δημογραφική 
υπερχείλιση 

των ελεύθερων 
περιοχών, σε σημείο 
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Λόγω του ότι η ΚΙΣΑ βρέθηκε 
στο επίκεντρο με αφορμή 
τις δηλώσεις του Εκτελεστι-

κού Διευθυντή της, η «Σημερινή» 
επικοινώνησε μαζί του για την άποψή 
του επί των πιο πάνω. Ο κ. Δώρος 
Πολυκάρπου θεωρεί πως η κυβέρ-
νηση Αναστασιάδη ακολουθεί πλέον 
ακροδεξιά πολιτική. Αμφισβητεί τους 
αριθμούς του ΥΠΕΣ, πράγμα που 
έκανε και πρόσφατα σε δηλώσεις του 
στη «Χαραυγή». Ο κ. Πολυκάρπου 
επίσης αμφισβητεί την εκδοχή πως 

υπάρχει σχέδιο δημογραφικής υπέρ-
βασης του ελληνικού στοιχείου στην 
Κύπρο, χαρακτηρίζοντας τις εκθέσεις 
Νιχάτ Ερίμ ως «ανέκδοτο». 

Επίσης, διαχωρίζει ξεκάθαρα τη 
θέση της ΚΙΣΑ από τη Μουσουλμα-
νική Αδελφότητα, υπογραμμίζοντας 
πως στην ENAR, ως ένα δίκτυο 
οργανώσεων, μπορεί να διέλαθε της 
προσοχής, και κάποιο μέλος μιας 
εκ των οργανώσεων να είχε ύποπτο 
παρελθόν, χωρίς αυτό να σημαίνει 
πως ακολουθείται τέτοια πολιτική, 

θέτοντας τα πράγματα στο σωστό 
πλαίσιο. 

Ένα σημείο στο οποίο συμφωνούν 
τόσο η Κυβέρνηση, όσο και ο Δώρος 
Πολυκάρπου είναι πως υπάρχουν 
κολέγια αμφιβόλου ποιότητας, 
τόσο στα κατεχόμενα, όσο και στις 
ελεύθερες περιοχές, τα οποία έχουν 
μετατραπεί σε εκκολαπτήρια αιτητών 
ασύλου, και το μεγαλύτερο μέρος 
του προβλήματος πηγάζει από εκεί, 
πράγμα το οποίο δεν αγγίζεται στον 
βαθμό που πρέπει.

Για τα στρατιωτικο-αστυνομικά πεζά 
περίπολα κατά μήκος της Πράσινης 
Γραμμής στη  Λευκωσία και την αυ-

ξημένη αστυνομική παρουσία σε άλλες 
προβληματικές περιοχές, ο Εκπρόσωπος 
Τύπου του ΥΠΕΣ είπε πως «μια πρώτη 
αποτίμηση είχε θετικό αντίκρισμα» και 
υπογράμμισε ότι «σκοπός δεν ήταν η στρα-
τιωτικοποίηση των μεταναστών, αλλά το να 
εμπεδώσουμε το αίσθημα ασφάλειας, στα 
πρότυπα άλλων ευρωπαϊκών κρατών». 

Μάλιστα, η οργάνωσή τους έγινε με τέτοιο 
τρόπο, ούτως ώστε να μη δίδεται η εικόνα 
«συνοριοφυλακής», τονίζοντας έτσι τη μη-
αναγνώριση της υποτελούς αποσχιστικής 
οντότητας και επιβεβαιώνοντας πως αυτή 

αποτελεί μια «μαύρη τρύπα» για το ζήτημα 
της παράτυπης μετανάστευσης. Οι αποφά-
σεις αυτές έχουν τύχει θετικής αποδοχής 
και μάλιστα υπάρχει λαϊκή ζήτηση για πε-
ραιτέρω αύξηση, εκεί και όπου χρειάζεται. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του Τα-
κτικού Ευρωβαρόμετρου του Φθινοπώρου 
2019, οι δύο πρώτοι θεσμοί που απολαύουν 
της εμπιστοσύνης των Κυπρίων είναι η 
Εθνική Φρουρά και η Αστυνομία Κύπρου, 
με ποσοστά 62% και 52% αντίστοιχα. Συνε-
πώς, η πρόσφατη ανάρτηση της ΚΙΣΑ στο 
Facebook (15/02/2020), που παρουσιάζει 
τη συνεργασία Αστυνομίας-Στρατού ως 
«αχόρταγων» βοθροκαθαριστών, κρίνεται 
ως προσβλητική, αφ’ ενός για το προσωπικό 

που θέτει τον εαυτό του καθημερινά σε 
κίνδυνο και για τους πολίτες που αγκα-
λιάζουν αυτούς τους θεσμούς, αφ’ ετέρου, 
για τους ίδιους τους μετανάστες. Δεν περι-
ποιεί τιμήν σε αντιρατσιστική οργάνωση 
να ταυτίζει αυτούς που υποτίθεται στηρίζει 
με βαρέλια βοθρολυμάτων.

* Για να επαναρχίσουν διαπραγματεύσεις, 
χρειάζεται απαραιτήτως να τερματιστούν οι 
τουρκικές προκλήσεις. Επειδή, όμως, εμείς 
καιγόμαστε για λύση, εμείς χρειάζεται να 
αναλάβουμε πρωτοβουλίες που θα ακυρώ-
νουν την τουρκική επιχειρηματολογία και 
θα ανοίγουν τον δρόμο για τερματισμό των 
τουρκικών προκλήσεων και επανέναρξη 
ουσιαστικών διαπραγματεύσεων 

Κοινές περιπολίες ΜΜΑΔ-ΕΦ
Η άποψη της ΚΙΣΑ

Επιστολή Μυλωνά 
στον Γενικό Ελεγκτή 

Μιλώντας στη «Σημερινή», ο βουλευτής 
Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος ασχολήθηκε 
με το ζήτημα μέσα από τις διαδικασίες του 
κοινοβουλευτικού ελέγχου, τόνισε πως 
υπάρχουν πολλά θετικά με τις ΜΚΟ και 
ασχολούνται με πραγματικά προβλήματα, 
όμως τόνισε πως «ήρθε η ώρα, στο πλαίσιο 
της διαφάνειας, οι λεγόμενες ΜΚΟ να περ-
νούν από έλεγχο, τόσο για τις οικονομικές 
επιχορηγήσεις που λαμβάνουν, όσο και 
για τον τρόπο διαχείρισης των χρημάτων 
αυτών, αλλά και για τη δράση τους». Προς 
τούτο, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ απέστειλε 
επιστολή στον Γενικό Ελεγκτή. 

Αρχές Ασφαλείας
Στην Ευρώπη αναφέρθηκαν περιπτώ-

σεις στον Τύπο όπου ταυτοποιήθηκαν 
τρομοκράτες που έφτασαν εκμεταλλευ-
όμενοι το προσφυγικό κύμα. Ανησυχία 
προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι, σε εγχει-
ρίδια της ISIS που βρέθηκαν στη Συρία, 
καλούνται οι μαχητές να μεταμφιεστούν 



της ακτογραμμής της Κύπρου, προχώρησε 
σε τουρκοποίηση και ισλαμοποίηση των 
κατεχομένων (εκρίζωση του ελληνικού 
πληθυσμού, συστηματικός εποικισμός) 
και από το 2013 σε εισβολή και στον 
θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Με το ναυ-
τικό δυναμικό της κατέλαβε το 44% της 
ΑΟΖ της ΚΔ, πραγματοποιεί παράνομες 
έρευνες και από το 2019 γεωτρήσεις, που 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Παράλληλα, 
ενισχύει τις κατοχικές δυνάμεις με νέα 
επιθετικά όπλα (άρματα, αυτοκινούμενο 
πυροβολικό, drones) και σχεδιάζει δημι-
ουργία αεροναυτικής βάσης στην περιοχή 
Λευκονοίκου - Μπογαζιού - Τρικώμου.

• Αδυναμία της ΚΔ να προτάξει αξιό-
πιστη στρατηγική ανάσχεσης της τουρκι-
κής στρατηγικής επέκτασης: Η ΚΔ έχει   
αποδυναμωμένη αμυντική θωράκιση, 
που επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα:

• Αυτοάμυνας, λόγω μειωμένης μαχη-
τικής ισχύος της Εθνικής Φρουράς (ΕΦ), 
η οποία στερείται ικανού πολεμικού ναυ-
τικού (ΠΝ) και πολεμικής αεροπορίας 
(ΠΑ), τα δε μέσα και οπλικά συστήματά 
της, που είναι μεγάλης ηλικίας, χρειά-
ζονται εκσυγχρονισμό και συμπληρώ-
σεις (είναι ενθαρρυντικόν ότι πρόσφατα 
υπεγράφησαν συμβάσεις 240 εκ. για 
αναβάθμιση συγκεκριμένων οπλικών 
συστημάτων της ΕΦ).

• Αναβίωσης του δόγματος του ΕΑΧ 
Κύπρου-Ελλάδας, που είναι υποβαθμισμέ-
νο και επηρεάζει την αμυντική σύζευξη 
Κύπρου-Ελλάδας.

Σύναψης αμυντικών συμμαχιών της 
ΚΔ με γειτονικές ή φίλες χώρες, λόγω 
μη διάθεσης από την ΕΦ αεροναυτικών 
δυνάμεων.

Αιτία της αποδυνάμωσης της δυνατό-
τητας αυτοάμυνας της ΚΔ είναι η πρακτι-
κή των κυβερνήσεών μας να διαθέτουν 
μόνο μικρό μέρος των εισπράξεων του 
Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης (ΤΑΘ) 
για τις ανάγκες της ΕΦ. 

Κατάσταση ασφαλείας μετά τη λύση 
του Κυπριακού: Αν το Κυπριακό λυθεί 
στη βάση της συζητούμενης λύσης ΔΔΟ, 
όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με τις συ-
γκλίσεις των συνομιλιών (ουσιαστικά τις 
υποχωρήσεις των Ελληνοκυπρίων), θα 
διαλυθεί η ΚΔ και θα αντικατασταθεί από 
κράτος, που θα τελεί υπό τον έλεγχο της 
Τουρκίας. Θα στερείται ασφάλειας και  θα 
παραβιάζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας 
ενός κανονικού δημοκρατικού κράτους. 
Συγκεκριμένα, θα παραβιάζονται οι αρχές:

• Των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, με την επιβολή εδαφικών 
ζωνών εγγυημένων πλειοψηφιών κατοί-
κων και περιουσιών, που νομιμοποιούν 
τη διχοτόμηση, την οποία επέβαλε βίαια 
η Τουρκία με την εισβολή.

• Της στρατιωτικής ασφάλειας, που 
αφορά τη δυνατότητα αυτοάμυνας, αφού 
το κυπριακό κράτος θα στερηθεί το δι-
καίωμα να έχει Ένοπλες Δυνάμεις (ΕΔ).

• Της πολιτικής ασφάλειας, αφού 
παραβιάζεται η δημοκρατική αρχή της 
πλειοψηφίας στη λήψη αποφάσεων με συ-

νέπεια την αδικία και την αδυναμία λήψης 
αποφάσεων. Την αδικία, λόγω εξίσωσης 
του 82% των Ελληνοκυπρίων (ΕΚ) με το 
18% των Τουρκοκυπρίων (ΤΚ), είτε με την 
αριθμητική ισότητα στη δικαστική εξουσία 
και τη Γερουσία είτε με συγκεκαλυμμένα 
ΒΕΤΟ των ΤΚ στην εκτελεστική εξουσία 
και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Την 
αδυναμία λήψης αποφάσεων στο επίπεδο 
της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, λόγω 
της σύγκλισης για συναπόφαση των ΕΚ 
και ΤΚ για όλα τα ζωτικά θέματα, που θα 
οδηγεί σε αδιέξοδα και παράλυση του 
κράτους, ή, για να μη συμβεί αυτό, σε 
υποχωρήσεις των ΕΚ προς τις τουρκι-
κές θέσεις. Οι ΤΚ, εξαρτημένοι από την 
Τουρκία (πλειοψηφία εποίκων, διμερείς 
συμφωνίες εξάρτησης), θα υποστηρίζουν 
τα συμφέροντα της Τουρκίας σε βάρος 
εκείνων της Κύπρου, με συνέπεια η Τουρ-
κία να αποκτήσει τον πολιτικό έλεγχο 
του κυπριακού Κράτους.

Προς αντιμετώπιση του θανάσιμου κιν-
δύνου επιβίωσης της ΚΔ και του Ελληνι-
σμού της Κύπρου απαιτείται επειγόντως νέα 
στρατηγική εθνικής επιβίωσης, η οποία να 
βασίζεται στην αναθεώρηση της πολιτικής 
μας στον τομέα της αμυντικής θωράκισης 
και στον τομέα της λύσης του Κυπριακού. 
Προτεραιότητα έχει η αμυντική θωράκιση 
της ΚΔ, που διέρχεται νέα εθνική κρίση 
ακρωτηριασμού των κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων της, με την εισβολή της Τουρκίας 
στην ΑΟΖ της, και αυξημένου κινδύνου 
θερμού επεισοδίου στην ξηρά. 

Αμυντική θωράκιση:
• Να ενισχυθεί επειγόντως η δυνατό-

τητα αυτοάμυνας της ΚΔ με την ενίσχυση 
της ΕΦ.

• Να αναζωογονηθεί το δόγμα του 
ΕΑΧ Κύπρου-Ελλάδας.

• Να επιδιωχθεί σύναψη αμυντικών 
συμμαχιών με γειτονικές και φίλες χώρες, 
υπό την προϋπόθεση ότι θα ενισχυθεί η 
ΕΦ με αεροναυτικές δυνάμεις.

• Να εκμεταλλευθούμε την ευκαιρία 
του EASTMED .

Λύση του Κυπριακού:
• Να επανατοποθετηθεί το Κυπριακό 

στην ορθή βάση του, ως θέμα εισβολής, 
κατοχής, εποικισμού, εθνοκάθαρσης και 
όχι ως δικοινοτικής διαφοράς. 

• Να εγκαταλειφθεί η λύση ΔΔΟ που 
ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ από τους ΕΚ το 2004 
με δημοψήφισμα. Καταλύει την ΚΔ, επε-
κτείνει τον έλεγχο της Τουρκίας σε όλη την 
Κύπρο και νομιμοποιεί τη διχοτόμηση. 

• Να υποστηρίζεται λύση στη βάση  
συνέχισης λειτουργίας της ΚΔ, όπως 
αυτή εντάχθηκε και προσαρμόσθηκε στο 
Ευρωπαϊκό Κεκτημένο, με περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό του συντάγματός της.

• Να  αποδυθεί η ΚΔ σε αγώνα με  
πολιτικά, διπλωματικά και νομικά μέσα, 
για  απομάκρυνση των ΤΔΚ και εποίκων, 
κατάργηση της παράνομης «ΤΔΒΚ» και  
των συνθηκών εγγυήσεως και συμμαχίας. 

Η εφαρμογή της προτεινόμενης 
νέας στρατηγικής εθνικής επιβίωσης, 

είναι έργο  δύσκολο, λόγω των τετελε-
σμένων της τουρκικής κατοχής και της 
εμμονής  μεγάλου μέρους του πολιτικού 
κόσμου για λύση ΔΔΟ, που λανθασμένα 
θεωρούν ως συμβιβαστική, πλην, όμως, 
παραδίδει τον έλεγχο όλης της Κύπρου 
στην Τουρκία. Η νέα στρατηγική δίδει 
ελπίδες επιβίωσης. Για την επιτυχία της 
απαιτείται αρραγές εθνικό μέτωπο, αγω-
νιστικότητα και ενίσχυση της άμυνας με 
αύξηση των ΔΑΠΑΝΩΝ για την άμυνα. 
Η τουρκική απειλή είναι η μέγιστη στην 
ιστορική διαδρομή του Ελληνισμού της 
Κύπρου. Τελικός στόχος της Τουρκίας 
είναι η εκρίζωση του Ελληνισμού απ’ 
όλο το νησί, με τη δοκιμασμένη φρικτή 
μέθοδο κατατρομοκράτησης γηγενών πλη-
θυσμών και δημογραφικής αλλοίωσης, 
όπως έπραξε στα κατεχόμενα.

*Αντιστράτηγος ε.α.
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ΓΑΒΡΙΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ*

Στο έδαφος και τον εναέριο χώρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας πραγμα-
τοποιούνται συχνά ασκήσεις αε-

ροπορικών επιχειρήσεων με μαχητικά 
αεροσκάφη της Ισραηλινής, Γαλλικής 
και Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας 
και Μονάδων Αεράμυνας της Κυπρι-
ακής Αεροπορίας. Οι ασκήσεις αυτές 
εντάσσονται στο πλαίσιο διακρατικών 
στρατιωτικών συμφωνιών με αμοιβαία 
στρατιωτικά και πολιτικά οφέλη για τις 
εμπλεκόμενες χώρες. 

Για Ισραήλ και Γαλλία οι πολυδάπανες 
αυτές ασκήσεις εξαργυρώνονται με το 
πολιτικό πλεονέκτημα της δυναμικής  
στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου, όπου και 
οι δύο χώρες διατηρούν ενεργειακά 
και γεωπολιτικά συμφέροντα. Επίσης 
παρέχεται η δυνατότητα στα πληρώμα-
τα των πολεμικών τους αεροσκαφών να 
δοκιμαστούν σε περιβάλλον αεράμυνας 
με ρωσικά πυραυλικά συστήματα και σε 
εδαφικό περιβάλλον συναφές με το περι-
βάλλον που καλούνται να επιχειρήσουν. 
Η παρουσία της ελληνικής πολεμικής 

αεροπορίας ερμηνεύεται ως εγγυητική 
και ηθική υποχρέωση για να υποστηρί-
ξει «το όμαιμον και το ομόγλωσσον, το 
ομόθρησκον και το ομότροπον». 

Τα πολιτικά οφέλη για την Κυπριακή 
Δημοκρατία είναι ο περιορισμός της μο-
νοπωλιακής παρουσίας και της πλήρους 
αεροπορικής κυριαρχίας της τουρκικής 
πολεμικής αεροπορίας στην λεκάνη της 
Ανατολικής Μεσογείου. Τα στρατιωτικά 
οφέλη είναι επίσης πολλαπλά, γιατί πα-
ρέχεται η δυνατότητα στα πληρώματα των 
συστημάτων αεράμυνας να εξασκηθούν σε 
βεβαρημένο με ηλεκτρονικά αντίμετρα περι-
βάλλον μαζικών αεροπορικών προσβολών.

Κοινή αεροπορική άσκηση με Γαλλία 
υπό την επωνυμία «ΤΑΛΩΣ». Σύμφωνα 
με την ελληνική μυθολογία, ο Τάλως ήταν 
ένα χάλκινο ανθρωπόμορφο γιγαντιαίο 
κατασκεύασμα του Ηφαίστου για λογα-
ριασμό του Δία, ο οποίος το προσέφερε 
ως δώρο στην Ευρώπη. Ο Τάλως πε-
ριφρουρούσε το νησί της Κρήτης, την 
οποία περιέτρεχε τρεις φορές την ημέρα 
και, όταν πλησίαζαν εχθρικά πλοία στις 
ακτές της, τα ανάγκαζε να απομακρυν-
θούν κατακαίοντάς τα με την υπερβολική 
εκπεμπόμενη θερμότητά του. Ο Τάλως 
αποτέλεσε και το έμβλημα της θρυλικής 

334 Μοίρας Παντός Καιρού με αεροσκά-
φη  MIRAGE F-1 με έδρα το Ηράκλειο 
Κρήτης (1989-2000). Στη δεκαετία του 
’80 τα γαλλικά  MIRAGE F-1 επέβαλαν 
τον δικό τους νόμο και κυριαρχία στο 
Αιγαίο και αποτελούσαν τον   φόβο και 
τον τρόμο των Τούρκων πιλότων.    

Κοινή αεροπορική άσκηση με το Ισραήλ 
υπό την επωνυμία «ΟΝΗΣΙΛΟΣ». Ο θρυ-
λικός βασιλιάς της Σαλαμίνας της Κύπρου, ο 
οποίος ηγήθηκε επανάστασης εναντίων των 
Περσών κατακτητών το 499 π.Χ. Κέρδισε τη 
ναυμαχία στη θάλασσα με τη συνδρομή των 
Ιώνων και τη χερσαία μάχη σκοτώνοντας 
τον αρχηγό των Περσών Αρτύβιο. Επεσε 
ηρωικά μαχόμενος μετά από προδοσία.

Οφέλη, αλλά και 
αχρείαστοι χαριεντισμοί   

Ο Τάλως δεν ήταν Γάλλος και ο Ονή-
σιλος δεν ήταν Ισραηλινός... Εποικοδομη-
τικές, λοιπόν, και παραγωγικές οι κοινές 
ασκήσεις και στρατιωτικές συμφωνίες με 
φίλιες χώρες. Δυστυχώς, όμως, τέτοιου 
είδους συμφωνίες δεν επισφραγίζονται και 
με συμφωνία συμμαχίας και στρατιωτικής 
υποστήριξης σε περίπτωση παραβίασης 
της ακεραιότητας και των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Συνεπώς, δεν μας πρέπουν ούτε οι 
εφησυχασμοί, ούτε οι επικοινωνιακοί 
πολιτικοί χαϊρεντισμοί ότι θωρακίζου-
με την ΑΟΖ και τον εναέριό μας χώρο 
με αεροσκάφη και πλοία φιλίων χωρών. 
Εποικοδομητικές και παραγωγικές οι κοι-
νές ασκήσεις, που δεν υποβαθμίζονται 
σε ό,τι αφορά τη συνεχή επαύξηση της 
μαχητικής ικανότητας και ετοιμότητας 
των δυνάμεων αεράμυνας της Εθνικής 
Φρουράς. Αχρείαστες, όμως, οι υπερβολι-
κές προβολές και τυμπανοκρουσίες που 
αποσκοπούν σε επικοινωνιακά οφέλη 
και ψευδεπίγραφες λύσεις στα κρίσιμα 
ζητήματα της αμυντικής θωράκισης και 
της διασφάλισης των κυριαρχικών δικαι-
ωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα με τις συνεργασίες, έχουμε 
ως κράτος πρωταρχική υποχρέωση τη  
συγκρότηση μιας αυτόνομης δύναμης 
Στρατιωτικής Αποτροπής σε ξηρά, θά-
λασσα και αέρα. Να κτίσουμε τη δική 
μας δύναμη αποτροπής, να επιδείξουμε 
αποφασιστικότητα να υπερασπιστούμε 
αυτά που μας ανήκουν και μετά να αναζη-
τούμε την υποστήριξη συμμάχων (Ελλάδα, 
Ισραήλ, Γαλλία, Αίγυπτος), των οποίων τα 
συμφέροντα συγκλίνουν στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου. 

Η υλοποιήση της Αμυντικής Στρα-
τηγικής ενός αυτόνομου και κυρίαρχου 
κράτους αποτελεί νόμιμο δικαίωμα κα-
τοχυρωμένο από τον καταστατικό χάρ-
τη των Ηνωμένων Εθνών και ουδόλως 
αποτελεί πρόκληση ή δυναμιτισμό των 
διπλωματικών προσπαθειών επίλυσης 
του κυπριακού προβλήματος. Βασική προ-
ϋπόθεση για την άσκηση αποτρεπτικής 
άμυνας και διασφάλισης των κυριαρχικών 
μας δικαιωμάτων στο FIR και την ΑΟΖ 
είναι η απόκτηση από την Κυπριακή 
Δημοκρατία μιας μικρής δύναμης αε-
ροσκαφών αναχαίτισης. 

Πρέπει επιτέλους η Πολεμική μας 
Αεροπορία να αποκτήσει τα ΔΙΚΑ της 
ΦΤΕΡΑ, για να επιτελέσει την αποστολή 
της, που είναι διαφύλαξη του εναερίου 
χώρου και των ειδικών κυριαρχικών δι-
καιωμάτων. Αποστολή που καθορίζεται 
στη  θεσμοθετημένη από το Υπουργικό 
Συμβούλιο Αμυντική Στρατηγική της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

 
Θέμα πολιτικής 
βούλησης η ασφάλεια

Πέρα από τα  συστήματα Αεράμυνας 
μικρού και μέσου βεληνεκούς, που απο-
τελούν άκρως απαραίτητα συστατικά της 

αντιαεροπορικής κάλυψης μιας χώρας, 
χρειάζονται και τα αεροσκάφη αναχαίτισης 
που εξασφαλίζουν την παρουσία και πε-
ριφρούρηση της ευρύτερης περιοχής των 
κυριαρχικών της δικαιωμάτων (FIR και 
ΑΟΖ). Η μη απαγόρευση με στρατιωτικά 
μέσα αφήνει την περιοχή υπό την πλήρη 
ναυτική και αεροπορική κυριαρχία της 
Τουρκίας, η οποία με τη συνεχή πειρατική 
παρουσία της διεκδικεί λόγο και ρόλο. 

Το αδυσώπητο ερώτημα, όμως, που 
κυριαρχεί είναι το εξής: Υπάρχει πολιτική 
βούληση για αποτροπή της επεκτατικής αρ-
πακτικής πολιτικής της Γαλάζιας Πατρίδας 
ή παραμένουμε παθητικοί δέκτες των έκνο-
μων τουρκικών προκλήσεων, ευελπιστώντας 
ότι μόνο με διπλωματικούς χειρισμούς θα 
παραχωρήσουμε όσο το δυνατόν λιγότερα 
από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα; 

Εάν η βούλησή μας είναι η διασφάλι-
ση της κρατικής μας οντότητας και των 
κυριαρχικών μας δικαιωμάτων σε ξηρά, 
θάλασσα και αέρα, τότε η απάντηση είναι 
μονόδρομος: «Πολεμικά πλοία στη θάλασ-
σα και αεροσκάφη στον αέρα». Τα ΔΙΚΑ 
μας μέσα πρώτα και μετά οι συνεργασίες 
και συμμαχίες με φίλιες χώρες. Με ξένα 
κόλλυβα, δεν γίνεται μνημόσυνο...       

*Υποπτέραρχος ε.α. 

Διακρατικές αεροπορικές ασκήσεις «Ονήσιλος» και «Τάλως»

Η 
Κυπριακή Δημο-
κρατία (ΚΔ) και 
ο Ελληνισμός της 
Κύπρου διατρέχουν 
θανάσιμο κίνδυνο 
επιβίωσης, είτε 
λυθεί είτε όχι το 

Κυπριακό, λόγω του εξαιρετικά επι-
κίνδυνου περιβάλλοντος ασφάλειας 
που υφίσταται σήμερα και αυτού που 
θα προκύψει μετά τη λύση, αν δεν γί-
νουν άμεσα αναθεωρήσεις στους τομείς 
της δυνατότητας αντίστασης (αμυντική 
θωράκιση) και της μορφής λύσης του 
Κυπριακού (ΔΔΟ).

Παρούσα κατάσταση ασφάλειας: Η 
τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται  
και η ΚΔ αδυνατεί να προτάξει αξιόπιστη 
στρατηγική ανάσχεσής της. Η Τουρκία 
με την απειλή χρήσης ισχύος  και την 
επεκτατική δράση της στην ΑΟΖ της 
ΚΔ στοχεύει στον εξαναγκασμό των ΕΚ 
να αποδεχθούν λύση τουρκικών όρων 
στο Κυπριακό. Αν δεν το επιτύχει, δεν 
πρέπει να αποκλείεται στην ξηρά θερμό 
επεισόδιο και στη θάλασσα απαγόρευ-
ση της αξιοποίησης του ανευρεθέντος 
φυσικού  αερίου της ΚΔ, για να πετύχει 
τον πολιτικό στόχο της. Βασικές πτυχές 
της παρούσας κατάστασης ασφάλειας:

•Επιθετική στρατηγική επέκτασης 
της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου: Η 
Τουρκία, με όπλα τη στρατιωτική ισχύ 
και τη δημογραφική αλλοίωση, αφού 
κατέλαβε το 37% του εδάφους και το 57% 

Τελικός στόχος της Τουρ-
κίας είναι η εκρίζωση του 

Ελληνισμού απ’ όλο το 
νησί, με τη δοκιμασμένη 
φρικτή μέθοδο κατατρο-

μοκράτησης γηγενών 
πληθυσμών και δημογρα-

φικής αλλοίωσης, όπως 
έπραξε στα κατεχόμενα



Α
ναφέρομαι στη συζήτηση 
που είχαν στο Sigma με 
την αγαπητή συνάδελφο 
Μαρία Χατζηκώστα στις 
15.2.2020 οι ερευνητές 
Λάμπρος Καούλλας και 
Αλέξανδρος Χατζηλύρας 

για το θέμα των «τουρκόπληκτων» Αρμε-
νίων το 1964 και πώς αυτοί μαζί με τους 
Μαρωνίτες και Λατίνους περιελήφθησαν 
το 1960 στο Σύνταγμα της ΚΔ ως «θρη-
σκευτικές ομάδες». 

Ο κ. Καούλλας αναφέρθηκε στη δήλω-
ση του Βρετανού Υφυπουργού Αποικιών 
Julian Amery από τη Βουλή των Κοινοτήτων 
στις 14 Ιουλίου 1960 από άρθρο του Δρος 
Κλέαρχου Α. Κυριακίδη, ο οποίος ανέφερε, 
μεταξύ άλλων: «Η βάση της Συμφωνίας 
της Ζυρίχης είναι πως υπάρχουν μόνο δύο 
κοινότητες στην Κύπρο. Η έντονη θέση 
που υπάρχει ιδιαίτερα από την τουρκική 
κοινότητα είναι πως δεν υπάρχουν άλλες 
κοινότητες, αλλά θρησκευτικές ομάδες…».

Ο κ. Χατζηλύρας συμπλήρωσε: «Ο 
πρωτεργάτης της δημιουργίας των θρη-
σκευτικών ομάδων ήταν ο Sir Hugh Foot, ο 
οποίος πάλεψε πραγματικά με την Τουρκία 
για να δεχθεί να εντάξει τούτες τις ομάδες 
ως ξεχωριστές οντότητες…».

Ο κ. Amery στις 14 Ιουλίου 1960 είχε 
πει συγκεκριμένα μεταξύ άλλων: “Να πω 
δύο λόγια για το θέμα των μειονοτήτων. 
Οι Μαρωνίτες και οι Λατίνοι, αλλά όχι η 
αρμενική κοινότητα ζήτησαν αντιπροσώ-
πευση στην Κεντρική Βουλή. Δεν ήταν 
δυνατό να τους το εξασφαλίσουμε αυτό. 
Η βάση των Συμφωνιών Ζυρίχης είναι 
ότι υπάρχουν μόνο δύο κοινότητες στην 
Κύπρο. Η άποψη που έντονα διατηρείται, 
ειδικά από την τουρκική κοινότητα, ήταν 
ότι δεν υπάρχουν άλλες κοινότητες, αλλά 
θρησκευτικές ομάδες. Καταφέραμε, όμως, 
να εξασφαλίσουμε αντιπροσώπευση γι’  
αυτές τις μικρές θρησκευτικές ομάδες στην 
Κοινοτική Συνέλευση κάτω από το άρ-
θρο 109 του Συντάγματος…». Ολόκληρη 
η δήλωση εδώ: 

Hansard, House of Commons Debates, 
14 July 1960, Column 1732, website 
of the Parliament of the UK, https://
api.parliament.uk/historic-hansard/
commons/1960/jul/14/cyprus-bill

Έκθεση Δρος Nihat 
Erim 24.11.1956

Τα πάντα βασίζονταν στη μυστική συ-
νεννόηση μεταξύ Βρετανών και Τούρκων 
για διχοτόμηση/ομοσπονδία στο νησί και 
που προηγήθηκε και επισημοποιήθηκε με 
τη δήλωση του Υπουργού Αποικιών στις 
19.12.1956 από τη Βουλή των Κοινοτή-
των, με την οποία, ουσιαστικά, αναβάθμισε 
μια μειονότητα του 18% σε «κοινότητα», 
υποσχόμενος ξεχωριστή αυτοδιάθεση/
διχοτόμηση σε τελική λύση. Η δήλωση 
συμφωνήθηκε σε μυστική συνάντηση στην  
Κωνσταντινούπολη στις 16.12.1956 με 
τον Τούρκο Πρωθυπουργό («Διζωνική 
v Δημοκρατία» Φ.Α. 2019). 

Βασισμένη, πλέον, στην ιστορική/στρα-
τηγική έκθεση του Καθηγητή Nihat  Erim 
για τις διχοτομικές/ομοσπονδιακές απαιτή-
σεις της Τουρκίας σε σχέση με την Κύπρο 

Της Κυριακής
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Η επιβολή των «δύο κοινοτήτων» 

που προηγήθηκε στις  24.11.1956 και 
μόνο «δύο κοινότητες» αναγνώριζε στο 
νησί για τα σχέδιά του. «Ο πληθυσμός 
της Κύπρου μπορούμε να πούμε ότι απο-
τελείται από 481 χιλιάδες ορθόδοξους 
χριστιανούς Ελληνόφωνους και 100 
χιλιάδες Τούρκους μουσουλμάνους. Το 
σύνολο των λοιπών στοιχείων ανέρχεται σε 
10.000. Κατά συνέπειαν, στην Κύπρο ζουν, 
η μία εντός της άλλης, δύο διαφορετικές 
κοινότητες. Όταν θα γίνει μια κανονική 
διχοτόμηση, εκάστη των δύο αυτών… θα 
προτιμήσει την κυριαρχία του κράτους το 
οποίο θεωρεί σαν Μητέρα Πατρίδα της…»,  
έγραψε ο Δρ Erim, αποκλείοντας όλους 
τους υπόλοιπους κατοίκους ως «λοιπά 
στοιχεία» για να στηρίξει τη θέση του για 
διχοτόμηση (Βιβλίο «Έξι Προεδρικά Πορ-
τραίτα», Κώστα Ν. Χατζηκωστή). 

Αντικατάσταση της λέξης 
«μειονότητα» με «κοινότητα»

Τον Μάρτιο του 1957 και αφού οι 
Τούρκοι εξασφάλισαν τη δήλωση της 
19ης Δεκεμβρίου 1956, απαίτησαν από 
το Λονδίνο να αντικατασταθεί η λέξη «μει-
ονότητα» σε σχέση με τους Τούρκους 
στην Κύπρο με τη λέξη «κοινότητα». Η 
αναβάθμιση ήταν αναγκαία για τα τουρ-
κικά σχέδια. Τη δέχθηκε το Λονδίνο… 
(«Conspiracy or Blunder?» Φ.Α. 2000). 

Να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της 
Κύπρου η λέξη «κοινότητα» προήλθε από 
το οθωμανικό σύστημα millet. Σχετικό 
άρθρο του Δρος Κλ. Α. Κυριακίδη «Τι 
κρύβουν οι δύο ηγέτες;», «Σημερινή», 
29 Δεκεμβρίου 2019 https://simerini.
sigmalive.com/article/2019/12/29/ti-
kruboun-oi-duo-egetes/).

Τα απορρέοντα θέματα 
από τις Συμφωνίες 
Ζυρίχης και Λονδίνου 

Τον Μάιο του 1991, με την αποδέ-
σμευση των βρετανικών Αρχείων για 
το 1960, δημοσιεύσαμε στο Λονδίνο το 
πρώτο μου βιβλίο, το οποίο συνέγραψα με 
τον συνάδελφο, αγαπητό Ανδρέα Παπα-
κωνσταντίνου, «Η Κύπρος στο Σφυρί». Το 
βιβλίο παραμένει, εξ όσων γνωρίζω, μέχρι 
σήμερα η μόνη  βιβλιογραφία που καλύ-
πτει τις διαπραγματεύσεις του 1960 για τα 
απορρέοντα θέματα μετά την υπογραφή 
των Συμφωνιών Ζυρίχης και Λονδίνου 
στις 19 Φεβρουαρίου 1959 στο Λονδίνο, 

οι οποίες επέβαλαν στο νησί ένα είδος 
περιορισμένης ανεξαρτησίας, μοναδικής 
σε είδος, στα μετα-αποικιοκρατικά δεδο-
μένα. Μεταξύ των θεμάτων ως Κεφάλαιο 
9 ήταν το θέμα των «Θρησκευτικών Ομά-
δων» στην Κύπρο. 

Ο Υφυπουργός Julian Amery, o οποίος 
ήταν γαμπρός του Βρετανού Πρωθυπουρ-
γού Harold Macmillan, το 1959 ανέλαβε 
διαπραγματευτής εκ μέρους της βρετανικής 
κυβέρνησης των εκκρεμών θεμάτων που 
απέρρεαν από της Συμφωνίες Ζυρίχης 
και Λονδίνου με τους Γλ. Κληρίδη και 
Φ. Κουτσιούκ.  

Το Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρ-
κεια συνεδρίας το 1959 στο Lancaster 
House επίσημα είχε διακηρύξει ότι «θα 
υπάρχουν πρόνοιες βάσει συμφωνιών 
για την προστασία των ουσιωδών αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων των διαφόρων 
κοινοτήτων στην Κύπρο». Εκτός από τους 
Βρετανούς κατοίκους, αυτές οι πρόνοιες 
αποσκοπούσαν στην προστασία των τριών 
μικρότερων κοινοτήτων, των Αρμενίων 
(που αριθμούσαν περίπου 5.000), των 
Μαρωνιτών (4.000) και των Λατίνων 
Καθολικών (1.000), σύμφωνα με τα βρε-
τανικά έγγραφα. Με τον χαρακτηρισμό 
των «θρησκευτικών ομάδων» τις είδαν 
ως  υποδεέστερες των «δύο κοινοτήτων». 
Αξιόλογο το άρθρο του Δρος Μάριου Ευ-
ρυβιάδη, 5.6.2016, «Οι «παρακατιανοί» 
Κύπριοι: Μαρωνίτες, Αρμένιοι, Λατίνοι 
και το παιγνίδι των «κοινοτήτων». https://
infognomonpolitics.gr/2016/06/blog-
post_80-24/. 

Υπεύθυνος ο ίδιος ο Βρετα-
νός Υπουργός Εξωτερικών

Το θέμα της αντιπροσώπευσης των μει-
ονοτήτων είχε αναλάβει ο ίδιος ο Υπουργός 
Εξωτερικών της Βρετανίας Selwyn Lloyd 
σε ξεχωριστές συνεδρίες με τον Αρχιεπί-
σκοπο Μακάριο, αφενός, και με τον Δρα 
Κουτσιούκ και τον Ρ. Ντενκτάς, αφετέρου. Ο 
τελευταίος εκ μέρους της τουρκοκυπριακής 
κοινότητας είχε πει: «Οι Τούρκοι δεν είχαν 
αντίρρηση για την αντιπροσώπευση 
των μειονοτήτων μέσα στην Ελληνική 
Κοινοτική Συνέλευση, ακόμα και στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων, νοουμένου 
ότι το ισοζύγιο μεταξύ Ελληνοκυπρί-
ων και Τουρκοκυπρίων (70 προς 30) 
ξεκάθαρα δεν θα διαταρασσόταν με 
κανέναν  τρόπο». 

«Θρησκευτικές Ομάδες» 
Δηλαδή, οι Τούρκοι επέμεναν ότι σ’ 

αυτές τις μειονότητες δεν θα έπρεπε να 
δοθεί χωριστή αντιπροσώπευση ή ταυτό-
τητα, αλλά θα συμπεριλαμβάνονταν στις 
συνταγματικές αναλογίες των Ελλήνων. Ο 
Ντενκτάς τόνισε, επίσης, ότι αν γινόταν 
αναφορά στο Σύνταγμα, όσον αφορά 
την αντιπροσώπευση αυτών των μει-
ονοτήτων, θα έπρεπε να γινόταν με 
βάση τον όρο «θρησκευτικές ομάδες» 
και ότι η αντιπροσώπευσή τους θα 
έπρεπε να συμπεριλαμβάνεται μέσα σε 
εκείνη του 70% των Ελληνοκυπρίων. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, σε δική του 
συνάντηση με τον Sir Lloyd, συμφώνησε 
με την τουρκική πρόταση, νοουμένου ότι 
θα υπήρχαν αρκετές διασφαλίσεις όσον 
αφορούσε τις θρησκευτικές τους υποθέσεις.

Στις 31 Ιανουαρίου 1960 έγραψαν στο 
Φόρεϊν Όφις: «Οι Τουρκοκύπριοι, εν 
μέρει από δική τους επιθυμία, αλλά και 
σύμφωνα με τις έντονες επιθυμίες της 
τουρκικής κυβέρνησης, θα αντισταθούν 
σε οποιανδήποτε απόπειρα να δοθεί 
στους Μαρωνίτες κ.ά. οποιαδήποτε 
υπόσταση ως ‘κοινότητα’».

Στις 6 Φεβρουαρίου 1960 ο κυβερνήτης 
Sir Hugh Foot έγραψε στον Υπουργό Αποι-
κιών στο Λονδίνο ότι ο Γενικός Πρόξενος του 
Λιβάνου στην Κύπρο τον ενημέρωσε πως 
θα έστελναν αντιπρόσωπο στην «Επιτροπή 
για το Σύνταγμα» στο Λονδίνο να μιλήσει 
για το θέμα των Μαρωνιτών, αλλά τόνισε 
ότι η πρόταση θα προωθείτο μόνον αν οι 
τρεις κυβερνήσεις Βρετανίας, Ελλάδας και 
Τουρκίας θα ήσαν δεκτές. Λόγω της έντονης 
αντίδρασης της τουρκικής κυβέρνησης, 
εγκαταλείφθηκε η πρόταση. 

Οι ίδιοι οι Βρετανοί, αφενός ήθελαν να 
εξασφαλίσουν τα δικαιώματα των μειο-
νοτήτων και, από την άλλη, δεν ήθελαν η 
αντιπροσώπευση αυτή να θέσει σε κίνδυνο 
την τελική διευθέτηση του Κυπριακού. Χα-
ρακτηριστική η δήλωση του Πρωθυπουργού 
Harold Macmillan στις 6.1.1960: «Τι είναι 
όλα αυτά περί Αρμενίων και Μαρωνιτών; 
Μην αφήσετε να ταλαντευτεί το πλοίο 
για μια χούφτα αιρετικών».

(«What is all this about Maronites 
and Armenians? Don’t let us spoil the 
ship for a hap’ pence of heretics»). 

Τελικά, σύμφωνα με τις τουρκικές 
απαιτήσεις, αυτές οι ομάδες δεν πήραν 
χωριστή αναγνώριση ως «κοινότητες», 

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ*
afanoulla@gmail.com

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΒΑΣΊΖΟΝΤΑΝ ΣΤΗ ΜΥΣΤΊΚΗ ΣΥΝΕΝ-
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ΚΟΊΝΟΤΗΤΏΝ, ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΊΑ, ΟΥΣΊΑΣΤΊΚΑ, 
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16.12.1956, ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΟ ΠΡΏΘΥΠΟΥΡΓΟ. 
(«ΔΊΖΏΝΊΚΗ V ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ», Φ.Α. 2019) 
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αλλά ως «θρησκευτικές ομάδες». Στις 13 
Νοεμβρίου 1960 τα μέλη των ομάδων 
Αρμενίων, Μαρωνιτών και Λατίνων επέ-
λεξαν να ενσωματωθούν στην ελληνική 
«κοινότητα». Μάλιστα, ένα μόνο άτομο, 
ένας Λατίνος, ψήφισε την ένωση με την 
τουρκική «κοινότητα».

Ο Υφυπουργός Amery στη δήλωσή 
του 14.7.1960 είχε θέσει πολύ σωστά 
τα πράγματα και ακριβώς όπως είχαν 
διαδραματιστεί. Εμείς στο βιβλίο μας το 
1991 καλύψαμε όλα τα απορρέοντα θέμα-
τα, σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα των 
διαπραγματεύσεων κατά την αποδέσμευσή 
τους. Προηγήθηκαν δημοσιεύσεις μας 
γι’ αυτά στην τότε εφημερίδα «Ελευθε-
ροτυπία», στη Λευκωσία.  

Οι Βρετανοί μετά το 1960 αποφάσισαν 
να παρακολουθούν όχι μόνον τους Ε/κ 
και Τ/κ, αλλά και όλες τις άλλες ομάδες 
στην Κύπρο. 

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος
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Υπεύθυνος για πληροφορίες: Λγός (ΕΜ) Κωνσταντίνος Λιάπατας, τηλ.-φαξ: 
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στάν είναι μια αληθινή αδελφότητα, που 
είναι ενισχυμένη από την ιστορία και τα 
ιστορικά γεγονότα».

 
Ο Πρόεδρος Ερντογάν 
πρόσθεσε τα εξής:

 «Εμείς, ’’inshallah’’ [’’αν ο Αλλάχ το 
θέλει’’], θα προστατεύσουμε την προγονική 
αδελφότητά μας για πάντα – επειδή η 
αδελφότητά μας δεν προέρχεται εξ αίμα-
τος, αλλά από δεσμούς αγάπης. Η φιλία 
μας δεν κατευθύνεται από συμφέροντα, 
αλλά από αμοιβαία αγάπη».

 Αργότερα, στις 14 Φεβρουαρίου 
2020, σε κοινή συνέντευξη Τύπου με 
τον Πρωθυπουργό Χαν, ο Πρόεδρος Ερ-
ντογάν δήλωσε ότι «είμαι πεπεισμένος ότι 
οι δεσμοί μας στην αμυντική βιομηχανία 
και στα στρατιωτικά θέματα αποτελούν 
τις σημαντικότερες πτυχές των διμερών 
μας σχέσεων με το Πακιστάν».

Την ίδια ημέρα, το Τμήμα Πληροφορι-
ών Τύπου του πακιστανικού Υπουργείου 
Πληροφόρησης και Ραδιοτηλεόρασης 
αποκάλυψε ότι «το Πακιστάν και η Τουρκία 
έχουν υπογράψει επίσημα έναν  Στρα-
τηγικό Οικονομικό Προσχεδιασμό για 
την προώθηση του εμπορίου και των 
οικονομικών σχέσεων… μεταξύ αυτών 
των δύο αδελφικών χωρών».

Πώς επηρεάζεται η Κυπριακή Δημο-
κρατία (ΚΔ) από αυτές τις εξελίξεις στο 
Ισλαμαμπάντ; Οι λόγοι είναι πολλαπλοί, 

αλλά θα επικεντρωθώ σε αυτά που αφο-
ρούν τη πυρηνική ενέργεια.

 
Το Πακιστάν 
ως πυρηνική δύναμη

Τον Μάιο του 1998, η κυβέρνηση 
του Πακιστάν ανακοίνωσε την πραγ-
ματοποίηση έξι πυρηνικών δοκιμών. 
Αυτές παρουσιάστηκαν ως αντιδράσεις 
σε άλλες πυρηνικές δοκιμές της Ινδίας. 
Ωστόσο, αποτελούσαν μια επιβεβαίωση 
ότι το Πακιστάν έγινε το πρώτο ισλαμικό 
κράτος με πυρηνικά όπλα.

Είκοσι χρόνια αργότερα, το 2018, το 
«Δελτίο των Ατομικών Επιστημόνων» 
δημοσίευσε ένα ακαδημαϊκό άρθρο που 
μετέδωσε την ακόλουθη σύγχρονη εκτίμηση:

«Το Πακιστάν συνεχίζει να επεκτείνει το 
πυρηνικό του οπλοστάσιο, με περισσότερες 
πυρηνικές κεφαλές, περισσότερα συστή-
ματα μετάδοσης, και μιαν αυξανόμενη 
βιομηχανία για την παραγωγή σχάσιμων 
υλικών. Υπολογίζουμε ότι το Πακιστάν 
έχει τώρα ένα απόθεμα με 140 έως 150 
πυρηνικές κεφαλές πυρηνικών όπλων». 

 Πιο πρόσφατα, στις 13 Φεβρουαρίου 
2020, την ημέρα που έφτασε ο Πρόε-
δρος Ερντογάν στο Πακιστάν, o Διεθνής 
Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επιβε-
βαίωσε ότι «το Πακιστάν έχει ως στόχο 
την εξαπλάσια επέκταση της πολιτικής 
πυρηνικής ενέργειάς του στην επόμενη 
δεκαετία – έτσι ώστε να έχει την ικανότη-

τα να αυξήσει την παραγωγή από 1430 
MW ως 8800 MW». 

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας 
στο Άκιουγιου

 Ενώ, ούτε το Πακιστάν, ούτε η Ιν-
δία έχουν γίνει συμβαλλόμενα μέλη στη 
Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρη-
νικών Όπλων του 1968, η Τουρκία έχει 
γίνει μέλος. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει 
ότι η Τουρκία δεν έχει καμία φιλοδοξία 
να παράγει πυρηνική ενέργεια και να 
αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

 Κατ’ αρχήν, δεν είναι πλέον κρυφό 
ότι η Τουρκία κατασκευάζει έναν νέο 
πυρηνικό αντιδραστήρα, τον οποίο 
χρηματοδοτεί η Ρωσία, στο Άκιουγιου, 
σε ένα σεισμικά ενεργό τμήμα της νότιας 
ακτής της Τουρκίας, απέναντι από την 
κατεχόμενη Κερύνεια. Σύμφωνα με το 
Ινστιτούτου Κύπρου, οποιοδήποτε ατύχη-
μα στο Άκιουγιου παρόμοιο με αυτό της 
Φουκουσίμα στην Ιαπωνία το 2011 θα 
οδηγήσει όχι μόνο στη μόλυνση της ΚΔ, 
η οποία θα βρίσκεται στην «πρώτη ζώνη 
επικινδυνότητας», αλλά, ίσως, και στην 
εκκένωση της ΚΔ, ειδικά λόγω έκθεσης 
σε ραδιενέργεια.

Λεπτομέρειες βρίσκονται στην ιστοσελίδα 
του Ινστιτούτου Κύπρου (στο www.cyi.ac.cy) 
και στο άρθρο μου στην «Σημερινή» της 
28.04.2019 με τίτλο «Ο τουρκικός πυρηνι-
κός σταθμός στο Akkuyu απειλεί την ΚΔ;».

Ο αντιδραστήρας στο Άκιουγιου 
πρόκειται να ενεργοποιηθεί το 2023. 
Εν τω μεταξύ, φαίνεται πως η Τουρκία 
επιθυμεί να συμπληρώσει το εμβρυϊκό 
πολιτικό πυρηνικό πρόγραμμά της με 
πυρηνικά όπλα.

Πρώην απόρρητα αμερικανικά κυ-
βερνητικά έγγραφα, που δημοσιεύτηκαν 
στις 30 Οκτωβρίου 2019 από το Εθνικό 
Αρχείο Ασφαλείας του Πανεπιστημίου 
George Washington, αποκαλύπτουν ότι, 
το 1966, οι ΗΠΑ έλαβαν συγκεκριμένες 
ενδείξεις ότι η Τουρκία είχε εναλλακτικό 
σχέδιο, με στόχο την απόκτηση πυρηνι-
κών όπλων σε περίπτωση μιας ευρύτερης 
διάδοσης τέτοιων όπλων. 

Με αυτά υπόψη, δεν είναι περίεργα 
τα σχόλια του Προέδρου Ερντογάν, όπως 
δημοσιεύθηκαν από τους «Reuters» στις 
4 Σεπτεμβρίου 2019:

«Ορισμένες χώρες, όχι μία ή δύο, έχουν 
πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές. Αλλά 
[μας λένε ότι] δεν μπορούμε να τις έχουμε 
και εμείς. Αυτό, δεν μπορώ να το δεχτώ».

Είναι αυτονόητο ότι ο Πρόεδρος Ερ-
ντογάν έχει ενοχληθεί από μιαν αντίφαση. 
Ενώ η Τουρκία δεν έχει, ή έστω ακόμα 
δεν έχει, πυρηνικά όπλα, τα πέντε μόνι-
μα μέλη του Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ σίγουρα έχουν πυρηνικά όπλα και 
ορισμένα άλλα κράτη, όπως η  Ινδία, το 
Πακιστάν και το Ισραήλ, μάλλον έχουν.

Σε αυτό το στρατηγικό κλί-
μα, o Jonathan Spyer έγραψε τα εξής στο 
«Jerusalem Post» στις 29 Νοεμβρίου 2019:

«Οι ισχυροί και ανοδικοί στρατηγικοί 
δεσμοί της Άγκυρας με το Πακιστάν προ-
καλούν διεθνή ανησυχία όσον αφορά τη 
δυνατότητα μεταφοράς στοιχείων μεταξύ 
των δύο χωρών για τα πυρηνικά όπλα».

 
Νέο στρατηγικό τρίγωνο

Πρόσφατα, η Ρωσία, η οποία κατέχει 
πυρηνικά όπλα, η Ισλαμική Δημοκρατία 
του Ιράν και η Τουρκία έχουν δημιουργή-
σει ένα νέο στρατηγικό τρίγωνο. Εάν, στο 
μέλλον, αυτό το τρίγωνο στρατολογήσει 
τουλάχιστον άλλη μία πυρηνική δύναμη, 
όπως το Πακιστάν ή την Κίνα, οι θεμέλιοι 
λίθοι των διεθνών σχέσεων θα ταραχτούν 
και μπορεί να ξεκινήσει ένας νέος αγώνας 
εξοπλισμών,  που θα θέσει σε κίνδυνο 
τις δημοκρατικές χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) και του ευρύτερου κόσμου.

Αυτή η πιθανότητα δεν είναι πα-
ράλογη. Στις 4 Φεβρουαρίου 2020, 
ο Seyyed Mohammad Ali Hosseini, ο 
Πρέσβης του Ιράν στο Πακιστάν, ειση-
γήθηκε τη δημιουργία μιας πενταμελούς 
«συνεργασίας». Σύμφωνα με το δελτίο 

Τύπου που δημοσίευσε το Ινστιτούτο Στρα-
τηγικών Μελετών στο Ισλαμαμπάντ μετά 
από μια διάλεξη του Πρέσβη Hosseini, 
αυτός «τόνισε ότι η συνεργασία μεταξύ 
χωρών, όπως το Ιράν, το Πακιστάν, η 
Κίνα, η Ρωσία και η Τουρκία, θα είναι 
εξαιρετικά αποδοτική για την ειρηνική 
επίλυση περιφερειακών ζητημάτων». 

Συμπεράσματα
 Ενόψει των γεωπολιτικών εξελίξεων 

που έχω περιγράψει, καταλήγω σε τρία 
θλιβερά συμπεράσματα.

Πρώτον, o Άλμπερτ Αϊνστάιν, o γνω-
στός νομπελίστας φυσικός, είχε δίκιο όταν, 
το 1946, εξέδωσε την ακόλουθη προει-
δοποίηση: «Η απελευθερωμένη δύναμη 
του ατόμου [που οδήγησε στην παραγωγή 
των ατομικών βομβών] έχει αλλάξει τα 
πάντα, εκτός από τους τρόπους σκέψης 
μας. Έτσι, περιπλανιόμαστε προς μιαν 
ασύγκριτη καταστροφή».

Δεύτερον, εξαιτίας της ενισχυμένης 
τουρκο-πακιστανικής «φιλίας», κινδυ-
νεύει η ΚΔ, μαζί με τα υπόλοιπα 26 
κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
το ΗΒ, τους κατοίκους της Ανατολικής 
Μεσογείου και όλους τους υπόλοιπους 
κάτοικους του πλανήτη μας.

Τρίτον, ενόψει των αμέτρητων παρα-
βιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καθώς και των διεθνών εγκλημάτων και 
των διαφόρων απειλών για τα οποία είναι 
προφανώς υπεύθυνη η Τουρκία, τα διδάγ-
ματα της ιστορίας έχουν παραλειφθεί. Υπό 
την καθοδήγηση του Ηνωμένου Βασιλείου 
(ΗΒ), ο ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και η ΚΔ 
ακολούθησαν μια μακρόχρονη πολιτική 
υπέρ του κατευνασμού της Τουρκίας.

Ως αποτέλεσμα, είτε σκόπιμα είτε 
απερίσκεπτα, κανένας δεν έχει ενεργήσει 
αποτελεσματικά για την αποτροπή της 
κατασκευής του πυρηνικού αντιδραστήρα 
στο Άκιουγιου στην Τουρκία, απέναντι από 
την κατεχομένη Κερύνεια. Αυτή αποτελεί 
«Δαμόκλειο σπάθη» επάνω από την ΚΔ 
και επάνω από τα δύο απομεινάρια της 
βρετανικής αποικίας της Κύπρου. Το ίδιο 
ισχύει, κατ’ επέκτασιν, με την «αμοιβαία» 
τουρκο-πακιστανική «αγάπη» και με την 
επιδιωκόμενη φιλοδοξία της Τουρκίας 
να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, με την 
πιθανή βοήθεια του Πακιστάν.

 Κάθε «Δαμόκλειος σπάθη» έχει τη 
δυνατότητα να ωθήσει τον πλανήτη ένα 
βήμα πιο κοντά σε έναν πυρηνικό Αρ-
μαγεδδώνα.

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

του είναι προσωπικές.

Της Κυριακής
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Η πυρηνική απειλή ως «Δαμόκλειος 
σπάθη» επάνω από την Κύπρο

ΕΝΌΨΕΙ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ 
ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΔΙΑΦΌΡΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
ΌΠΌΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΌΦΑΝΩΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ΤΌΥΡΚΙΑ, ΤΑ 
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΌΡΙΑΣ 
ΕΧΌΥΝ ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΕΙ. ΥΠΌ 
ΤΗΝ ΚΑΘΌΔΗΓΗΣΗ ΤΌΥ 
ΗΝΩΜΕΝΌΥ ΒΑΣΙΛΕΙΌΥ (ΗΒ), 
Ό ΌΗΕ, ΤΌ ΝΑΤΌ, Η ΕΕ ΚΑΙ 
Η ΚΔ ΑΚΌΛΌΥΘΗΣΑΝ ΜΙΑ 
ΜΑΚΡΌΧΡΌΝΗ ΠΌΛΙΤΙΚΗ 
ΥΠΕΡ ΤΌΥ ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΌΥ 
ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΙΑΣ

23.02.2020

ΕΙΔΑΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΌΡΑ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕ-
ΝΩΝ ΠΌΛΙΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ, ΌΠΌΥ ΕΣΠΕΥΣΑΝ 
ΑΣΘΜΑΙΝΌΝΤΑΣ ΔΙΑ ΤΌΥ 
ΕΙΔΙΚΌΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ ΓΙΑ ΤΌ 
ΣΥΡΙΑΚΌ, JAMES JEFFREY, ΝΑ 
ΚΑΛΥΨΌΥΝ ΤΌ ΠΙΘΑΝΌ ΚΕΝΌ 
ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΌΥΡΚΙΑΣ-ΡΩ-
ΣΙΑΣ, ΞΕΧΝΩΝΤΑΣ ΌΛΕΣ ΤΙΣ 
ΑΠΕΙΛΕΣ ΠΌΥ ΕΙΧΑΝ ΑΝΑΓΓΕΙ-
ΛΕΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΙΚΗΣ 
ΣΤΑΣΗΣ ΣΤΌ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΡΩΣΙ-
ΚΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ. ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ 
ΑΚΌΜΑ ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ, ΌΤΙ ΌΙ 
ΗΠΑ ΕΧΌΥΝ ΠΑΝΤΑ ΣΕ ΠΡΌ-
ΤΕΡΑΙΌΤΗΤΑ ΤΌΥΣ ΤΌΥΡΚΌΥΣ 
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΌΥ ‘Η ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

Πλησιάζει άραγε και ο εποικισμός 
της  Αμμοχώστου; Ιδανικό φιλέ-
το  για επενδύσεις των Τούρκων 

επιχειρηματιών φίλων του  ισλαμοφασίστα  
Ερντογάν.

Ήλθαν ξανά, λοιπόν, Τούρκοι  αξιω-
ματούχοι και εκπρόσωποι του δικηγο-
ρικού συλλόγου της Τουρκίας για να 
βολιδοσκοπήσουν τι έχει απομείνει στα 
κατεχόμενα κυπριακά εδάφη από το 
πλιάτσικο που εξελίσσεται αδιάκοπα  για 
45 συναπτά χρόνια από τους κατακτητές. 
Έγινε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
και αποφάνθηκαν πως η Αμμόχωστος 
είναι τουρκική και θα επενδύσουν πάνω 
στις κλεμμένες περιουσίες. Παλιά τους 
τέχνη κόσκινο. Κλέφτες, πλιατσικολόγοι, 
σφετεριστές και παραβάτες. Γιατί να 
έχουν ενδoιασμούς; Άλλωστε κανένας 
δεν τους εμποδίζει να συνεχίζουν να 
παραβιάζουν τα ψηφίσματα του ΟΗΕ, 
τα οποία οι επικεφαλής του διεθνούς 
αυτού οργανισμού έχουν βάλει από 
καιρό στη ναφθαλίνη και το μόνο 
που κάνουν είναι να υποδεικνύουν 
στα θύματα   «αυτοσυγκράτηση». Με 
λίγα λόγια, να σιωπήσουν και να μη 
διαμαρτύρονται κατά των σφετεριστών 
και την κατάληψη των σπιτιών και των 
περιουσιών τους.

Με το στανιό κυρώσεις 
που παραβιάζονται

Η Ε.Ε., πέρα από τις φραστικές αναφορές 
υπέρ τη Κύπρου, αποφασίζει με το στανιό  
ανώδυνες κυρώσεις κατά της Τουρκίας, οι 
οποίες παραβιάζονται από την ηγέτιδα των 
Βρυξελλών, Γερμανία. Η Μέρκελ κοιτάζει  
αυτάρεσκα τον εαυτό της στον «μαγικό κα-
θρέφτη» που της δώρισε ο Ερντογάν για να 
μην ξεχνά πόσα δελεαστικά συμφέροντα 
έχουν μεταξύ τους οι δύο χώρες. 

Είναι, εξάλλου, χαρακτηριστική η στάση 
της Γερμανίδας Καγκελαρίου έναντι της 
Ελλάδας  και στο θέμα της Λιβύης, όπου 
απαξίωσε -κατόπιν απαίτησης του Τούρκου 
Προέδρου- να καλέσει την Αθήνα στις διε-
θνείς συναντήσεις που έγιναν στο Βερολίνο. 
Αλλά και στο μεταναστευτικό, αδιαφορεί για 
την πλημμυρίδα των ισλαμιστών λαθρο-
μεταναστών σε Κύπρο και  Ελλάδα. Όσον 
αφορά δε τις ελληνοτουρκικές διαφορές, 
στο ίδιο μοτίβο με τις ΗΠΑ, παροτρύνει 
να τα βρει με την Τουρκία, δηλαδή να δι-
απραγματευτεί την εθνική της κυριαρχία. 
Από την άλλη, κάθε φορά που επισκέπτεται 
την Τουρκία κεντά ύμνους στον Ερντογάν 
και του πλέκει το εγκώμιο για τη στάση 
του στο μεταναστευτικό, από το οποίο η 
Τουρκία κερδίζει εκατομμύρια. Την ίδια 
ώρα Κύπρος και Ελλάδα «βουλιάζουν» 

από τις συνεχείς ροές λαθρομεταναστών, 
τους οποίους κατευθύνουν οι Τούρκοι στα 
παράλιά μας ή μέσω των κατεχομένων. 

Είναι να διερωτάται κανείς αν υπάρχει 
οποιοσδήποτε νοήμων άνθρωπος σε Κύπρο 
και Ελλάδα που να μην έχει αντιληφθεί ακόμα 
ότι οι ΗΠΑ τηρούν συνεχώς μια στάση υπέρ 
της Τουρκίας. Την ίδια ώρα υποδεικνύουν  
εκνευριστικά σε Ελλάδα και Κύπρο να δείχνουν 
αυτοσυγκράτηση όταν η Τουρκία παραβιάζει 
τα κυριαρχικά τους δικαιώματα. 

Ο Τζέφρι Πάιατ και ο EastMed
Σε μια συζήτηση, που έγινε πρόσφατα 

στην Αθήνα, ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι 
Πάιατ δήλωσε πως πρέπει να προσκληθεί 
να συμμετάσχει και η Τουρκία στον αγωγό  
EastMed. Ο Πάιατ, ενώ δεν παρέλειψε να 
υπενθυμίσει ότι για την Ουάσιγκτον, πλέον, 
η Ελλάδα είναι ένας σταθερός και αξιόπιστος 
εταίρος, αναφερόμενος στις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις, καλωσόρισε την επανέναρξη 
της διαδικασίας των Μέτρων Οικοδόμη-
σης Εμπιστοσύνης. Παράλληλα, υπέδειξε 
ότι η Τουρκία μπορεί να γίνει ενεργειακό 
σταυροδρόμι λόγω της γεωγραφικής της 
θέσης. Πρότεινε, μάλιστα, να προσκληθεί 
και η Άγκυρα στο EastMed Gas forum.

Και όταν μιλά ο Τζέφρι Πάιατ, μιλά το 
βαθύ κράτος των ΗΠΑ. 

Μοναδικό κέρδος οι σφαλιάρες 
Είδαμε την τελευταία συμπεριφορά των 

Ηνωμένων Πολιτειών στην κρίση της Συ-
ρίας, όπου έσπευσαν ασθμαίνοντας διά 
του ειδικού διπλωμάτη για το Συριακό, 
James Jeffrey, να καλύψουν το πιθανό κενό 
στις σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας, ξεχνώντας 
όλες τις απειλές που είχαν αναγγείλει για 
μεγάλες κυρώσεις εξαιτίας της τουρκικής 
στάσης στο θέμα των ρωσικών πυραύλων. 
Αυτή είναι ακόμα μια ένδειξη ότι οι ΗΠΑ 
έχουν πάντα σε προτεραιότητα τους Τούρ-
κους έναντι της Κύπρου ή της Ελλάδας. 
Και όλα αυτά, ενώ η Ελλάδα μετατράπηκε 
σε «χαλί» και την πατούν παραχωρώντας 
τους περισσότερες στρατιωτικές βάσεις και 
στρατηγικές διευκολύνσεις. Έγινε, δυστυχώς, 
ένα κράτος υποτελές στην Ουάσιγκτον. 
Και το μόνο κέρδος, είναι να εισπράττει τις 
αμερικανικές σφαλιάρες στα εθνικά θέματα. 
Η Κύπρος, με τα βαρίδια της τουρκικής 
κατοχής και παρακολουθώντας αμήχανα 
τον επικείμενο εποικισμό της Αμμοχώ-
στου και την κατάκτηση των θαλασσών της 
από τους Τούρκους εισβολείς, τρέχει να 
εκχωρήσει γην και ύδωρ στους Αμερικα-
νούς, λέγοντας πως είναι «ανθρωπιστικής 
φύσεως διευκολύνσεις».

Θλιβεροί συνοδοιπόροι με ζημιογόνες 
«εισπράξεις».

Κυρώσεις εναντίον χωρών 
που υπερασπίζονται τη γη τους 

Τροφοδοτεί ο Ερντογάν με όπλα τούς 
τρομοκράτες τζιχαντιστές στην επαρχία του 
Ιντλίμπ, στη Συρία; Βγαίνουν ασθμαίνοντας 
η Ε.Ε. και οι ΗΠΑ επιβάλλοντας κυρώσεις 
στη συριακή κυβέρνηση, επειδή ο Άσαντ 
υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της χώρας 
του και θέλει να εκδιώξει τους τζιχαντιστές 
τρομοκράτες και τα στρατεύματα εισβολής 
της Τουρκίας από τα συριακά εδάφη. Ως 
θλιβερός αντίλαλός τους και ο ΟΗΕ καλεί 
σε τερματισμό των «εχθροπραξιών» και 
προειδοποιεί με νέο κύμα μετανάστευσης, 
λες και όποιος υπερασπίζεται τα πάτρια 
εδάφη είναι έκνομος.   

Κανένας, όμως, από αυτούς δεν βγήκε 
να κατηγορήσει ή να επιβάλει ουσιαστι-
κές κυρώσεις στην Τουρκία, όταν είναι 
«κοινό μυστικό» ότι η Τουρκία ενισχύει 
με πολυάριθμα όπλα τους τρομοκρά-
τες της οργάνωσης Jabhat al-Nusra, 
στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη 
του Ιντλίμπ.  

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλ-
λον, κομματικοί ηγέτες, που από καιρό 
έπρεπε να αποσυρθούν στα σπίτια τους, 
λένε συνεχώς πως η μόνη λύση για να 
μην εποικισθεί και η Αμμόχωστο είναι 
η επανέναρξη των συνομιλιών. 

ΤΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ  Η.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε.

Θλιβεροί συνοδοιπόροι με ζημιογόνες «εισπράξεις»

Ο 
Πρόεδρος Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν 
πέρασε την Ημέ-
ρα του Αγίου Βα-
λεντίνου παρέα με 
τον Ίμραν Χαν, τον 
Πρωθυπουργό 

της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πα-
κιστάν. Κατά τη διάρκεια μιας κοινής 
επίσκεψής τους στο Κοινοβούλιο του 
Πακιστάν στο Ισλαμαμπάντ τη 14η Φε-
βρουαρίου 2020, στη δεύτερη μέρα της 
διήμερης επίσκεψής του στο Πακιστάν, ο 
Πρόεδρος Ερντογάν υπογράμμισε τους 
στενούς δεσμούς που συνδέουν αυτήν 
την ισλαμική χώρα με την Τουρκία.

 
«Αμοιβαία αγάπη»

 Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Ερντογάν:
 «Εμείς σε καμία περίπτωση δεν βλέ-

πουμε τους εαυτούς μας ως ξένους εδώ 
στο Πακιστάν. Αισθανόμαστε σαν να εί-
μαστε στο σπίτι μας εδώ στην εύφορη 
γεωγραφία του ισλαμικού κόσμου. 
Πολύ λίγες χώρες και πολύ λίγα έθνη 
έχουν το είδος των δεσμών της αδελφό-
τητας που μοιράζεται η Τουρκία με το 
Πακιστάν. Η πολυπόθητη αδελφότητα 
που συνδέει την Τουρκία με το Πακι-

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ
a.giourov@gmail.com

ΚΛΕΑΡΧΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ*



2
3 Ιουνίου 2012, 23 
Ιουνίου 2016 και 16 
Φεβρουαρίου 2020. 
Τρία γκανγκστερικά 
κτυπήματα στην Αγία 
Νάπα, που άλλαξαν 
για πάντα τον τρόπο της 

δράσης και της εκτέλεσης των προσχε-
διασμένων συμβολαίων θανάτου. Και τα 
τρία διεπράχθησαν στο κέντρο της Αγίας 
Νάπας. Από το 2012 είχε προδιαγραφεί 
πως ένας άγραφος νόμος στο ξεκαθάρισμα 
λογαριασμών είχε σπάσει: Πληρωμένοι 
δολοφόνοι, που σχεδίαζαν το έγκλημα 
χωρίς να υπολογίζουν το πού, το πότε ή, και 
το χειρότερο, τις παράπλευρες απώλειες. 
Μοναδική έγνοια ήταν να σκορπίσουν 
τον θάνατο,  επιβεβαιώνοντας και τη χα-
ριστική βολή στον στόχο τους.

Έτσι σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε το 
πενταπλό φονικό της Αγίας Νάπας, που 
χαρακτηρίστηκε ως η πιο αιματηρή δολο-
φονία που σημειώθηκε στη χώρα μετά το 
1974. Στις 3:30 τα ξημερώματα της 23ης 
Ιουνίου, στην οδό Καταλυμάτων, στην πλατεία 
της Αγίας Νάπας, ο Δημήτρης Μαμαλι-
κόπουλος, με τη βοήθεια του Αναστάσιου 
Τσεχειλίδη, δολοφονεί εν ψυχρώ μέσα σε 
μερικά δευτερόλεπτα και με 14 σφαίρες 
πέντε φρουρούς του επιχειρηματία Φά-
νου Καλοψιδιώτη. Νεκροί ήταν ο Φίλιππος 
Λουκαΐδης, 33 ετών, ο Μάριος Καραολής, 
28 ετών, ο Γιώργος Γεωργίου, 35 ετών, ο 
Τζιορτζιάν Καταλίν Κομάν, 25 ετών και ο 
Μαρσέλ Αουρέλ Κολεάσα, 33 ετών. 

Την ίδια ημερομηνία, αλλά τέσσερα 
χρόνια μετά  (23 Ιουνίου 2016), στις 10:10 
το βράδυ, σε ταβέρνα που βρισκόταν στην 
ίδια οδό, Καταλυμάτων, ο επιχειρηματίας 
Φάνος Καλοψιδιώτης πέφτει νεκρός από τα 
πυρά των δολοφόνων, ενώ νεκρός πέφτει 
και ένας εκ των δραστών, καθώς και το 
ζεύγος Ηλία και Σκεύης Χατζηευθυμίου, 
που βρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι με τον 
επιχειρηματία μαζί με τα δύο τους παιδιά.

Στα δύο φονικά, που συγκλόνισαν την 
κοινή γνώμη, όχι μόνο για την αγριότητά 
τους αλλά επειδή διεπράχθησαν στο κέ-
ντρο της Αγίας Νάπας, ήρθε την περασμένη 
Κυριακή να προστεθεί άλλο ένα, το οποίο 
αποδεικνύει πως ο άγραφος νόμος του 
τρόπου διάπραξης των εκτελέσεων έχει 
αλλάξει μια για πάντα. Στις 2:02 ακριβώς 
τα ξημερώματα, στην πιο πολυσύχναστη 
και μιαν από τις δημοφιλέστερες καφετε-
ρίες της Αγίας Νάπας, αλλά μιαν από τις 
λιγοστές που παραμένουν ανοικτές κατά τη 
χειμερινή περίοδο, ένας επίδοξος δράστης 
με πυροβόλο όπλο τύπου Μ58 άνοιξε πυρ 
στην μπροστινή βεράντα της, γαζώνοντας 
τα τραπεζάκια με τους θαμώνες. Μετά από 
έρευνες της Αστυνομίας διεφάνη ότι από την 
καφετερία είχε είκοσι λεπτά προηγουμένως 
αποχωρήσει ο φερόμενος ως στόχος, χωρίς ο 
δράστης να το γνωρίζει, αφού ο ίδιος φαίνεται 
να πέρασε, σύμφωνα με τα κλειστά κυκλώ-
ματα παρακολούθησης, από το απέναντι 
πεζοδρόμιο και να τον είδε να κάθεται σε 

τραπεζάκι στην μπροστινή βεράντα. Από 
τις 25 συνολικά σφαίρες τραυματίστηκαν 
τέσσερα άτομα, τα οποία δεν είχαν σχέση με 
τον επιχειρηματία και τα οποία κάθονταν 
σε διπλανό από αυτόν τραπεζάκι.

Το νέο, παρ’ ολίγον μακελειό, προκα-
λεί εύλογη ανησυχία για τον τρόπο με 
τον οποίο γίνεται το ξεκαθάρισμα των 
λογαριασμών, κυρίως στην Αγία Νάπα, η 
οποία δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται 
μάρτυρας εκτέλεσης συμβολαίου θανάτου, 
αφού στις 9:30 το βράδυ της Παρασκευής, 
20 Ιουνίου 2014, δολοφονείται ο πατέρας 
του Φάνου Καλοψιδιώτη, Γιάννης. Στις 
22 Οκτωβρίου, τα ξημερώματα, νεκρός 
πέφτει στο αυτοκίνητό του, στον χώρο 
στάθμευσης της πολυκατοικίας του από 
πυροβολισμό στο κεφάλι ο Κυριάκος Χα-
τζησάββας, ενώ τον Νοέμβριο του 2018 
νεκρός πέφτει και ο 33 χρονών Γκάρι 
Μπόρις Χριστοδούλου, όταν οι δράστες 
καταδίωξαν και σκότωσαν εν ψυχρώ το 
θύμα τους στον αυτοκινητόδρομο.

Για την υπόθεση της απόπειρας της πε-
ρασμένης Κυριακής συνελήφθησαν μέχρι 
στιγμής δύο πρόσωπα, ένας 38χρονος από 
την Πάφο και ο ισοβίτης για το πενταπλό 
φονικό, Δημήτρης Μαμαλικόπουλος, ο 
οποίος παρουσιάστηκε την περασμένη 
Παρασκευή ενώπιον δικαστηρίου. Μέχρι 
στιγμής εντοπίστηκε το πυροβόλο όπλο με 
το οποίο ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον 
των θαμώνων της καφετερίας, καθώς και 
ένα πιστόλι σε ανοικτό χώρο στην Αγία 
Νάπα, ενώ οι ανακριτές προσπαθούν να 
ενώσουν το παζλ για τον τρόπο με τον 
οποίο εμπλέκεται ο Μαμαλικόπουλος, 
πώς ενημέρωνε τον δράστη, τον τρόπο 
σχεδιασμού και διάπραξης του παρ’ ολίγον 
εγκλήματος, καθώς και το εάν πρόκειται 
για τον ηθικό αυτουργό.

«Κενό» στις Κεντρικές Φυλακές
Ωστόσο, σε δηλώσεις της η Διευθύ-

ντρια των Κεντρικών Φυλακών Άννα 
Αριστοτέλους για το κατά πόσον ο Μα-

μαλικόπουλος χρησιμοποιούσε κινητό 
τηλέφωνο, καθώς βρισκόταν εντός των 
Κεντρικών Φυλακών, ανέφερε ότι σε 
έρευνα που διενεργήθηκε στο κελί του 
δεν εντοπίστηκε οποιαδήποτε κινητή συ-
σκευή, ενώ οι έρευνες θα συνεχιστούν. Σε 
δηλώσεις της στο ΚΥΠΕ επεσήμανε και 
το θέμα της εγκατάστασης συστήματος 
απενεργοποίησης κινητών τηλεφώνων, 
το οποίο θα έπρεπε να εγκατασταθεί από 
τον Σεπτέμβριο του 2018 και για το οποίο 
δόθηκαν αρκετές παρατάσεις από το Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών όσον 
αφορά  την εγκατάστασή του. Το σύστημα, 
όπως ανέφερε, «αν και έχει εγκατασταθεί, 
δεν έχει ενεργοποιηθεί, καθότι δεν έχει 
παραληφθεί μέχρι σήμερα από το Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών».

Με Αρχηγό Αστυνομίας 
συναντήθηκε ο Δήμαρχος 
Αγίας Νάπας

Παράλληλα, την προηγούμενη εβδο-
μάδα ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας Χρίστος 
Ζαννέτου συναντήθηκε με τον Αρχηγό της 
Αστυνομίας. Επίκεντρο της συνάντησης 
ήταν η αστυνόμευση της πόλης της Αγίας 
Νάπας, η πρόληψη και αντιμετώπιση της 
εγκληματικότητας, αλλά και τα υπόλοιπα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως η 
νεανική παραβατικότητα, η ηχορύπανση 
και το αέριο γέλιου. Για τον λόγο αυτό 
αναμένεται σύντομα να πραγματοποιηθεί 
ευρεία σύσκεψη με όλους τους αρμόδιους 
φορείς με την ηγεσία της Αστυνομίας.

Πάντως, σε δηλώσεις του την Παρα-
σκευή ο Αρχηγός Αστυνομίας για την 
τελευταία υπόθεση απόπειρας φόνου στο 
κέντρο της Αγίας Νάπας, ανέφερε ότι η 
Αστυνομία είναι αποφασισμένη να πατά-
ξει την οποιαδήποτε μορφή παρανομίας,  
επισημαίνοντας και τη συνεργασία που 
υπάρχει ανάμεσα σε Αστυνομία και κοινό, 
με βάση τη σημαντική πληροφόρηση 
που παρέχεται.

ΤΟ ΝΈΟ, ΠΑΡ’ ΟΛΊ-
ΓΟΝ ΜΑΚΈΛΈΊΟ, 

ΠΡΟΚΑΛΈΊ ΈΎΛΟΓΗ 
ΑΝΗΣΎΧΊΑ ΓΊΑ ΤΟΝ 

ΤΡΟΠΟ ΜΈ ΤΟΝ 
ΟΠΟΊΟ ΓΊΝΈΤΑΊ ΤΟ 

ΞΈΚΑΘΑΡΊΣΜΑ ΤΩΝ 
ΛΟΓΑΡΊΑΣΜΩΝ, 

ΚΎΡΊΩΣ ΣΤΗΝ ΑΓΊΑ 
ΝΑΠΑ, Η ΟΠΟΊΑ 

ΔΈΝ ΈΊΝΑΊ Η ΠΡΩΤΗ 
ΦΟΡΑ ΠΟΎ ΓΊΝΈΤΑΊ 
ΜΑΡΤΎΡΑΣ ΈΚΤΈΛΈ-

ΣΗΣ ΣΎΜΒΟΛΑΊΟΎ 
ΘΑΝΑΤΟΎ
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ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΎΛΙΚΚΑΣ
pavlikkasm@sigmatv.com
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Το τελευταίο αντίο στον Σταυραετό 
του Αγίου Ιλαρίωνα Γεώργιο Κατσάνη

Α
πό το Σάββατο, 15 Φε-
βρουαρίου 2020,  τα 
κόκκαλα τα ιερά του 
αείμνηστου Ήρωα των 
καταδρομών, Διοικητή 
της 33ης Μοίρας Κατα-
δρομών (Μ.Κ.), Αντιστρά-

τηγου Γεωργίου Κατσάνη, αναπαύονται στη 
γενέτειρά του, στη γη του Σιδηροκάστρου 
Σερρών, της μιας και μοναδικής Μακε-
δονίας. Ο Γεώργιος Κατσάνης είναι ένας 
από τους πολλούς Ήρωες της προδομέ-
νης γενιάς του '74, που έπεσε μαχόμενος 
ηρωικά στη διάρκεια της παράτολμης 
καταδρομικής επιχείρησης στον Άγιο 
Ιλαρίωνα του Πενταδακτύλου.

Ανάμεικτα τα συναισθήματα σε όλους 
μας που υπηρετήσαμε κάτω από τις διατα-
γές του. Από τη μια, η χαρά, γιατί επιτέλους 
βρέθηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα ιερά 
οστά του, και, από την άλλη, μια λύπη κι 
ένας κόμπος στον λαιμό για τον άδικο 
χαμό του στο πεδίο της τιμής. 

Ο Γιώργος Κατσάνης αναδείχθηκε σε 
Στρατηγό και Αρχάγγελο της λευτεριάς 
ανεβαίνοντας όλα τα σκαλοπάτια της στρα-
τιωτικής ιεραρχίας, μέσα από τη φωτιά 
του πολέμου, προσφέροντας ό,τι πολυτι-
μότερο είχε, τη ζωή του, για του Έθνους 
την τιμή. Όπως ο Γρηγόρης Αυξεντίου, 

ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο Κυριακός 
Μάτσης και τόσοι άλλοι αθάνατοι Ήρωες 
του Ελληνισμού. Αυτή φαίνεται να είναι 
πάντα η μοίρα των απροσκύνητων. Τους 
παίρνει ο Θεός μαζί του για να μη δουν 
το μέγεθος της προδοσίας να ξετυλίγεται 
μπροστά στα μάτια τους… 

«Εύχομαι η θυσία του συζύγου μου 
να μείνει παρακαταθήκη στις επόμενες 
γενιές». Με αυτά τα λόγια υποδέχθηκε το 
άγγελμα της ανεύρεσης των οστών του, 
η σύζυγός του Εριφύλη. 

Γράφει η θυγατέρα του Λίνα: «Άφησες 
το αίμα και τη σάρκα σου εκεί στον Άγιο 
Ιλαρίωνα, σύμβολο παντοτινό της λεβεντιάς, 
της τιμής και της γαλανόλευκης… Όσο 
ανακαλύπτω κομμάτια της πορείας του 
πατέρα μου, τόσο βεβαιώνομαι ότι από 
πολύ νωρίς η μοίρα του ήταν χαραγμένη. 
Τιμή σ’ εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν 
και φυλάγουν Θερμοπύλες. Και περισσό-
τερη τιμή τούς πρέπει όταν προβλέπουν 
πως ο Εφιάλτης θα φανεί στο τέλος κι οι 
Μήδοι επί τέλους θα διαβούνε».

Ο Γιώργος Κατσάνης υπήρξε αθλητής του 
Ηρακλή από τα 14 του, με καλές επιδόσεις 
στα 100 και στα 200 μέτρα, στο μήκος και 
στις σκυταλοδρομίες. Στα 18 του εισήχθη 
στη Σχολή Ευελπίδων και ξεκίνησε η στρα-
τιωτική του πορεία, ώσπου ζήτησε μετάθεση 
στην Εθνική Φρουρά, το 1973, στην οποία 
είχε υπηρετήσει ξανά, πέντε χρόνια πριν, ως 
διοικητής Λόχου στην 31η Μ.Κ. Γεννήθηκε 
απέναντι από τα Οχυρά Ρούπελ. Με αυτά 
μεγάλωσε, με ανθρώπους του μόχθου με-
γάλωσε, και έτσι πήγε στην Κύπρο. Για την 
Κύπρο, για την Ελλάδα πολέμησε, γιατί έτσι 

αισθανόταν. Γιατί ήταν Έλληνας. 
Ο πρώην σπρίντερ του Ηρακλή ήταν 

ένας θαρραλέος αξιωματικός των Κατα-
δρομών που διακρινόταν από βαθιά 
αξιοπρέπεια, εντιμότητα, ήθος, τόλμη και 
ανδρεία. Επρόκειτο για μια επιβλητική 
παρουσία και προσωπικότητα με άρτια 
στρατιωτική κατάρτιση και αφοσίωση 
στο καθήκον και την πατρίδα. Δίδασκε τη 
στρατιωτική τέχνη διά του παραδείγματος. 

Λειτουργούσε πάντα ριψοκίνδυνα, θέτοντας 
ακόμη και την ίδια του τη ζωή σε κίνδυνο. 
Επέλεξε να βρίσκεται μπροστά από τους 
καταδρομείς του και να τους δίνει θάρρος, 
καταλαμβάνοντας το ένα μετά το άλλο τα 
πολυβολεία του εχθρού. Δεν λογάριαζε 
ούτε σφαίρες, ούτε βλήματα που έπεφταν 
βροχή, ούτε πολυβόλα από απέναντι που 
ήταν γεμάτη η βουνοκορφή. 

Αν και διαισθάνθηκε τον θάνατο και την 

προδοσία, δεν οπισθοχώρησε. Έμεινε εκεί 
για να φυλάει Θερμοπύλες. Θυσιάστηκε για 
τα ιδανικά της πατρίδας και της ελευθερίας… 
Έβαλε πλώρη για το Πάνθεον των Ηρώων. 
Ένας αληθινός ΗΡΩΑΣ, ένας πραγματικός 
στρατιωτικός ΗΓΕΤΗΣ παράδειγμα προς 
μίμηση. Η μάχη χάθηκε, όχι γιατί δεν δό-
θηκε οργανωμένα και με αυταπάρνηση. Η 
μάχη χάθηκε, γιατί κάποιοι στα μετόπισθεν 
πρόδωσαν τον αδούλωτο Διοικητή. 

Η αναγραφή στο κενοτάφιο του ήρωα 
στον Τύμβο Μακεδονίτισσας αντανακλά 
ακριβώς τις μεγάλες πράξεις, τις πρωτό-
γνωρες υπερβάσεις τού άλλοτε τιμημένου 
δρομέα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης: «Δεν 
κυνηγούσες τον θάνατο, αλλά τον διάλεγες». 
Και ο ήρωας Κατσάνης είχε όντως διαλέ-
ξει… Διότι τι είναι στ’ αλήθεια ηρωισμός; 
Ηρωισμός είναι να επιλέγει κανείς την 
υπέρβαση του εαυτού του. Ο Κατσάνης 
επέλεξε να πολεμήσει για το κλέος που 
κερδίζει ένας ήρωας σ’ αυτήν την παράξενη 
δοκιμασία του πολέμου, ενώ θα μπορούσε 
να βρίσκεται στα μετόπισθεν… 

«Πολλές φορές αναρωτήθηκα», αφηγεί-
ται η κόρη του Λίνα, «πότε κάποιος γίνεται 
ήρωας. Ο πατέρας μου ήταν στρατιωτικός. 
Γινόταν πόλεμος. Άνθρωποι σκοτώνονταν. 
Ήταν πολύ πιθανό να σκοτωθεί στις μάχες 
που γίνονταν. Γιατί, όμως, ήρωας; Τάχθηκε 
επικεφαλής της ομάδας διοίκησης, χωρίς 
να έχει δίπλα του κανέναν να τον αντικα-
ταστήσει και να τον στηρίξει. Κοντά στο 
κάστρο του Αγίου Ιλαρίωνα πετυχαίνει 
τον σκοπό της επιχείρησης. Και μένει 
εκεί περιμένοντας μια βοήθεια, που δεν 
έφτασε ποτέ. Μένει εκεί, γνωρίζοντας ότι 

οι τουρκικές δυνάμεις ενισχύονται. Δεν 
εγκαταλείπει, δεν υποχωρεί, γνωρίζοντας 
τη μοίρα του, μένει πιστός στο καθήκον. 
Είχε τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα 
στη ζωή και στο καθήκον και διάλεξε το 
δεύτερο. Αυτή η επιλογή τον κάνει ήρωα».

Αφηγούνται οι καταδρομείς του: «Σ’ 
αφήσαμε ψηλά στον Πενταδάκτυλο, ανάμε-
σα στις άγριες κορφές του Αγίου Ιλαρίωνα, 
στα χέρια των Τούρκων. Συγχώρησέ μας 
για την εγκατάλειψη του άψυχου κορμιού 
σου. Πίστεψέ μας, πραγματικά προσπα-
θήσαμε, μα δεν τα καταφέραμε. Φάνηκες 
κατά πολύ ανώτερός μας. Ελπίζουμε η 
ψυχή σου να μας συγχωρέσει».

«Σου χρωστάμε την Κερύνεια ελεύθερη. 
Το σπουδαιότερο, οφείλουμε την ταφή σου. 
Και ο καλός Θεός μάς αξίωσε, επιτέλους, 
έστω και με καθυστέρηση 46 σχεδόν χρό-
νων, να κάνουμε πράξη το τάμα μας…».

Συγκινητικός ο επικήδειος της κόρης 
του Λίνας, η οποία με μάτια βουρκωμένα 
και τρεμάμενη φωνή αποχαιρέτησε τον 
πατέρα της μιλώντας για το ήθος του, αλλά 
και τα υψηλά ιδανικά του: «Πατέρα, πόσα 
όνειρά σου γκρεμίστηκαν όταν διαπίστω-
σες την προδοσία…. Πατέρα… πετύχατε 
τον αντικειμενικό σας στόχο, ρίξατε την 
πράσινη φωτοβολίδα και περιμένατε… 
περιμένατε αυτούς που δεν ήρθαν ΠΟΤΕ… 
Βλέπεις πατέρα… Εφιάλτες υπήρχαν και 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ σε όλες τις εποχές… όπως 
υπάρχουν όμως και ΛΕΩΝΙΔΕΣ. Πόσα 
όνειρά σου γκρεμίστηκαν όταν διαπίστωσες 
την ΠΡΟΔΟΣΙΑ…».
*Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Από το Μονάγρι Λεμεσού
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για ένα παιδί. Θέλουμε τα παιδιά αυτά 
να βρίσκουν δύναμη σφιχταγκαλιάζοντας 
τη μικρή Χαρά, το μικρό μας αρκουδάκι, 
το αρκουδάκι όλης της Κύπρου πλέον. 
Έτσι λοιπόν… θέλουμε το κάθε παιδί σε 
ασθενοφόρο ή στα ΤΑΕΠ, να χαμογελάει 
στη Χαρά και όλα θα πάνε καλά».

Η Υπεύθυνη Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης της Τράπεζας Κύπρου Έλλη Ιωαν-
νίδου ανέφερε χαρακτηριστικά πως, «όταν 
ξεκινήσαμε τη συγκεκριμένη ενέργεια, η 
αγάπη και η ανταπόκριση του κόσμου προς 
το αρκουδάκι Χαρά ήταν εντυπωσιακή. Η 
Χαρά, η δική μας Χαρά, στα δύο χρόνια 
ύπαρξής της, έγινε ένα μέσο μεταφοράς 
αγάπης και συμπαράστασης προς τους 
συνανθρώπους μας, μικρούς και μεγάλους. 
Με τη σημερινή μας προσφορά προς την 
Υπηρεσία Ασθενοφόρων και στα Τμήματα 
Ατυχημάτων & Επειγόντων Περιστατικών 
των νοσοκομείων της Κύπρου, ευχόμαστε 
οι “Χαρές” μας να αποτελέσουν τρόπο 
ανακούφισης και μείωσης του πόνου των 
παιδιών και ότι θα παίξουν τον δικό τους 
ρόλο στη γρήγορη ανάρρωσή τους».

Ο Επίτροπος Εθελοντισμού & ΜΚΟ 
Γιάννης Γιαννάκης αναφέρθηκε στον ρόλο 
και  τη συνεισφορά των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων, τονίζοντας πως «τέτοιες πρω-
τοβουλίες αποκτούν ακόμα περισσότερη 
αξία όταν επικεντρώνονται στα παιδιά».

Σε μια ιδιαίτερη φορτισμένη ατμόσφαιρα, 
ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς και η 
Προϊσταμένη της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων 
Ριάνα Κωνσταντίνου κατέθεσαν τις προσω-
πικές τους εμπειρίες, με όμορφες αφηγήσεις 
και συγκεκριμένα περιστατικά, με τα οποία 
ενισχύεται η ανάγκη για τις όμορφες Χαρές, 
ένα πολύτιμο δώρο αξίας για τα παιδιά!
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Η 
Χαρά είναι ένα πανέμορ-
φο λευκό αρκουδάκι,  
που σκορπίζει χαρά και 
άπλετη αγάπη στις καρ-
διές μικρών και μεγά-
λων. Χαμόγελα γλυκά, 
χαμόγελα αισιόδοξα, 

χαμόγελα πίστης ότι όλα θα πάνε καλά. 
Η Χαρά είναι το αρκουδάκι που… ξέφυ-

γε τα προπέρσινα Χριστούγεννα από τον 
θάλαμο του Νοσοκομείου Μακάριος ο Γ’, 
στη Λευκωσία, από έναν παιδικό ορό, εκεί 
όπου ήταν κρεμασμένη, και ξεκίνησε το 
μεγάλο ταξίδι της με τον μη κερδοσκοπικό 
οργανισμό REACTION και την Τράπεζα 
Κύπρου, για να φέρει ευχές και χαρές πίσω 
στα παιδιά που είναι άρρωστα, στο κρεβάτι 
του πόνου. Στα πρώτα Χριστούγεννα της 
ζωής της η Χαρά αφιέρωσε όλη της την 
ενέργεια για να μαζέψει ευχές και θετική 
ενέργεια για τα παιδιά που νοσηλεύονταν 
στο Μακάρειο. Ολόκληρη η Κύπρος, μικροί 
και μεγάλοι, μέχρι και ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, έστειλαν τις ευχές 
τους μέσω της κάτασπρης αρκουδίτσας 
στα παιδιά που πέρασαν τις ημέρες των 
γιορτών στο νοσοκομείο.

Η Χαρά δίπλα
στους εργαζόμενους

Τα περσινά Χριστούγεννα, η Χαρά επέ-
στρεψε και είπε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε 
όλους εκείνους τους εργαζόμενους, που, 
μακριά από τα σπίτια και τις οικογένειές 
τους, εργάστηκαν τις ημέρες των γιορτών. 
Στους ιατρούς, νοσηλευτές, αστυνομικούς, 
πυροσβέστες, στο προσωπικό της ΑΗΚ, 
των Τηλεπικοινωνιών και σε πολλούς 
άλλους. Σε όλους και όλες που τις μέρες 
των γιορτών υποχρεώνονται να εργαστούν 
για να λειτουργήσει το κράτος, τα νοσο-
κομεία, και άλλες υπηρεσίες.

Την περασμένη εβδομάδα, η Χαρά έκα-
με τη μεγάλη ανατροπή. Η Χαρά… γέννησε 
μικρά αρκουδάκια, που παραδόθηκαν 
από τον REACTION και την Τράπεζα 
Κύπρου στην Υπηρεσία Ασθενοφόρων 
και στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επει-
γόντων Περιστατικών. Για να απαλύνουν 
τον πόνο, την αγωνία, τις ανησυχίες και 
τον φόβο των μικρών παιδιών που διακο-

Ο Αλβέρτος Α’ γεννήθηκε στις 8 
Απριλίου 1875 και πέθανε στις 17 
Φεβρουαρίου 1934. Ήταν βασι-

λιάς των Βέλγων (1909 - 1934), δεύτερος 
γιος και το πέμπτο παιδί του Πρίγκιπα 
Φιλίππου, Κόμη της Φλάνδρας (τρίτου 
γιου του βασιλιά του Βελγίου Λεοπόλ-
δου Α’) και της Πριγκίπισσας Μαρίας του 
Χοεντσόλερν-Ζιγκμαρίνγκεν.

Αν και τέταρτος αρχικά σε σειρά δι-
αδοχής στον βελγικό θρόνο, λόγω των 
πρόωρων θανάτων του ξαδέλφου του και 
του μεγαλύτερου αδελφού του Βαλδουίνου, 
διαδέχθηκε ο ίδιος τον θείο του βασιλιά 
Λεοπόλδο Β’. 

Ήταν βαθιά θρησκευόμενος χριστιανός 
Καθολικός και έδειξε έντονο ενδιαφέρον 
στη θρησκεία, προσπαθώντας να τηρή-
σει τέλεια τους χριστιανικούς κανόνες. 
Σε αντίθεση με τον Γερμανόφιλο θείο 
του βασιλιά Λεοπόλδο Β’, ο Αλβέρτος 
αντιπαθούσε τους Γερμανούς, γι’ αυτό 
αποφάσισε να τηρήσει ουδετερότητα στον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο εκβιασμός του 
Κάιζερ των Γερμανών να περάσουν τα 
στρατεύματά του μέσα από το έδαφος του 
Βελγίου, τον ανάγκασαν να προσχωρήσει 
στην ΑΝΤΑΝΤ μετά από συνεννοήσεις 
με τη Μεγάλη Βρετανία. Όταν ο βελγικός 
στρατός πολέμησε στη μάχη του Μάρνη 
(6 - 9 Σεπτεμβρίου 1914), ο ίδιος ο βασιλιάς 
Αλβέρτος ήταν στη μάχη επικεφαλής του 

βελγικού στρατού. Στις μάχες συμμετείχε 
η σύζυγός του Ελισάβετ ως νοσοκόμα και 
ο 14χρονος γιος του Λεοπόλδος.

Ο Αλβέρτος προέβη σε μια σειρά με-
ταρρυθμίσεων, όπως την καθιέρωση Συ-
ντάγματος και της καθολικής ψηφοφορίας. 
Στη διάσκεψη των Παρισίων προσπάθησε 
να υπερασπίσει τα συμφέροντα του Βελ-
γίου, ζητώντας πολεμικές αποζημιώσεις 
από τη Γερμανία. Προσπάθησε να πείσει 

τους εταίρους της Συνόδου να σταθούν 
επιεικείς στους ηττημένους και να μην 
εκθρονίσουν τους ηττημένους μονάρχες. 
Προειδοποίησε ότι μια σκληρή τιμωρία 
μπορεί να δημιουργήσει νέα μεγάλα προ-
βλήματα στο μέλλον, συσπειρώνοντας τις 
αντιδραστικές δυνάμεις στη Γερμανία. Δεν 
εισακούστηκε και οι ανησυχίες του επα-
ληθεύτηκαν αργότερα με την άνοδο του 
ναζισμού στη Γερμανία και την έκρηξη 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Αν και δεινός ορειβάτης, σκοτώθηκε στις 
17 Φεβρουαρίου 1934 σε ατύχημα κατά 
τη διάρκεια μιας αναρρίχησης. Αργότερα 
υπήρξαν και άλλες εκδοχές σχετικά με 
τον περίεργο θάνατό του, όπως ακόμη 
και η δολοφονία του, αλλά τίποτα δεν 
επιβεβαιώθηκε.

Νυμφεύτηκε στο Μόναχο στις 2 Οκτω-
βρίου 1900 την Ελισάβετ της Βαυαρίας, μια 
πριγκίπισσα του Οίκου των Βίττελσμπαχ, 
κόρη του Καρόλου-Θεοδώρου, δούκα στη 
Βαυαρία. Σύμφωνα με την αλληλογραφία 
της εποχής, το ζεύγος ήταν συνδεδεμένο με 
βαθιά αγάπη, εκτίμηση και αλληλοβοήθεια, 
σε πλήρη αντίθεση με την άστατη ζωή 
του προκατόχου θείου του. Είχαν μεγάλη 
αγάπη στις Τέχνες, τα Γράμματα και τον 
Πολιτισμό. Μαζί απέκτησαν τρία παιδιά.  
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο 

www.artaeri.com.
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Αλβέρτος Α΄ του Βελγίου

μίζονται με ασθενοφόρα ή προσέρχονται 
ως ασθενείς στα Τμήματα Ατυχημάτων 
και Επειγόντων Περιστατικών. 

Το αρκουδάκι των παιδιών
Η Χαρά, στον νέο της ρόλο και σε έναν 

ακόμη μεγαλύτερο και πιο ουσιαστικό 
προορισμό,  δίνει απλόχερα τη χαρά της 
στα παιδιά, δύναμη για να αντέχουν, να 
πονούν λιγότερο, να φοβούνται πιο λίγο 
και να βλέπουν τη δοκιμασία τους σαν 
ένα παιχνίδι, κάτι που θα περάσει, με τη 
συντροφιά της Χαράς.

Η σημαντικότητα της πρωτοβουλίας 
αυτής είναι τεράστια και πραγματικά 
επωφελής για τα παιδιά. 

Όπως εξηγεί ο Δρ Γιώργος Γεωργίου, 
Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο Τμήμα 
Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 
Συμπεριφοράς του Ευρωπαϊκού Πανεπιστη-
μίου, ο οποίος μίλησε στη διάσκεψη Τύπου 
που οργανώθηκε για την παράδοση των 
δώρων, «κάθε προσπάθεια που έχει ως 
στόχο να μετατρέψει μια στρεσογόνο και 
συναισθηματικά φορτισμένη κατάσταση για 
ένα παιδί, σε μια όσο το δυνατόν  πιο φιλική 
διαδικασία, θα πρέπει να τυγχάνει όχι μόνο 
της αποδοχής, αλλά και της ενίσχυσης από 
μέρους μας. Έτσι και σε αυτήν την περίπτωση 
το αρκουδάκι έχει ως στόχο να κάνει την 
εμπειρία του παιδιού λίγο καλύτερη. Να το 
συνδέσει με κάτι οικείο και κάτι ευχάριστο. 
Να του επιτρέψει να νιώσει λίγο πιο άνετα 
και να του αποσπάσει την προσοχή,  δίνο-
ντάς του χρόνο και χώρο για να ηρεμήσει. 
Ο ρόλος μας ως ενήλικες και ως κοινωνία 
είναι να προστατεύσουμε τα παιδιά - και όταν 
αυτό δεν είναι εφικτό - να τα βοηθήσουμε 
να διαχειριστούν όσο καλύτερα γίνεται την 
εμπειρία τους. Προσπαθώντας πάντοτε να 
μπούμε στα παπούτσια τους και να δούμε 
με τα μάτια τους». 

Η δύναμη ενός παιχνιδιού
Ο Πρόεδρος του REACTION Μάριος 

Σταύρου εξήγησε πως «η πρωτοβουλία 
αποσκοπεί στη χαρά των παιδιών και μόνο 
των παιδιών. Για ένα παιδί η στιγμή που 
μπαίνει σε ασθενοφόρο είναι ιδιαίτερα 
δύσκολη, είναι ένα περιβάλλον αφιλόξενο, 
άγνωστο και πολλές φορές τρομακτικό 
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Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση 
του «Jiu Jitsu», ο Δημήτρης 
Λογοθέτης ετοιμάζεται για την 

επόμενή του ταινία «Man of War», η 
οποία βρίσκεται και επίσημα στο στάδιο 
του pre-production. Η ταινία, που είναι 
παραγωγής και σκηνοθεσίας του κ. Λο-
γοθέτη και της ομάδας του, αναμένεται 
να ξεκινήσει γυρίσματα στην Κύπρο 
περί τα τέλη Απριλίου. 

Ο Δημήτρης Λογοθέτης, επίσης πα-
ραγωγός και σκηνοθέτης της ταινίας 
«Jiu Jitsu», που γυρίστηκε το καλοκαίρι 
του 2019 εξολοκλήρου στην Κύπρο, 
ανέφερε: «Έχουμε ξεκινήσει επίσημα 
την προετοιμασία για την παραγωγή 
της νέας μας ταινίας. Αυτήν  τη στιγμή 
οριστικοποιούμε τον προϋπολογισμό 
μας, αναζητούμε τις τοποθεσίες για τα 
γύρισμα, οργανώνουμε το συνεργείο 
μας και ετοιμάζουμε συμβόλαια». Η 
ομάδα παραγωγής βρίσκεται επίσης 
σε συνομιλίες με διάφορους ηθοποιούς 
για τους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μη 
έχοντας, ωστόσο, καταλήξει επίσημα σε 
κάποιο όνομα. 

Το σενάριο της ταινίας «Man of War» 
είναι του Gary Scott Thompson, σεναρι-
ογράφου των franchise ταινιών «Fast & 
Furious». Τη σκηνοθεσία της ταινίας θα 
αναλάβει ο κ. Λογοθέτης σε συνεργασία 
με τον παραγωγό Todd Garner, πρώην 

πρόεδρο παραγωγής της Walt Disney, 
καθώς και ταινιών όπως το «Knight and 
Day», «Paul Blart: Mall Cop» το «xXx», 
αλλά και του νέου «Mortal Kombat».

Επιπρόσθετα, η ομάδα παραγωγής σε 
συνεργασία με τον Κύπριο παραγωγό 
Κρις Οικονομίδη, δουλεύουν πάνω σε 
ακόμη δύο ταινίες που ζήτησε η εται-
ρεία διανομής ταινιών Highland Film 
Group. Όπως επεσήμανε ο κ. Λογοθέτης, 
«για όλες αυτές τις ταινίες, η πρώτη μας 

επιλογή είναι η Κύπρος». 
Η πρώτη από τις προαναφερόμε-

νες δύο ταινίες είναι το «Kickboxer: 
Armageddon», συνέχεια του «Kickboxer: 
Vengeance and Retaliation» με πρω-
ταγωνιστές τον Alain Moussi (Jiu Jitsu), 
τον Jean-Claude Van Damme και τον 
Christopher Lambert. Η δεύτερη ταινία 
είναι αναβίωση μιας πολύ μεγάλης πα-
ραγωγής της δεκαετίας του ’80, που θα 
ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η ταινία «Man of War» ξεκινά γυρίσματα 
περί τα τέλη Απριλίου

Η ΧΑΡΑ, ΤΟ ΑΡΚΟΥΔΑΚΙ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΑΣ, ΧΑΡΙΖΕΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΑΠΑΛΥΝΕΙ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

Δώρο αξίας από τον REACTION
και την Τράπεζα Κύπρου

www.simerini.com

Το αρκουδάκι κάνει 
καλύτερη την εμπειρία

του παιδιού στο 
ασθενοφόρο και στις

Πρώτες Βοήθειες 



Της Κυριακής

Κοινωνία 16
23.02.2020

ΣΤΟ ΦΟΥΛ ΟΙ ΜΗΧΑΝΈΣ ΤΟΥ 
ΟΑΥ, ΠΟΥ «ΤΡΈΧΈΙ» ΠΑΡΑΛ-
ΛΗΛΑ ΠΟΛΛΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΈΣ, 
ΜΈ ΣΤΟΧΟ ΝΑ ΚΥΛΗΣΈΙ ΟΣΟ 
ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΙΟ ΟΜΑΛΑ Η 
ΠΛΗΡΗΣ ΈΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΈΣΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020 

ΘΕΟΔΩΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ  
nicolaouth@simerini.com 

Σ
ε αγώνα δρόμου ενάντια 
στον χρόνο επιδίδεται ο 
Οργανισμός Ασφάλισης 
Υγείας (ΟΑΥ), που μέσα 
στους επόμενους τρεις 
μήνες έχει να διανύσει 
μεγάλη απόσταση, ώστε 

να φτάσει με επιτυχία στον πολυπόθητο 
τερματισμό, που δεν είναι άλλος από την 
έναρξη της Β’ φάσης του Γενικού Συστήμα-
τος Υγείας (ΓεΣΥ). Για τα επόμενα βήματα, 
και όλα όσα πρέπει να γίνουν μέχρι την 
1η Ιουνίου 2020, μίλησε στη «Σημερινή» 
η Αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΟΑΥ, 
Έφη Καμμίτση. 

Ενδιαφέρον από 45 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια 

Αρχικά, η κ. Καμμίτση αναφέρθηκε 
στο επίμαχο ζήτημα της ένταξης των 
ιδιωτικών νοσηλευτηρίων στο σύστημα. 
Όπως είπε, αρχίζει η διαπραγμάτευση 

Λίγες μόνο ημέρες μάς χωρίζουν 
από την αύξηση των εισφορών 
στο ταμείο του ΓεΣΥ, η οποία θα 

επηρεάσει τις τσέπες όλων μας. Αρχικά 
να υπενθυμίσουμε πως η βασική πηγή 
χρηματοδότησης του ΓεΣΥ είναι οι εισφο-
ρές και από την αρχή γινόταν ξεκάθαρο 
πως για την πρώτη φάση εφαρμογής του 
συστήματος αυτές θα ήταν μειωμένες σε 
σχέση με την πλήρη εφαρμογή του. Η 
καταβολή των εισφορών για την πρώ-
τη φάση του ΓεΣΥ ξεκίνησε από την 1η 
Μαρτίου 2019 και θα συνεχιστεί μέχρι 
και τις 29 Φεβρουαρίου 2020, ενώ από 
την 1η Μαρτίου 2020 και έκτοτε θα αρ-
χίσει η καταβολή των εισφορών για την 
πλήρη εφαρμογή του συστήματος που 
θα επέλθει τρεις μήνες μετά. Οι κατηγο-

ρίες των εισφορέων είναι οι μισθωτοί, 
οι εργοδότες, το κράτος, οι αυτοτελώς 
εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι εισοδη-
ματίες, οι αξιωματούχοι και τα πρόσωπα 
που είναι υπεύθυνα για την καταβολή 
σε αξιωματούχους των προβλεπόμενων 
αποδοχών τους. 

Τα ποσοστά εισφοράς για την κάθε 
κατηγορία εισφορέων καθορίζονται με 
βάση τον περί Γενικού Συστήματος Υγείας 
(Τροποποιητικό) Νόμο του 2017. 

Σύμφωνα λοιπόν με τη νομοθεσία, 
από την 1η Μαρτίου 2020 οι εισφορές 
θα αυξηθούν ως ακολούθως: 

Για τους μισθωτούς, τους συνταξιού-
χους, τους αξιωματούχους και τους εισο-
δηματίες αυξάνονται από το 1,70% στο 
2,65%, για τους αυτοτελώς εργαζόμενους 

Κοντοζυγώνει η αύξηση των εισφορών
από 2,55% στο 4%, για τους εργοδότες 
και τη Δημοκρατία ή φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την 
καταβολή των απολαβών σε αξιωματούχο 
από το 1,85% αυξάνονται στο 2,90% και 
για το πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας από 
το 1,65% στο 4,70%. Ο νόμος προνοεί 
επίσης πως το μέγιστο συνολικό ετήσιο 
ποσό για κάθε φυσικό πρόσωπο πάνω 
στο οποίο θα καταβάλλονται εισφορές, 
είναι το ποσό των €180.000. 

Η πραγματική επίδραση 
Η αύξηση των εισφορών σε πραγματικά 

χρήματα μεταφράζεται ως ακολούθως: 
Για παράδειγμα, ένας μισθωτός με κα-

θαρές μηνιαίες απολαβές ύψους €1000, 
μετά με την περικοπή του 2,65% για το 

ΓεΣΥ θα παίρνει €973,50. 
Ένας αυτοτελώς εργαζόμενος που σήμε-

ρα έχει καθαρές μηνιαίες αποδοχές ύψους 
700 ευρώ, με τις εισφορές της τάξης του 
4% για το ΓεΣΥ θα παίρνει €672. 

Ένας συνταξιούχος με σύνταξη ύψους 
700 ευρώ, με την περικοπή του 2,65% για 
το ΓεΣΥ θα παίρνει συνολικά €681,45. 

Περαιτέρω, ένας εργοδότης, του οποίου 
οι ασφαλιστέες αποδοχές των υπαλλή-
λων του ανέρχονται σε 12 χιλιάδες ευρώ, 
σήμερα με τις εισφορές του στα διάφο-
ρα ταμεία επωμίζεται επιπλέον κόστος 
ύψους €1.440. Με την αύξηση, όμως, 
των εισφορών στο ΓεΣΥ και τις περικοπές 
ύψους 2,90% για τις εισφορές, το κόστος 
του θα αυξηθεί κατά €348 ευρώ, άρα 
θα φτάσει τα €1788. 

Για τους μισθωτούς, 
τους συνταξιούχους, 
τους αξιωματούχους 

και τους εισοδηματίες 
οι εισφορές στο ΓεΣΥ 
από την 1η Μαρτίου 

2020 αυξάνονται από 
το 1,70% στο 2,65%, 

για τους αυτοτελώς 
εργαζόμενους από 
2,55% στο 4%, για 
τους εργοδότες και 
τη Δημοκρατία από 

το 1,85% αυξάνονται 
στο 2,90% και για 

το πάγιο ταμείο της 
Δημοκρατίας από το 

1,65% στο 4,70%. 

Αγώνας 
δρόμου για 
τη Β’ φάση 
του ΓεΣΥ

Συνολικά 
45 ιδιωτικά 

νοσηλευτήρια, 
από τα 75 που 

λειτουργούν στην 
Κύπρο, εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον για 
ένταξή τους στο 

ΓεΣΥ και βρίσκονται 
σε διαβουλεύσεις με 

τον ΟΑΥ  

με τα νοσηλευτήρια που εξέφρασαν 
το ενδιαφέρον τους. «Περιμένουμε 

κάποια δεδομένα -κυρίως οικονο-
μικά- που θα μας στείλει το κάθε 
νοσηλευτήριο ξεχωριστά,  ώστε ν’ 
αρχίσουν οι διαβουλεύσεις», είπε. 
Ερωτηθείσα εάν τέθηκαν χρονοδια-
γράμματα, εξήγησε ότι δεν μπορούν 
να ξέρουν από τώρα πόσες συνα-
ντήσεις θα χρειαστεί να γίνουν με το 
κάθε νοσηλευτήριο, ωστόσο τόνισε 

πως ο στόχος είναι να καταλήξουν 
το συντομότερο, ώστε να τους δοθεί 

ο απαραίτητος χρόνος για να προετοι-
μαστούν. Φυσικά, όπως ξεκαθάρισε η 

κ. Καμμίτση, όλα τα νοσηλευτήρια θα 
έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στο σύ-
στημα ακόμα και μετά την 1η Ιουνίου. 

Από πλευράς του ο Πρόεδρος του 
Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών 
Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ), Σάββας Κα-
δής, ανέφερε στη «Σ» ότι μέχρι τις 14 
Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την 
οποία έληξε η προθεσμία, εκδήλωσαν 
ενδιαφέρον για ένταξή τους στο ΓεΣΥ συ-
νολικά 45 ιδιωτικά νοσηλευτήρια από τα 
75 που λειτουργούν στη χώρα μας. Όπως 
εξήγησε, το ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον 
δεν σημαίνει και ότι θα ενταχθούν τελικά 
στο σύστημα. Πρόσθεσε πως αυτήν τη 
στιγμή το κάθε νοσηλευτήριο ξεχωριστά 
βρίσκεται στη διαδικασία διαβουλεύσεων 
με τον ΟΑΥ και κανείς δεν μπορεί να 
προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί. «Δεν 
τέθηκε χρονοδιάγραμμα, ωστόσο το συντο-
μότερο δυνατό πρέπει να ολοκληρωθούν 
οι διαβουλεύσεις, ώστε να έχουν χρόνο 
και τα νοσηλευτήρια να προετοιμαστούν 
για την 1η Ιουνίου 2020», είπε. 

Ο κ. Καδής δεν θέλησε να αναφερ-
θεί ονομαστικά στα νοσηλευτήρια που 
εξέφρασαν ενδιαφέρον, ωστόσο, σύμ-
φωνα με πληροφορίες, το μνημόνιο 
συναντίληψης, πέραν των υπολοίπων, 
έχουν υπογράψει δύο μεγάλες κλινικές 
στη Λευκωσία, δυο στη Λεμεσό και δύο 
στην Πάφο. Όσον αφορά τη Λευκωσία, 
φέρεται να πρόκειται για το «Απολλώνειο» 
και το «Αρεταίειο», στη Λεμεσό πρόκειται 
για το «Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο» 
και το «Μediterranean», ενώ στην Πάφο 
φέρεται να πρόκειται για το «Βlue Cross» 
και τον «Ευαγγελισμό». 

Περαιτέρω, ο κ. Καδής ξεκαθάρισε 
πως όσον αφορά τα νοσηλευτήρια που 
δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον μέχρι τη λήξη 
της προθεσμίας, μπορούν όλα να εντα-
χθούν στο ΓεΣΥ αλλά με διαφορετικούς 
όρους από αυτούς που προνοούνται στο 
μνημόνιο συναντίληψης του ΠΑΣΙΝ με 
τον ΟΑΥ. 

Επαγγελματίες υγείας, 
ΤΑΕΠ και ασθενοφόρα 

Στο μεταξύ, με την έναρξη της Β’ φά-
σης του ΓεΣΥ θα ενταχθούν στο σύστημα 
και άλλοι επαγγελματίες υγείας που δεν 
συμμετείχαν στην Α’ φάση, όπως φυσι-
οθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοπα-
θολόγοι, κλινικοί ψυχολόγοι και κλινικοί 
διαιτολόγοι, νοσηλευτές και μαίες, όπως 
επίσης και οι οδοντίατροι. Όπως ανέφερε 
η κ. Καμμίτση, ο ΟΑΥ εντός των επόμενων 
15 ημερών θα καλέσει τον κάθε σύνδε-
σμο ξεχωριστά σε διαβούλευση, ώστε να 
τεθεί το τελικό πακέτο παροχών που θα 
προσφέρει εντός ΓεΣΥ η κάθε κατηγορία. 

Την ίδια ώρα, με την πλήρη εφαρμογή 

του ΓεΣΥ, στο σύστημα θα περιλαμβάνονται 
και τα ασθενοφόρα, όπως επίσης και τα 
Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων 
Περιστατικών (ΤΑΕΠ). Σύμφωνα με την κ. 
Καμμίτση, η συζήτηση που γίνεται αφορά 
τον τρόπο ένταξης ειδικά των ασθενοφό-
ρων, ωστόσο τόνισε πως αυτό που έχει 
σημασία να γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι 
δεν θα αλλάξει σε τίποτα η διαδικασία 
όπως την ξέρουμε σήμερα. Όπως εξήγησε, 
θα εισαχθούν κάποιες προδιαγραφές για 
τα ασθενοφόρα, τις οποίες τουλάχιστον 
τα δημόσια, δηλαδή όσα ανήκουν στην 
Υπηρεσία Ασθενοφόρων, τις πληρούν. 

Οι καταχρήσεις και το 
σύστημα πληροφορικής 

Όσο αφορά τις καταχρήσεις, ερωτηθείσα 
σχετικά, η Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
του ΟΑΥ υπέδειξε ότι βρίσκονται υπό 
μελέτη πρωτόκολλα που θα τεθούν για 
την ενδονοσοκομειακή φάση, όπως έγινε 
και για την εξωνοσοκομειακή φροντίδα 
στην Α’ φάση του ΓεΣΥ, όπου τέθηκαν 
κανόνες και είχαμε και περιπτώσεις που 
επιβλήθηκαν κυρώσεις. «Παράλληλα», 
όπως είπε, «σχεδιάζουμε το σύστημα πλη-
ροφορικής για όλα όσα θα περιληφθούν 
στη Β’ φάση, ενώ θα ακολουθήσει και η 
σχετική εκπαίδευση των νέων παροχέων». 
Καταληκτικά, ανέφερε πως βρίσκονται σε 
εξέλιξη πολλές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρο-
να τρέχει και η Α’ φάση του συστήματος, 
που συνεχίζει κανονικά να παρέχει τις 
υπηρεσίες του στους δικαιούχους. 

Προετοιμάζονται τα 
δημόσια νοσηλευτήρια 

Από πλευράς τους τα δημόσια νοση-

λευτήρια, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο 
Τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπη-
ρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), Χαράλαμπο 
Χαριλάου, ετοιμάζονται πυρετωδώς για 
την ένταξή τους στο ΓεΣΥ από την 1η 
Ιουνίου 2020. Ο κ. Χαριλάου εξήγη-
σε πως η αναβάθμιση των δημόσιων 
νοσηλευτηρίων συνεχίζεται. Γι’ αυτόν 
τον σκοπό, όπως είπε, έχει καταρτιστεί 
ένα σχέδιο δράσης με τη συμμετοχή 
των διευθύνσεων του οργανισμού,  το 
οποίο έχει τεθεί σε εφαρμογή και έχει 
ξεκινήσει η υλοποίησή του. Το σχέδιο, 
όπως υπέδειξε, αποσκοπεί στο να βελ-
τιωθούν οι χώροι μέσα και έξω από τα 
νοσηλευτήρια, ούτως ώστε να γίνουν πιο 
φιλικά προς τον χρήστη και επιπρόσθε-
τα έχει τεθεί σε εφαρμογή ένα σχέδιο 
για την εξυπηρέτηση του ασθενούς, το 
οποίο θα τον βοηθά για να ξεναγείται 
μέσα στους χώρους του νοσοκομείου 
εύκολα και να τυγχάνει της καλύτερης 
μεταχείρισης χωρίς να ταλαιπωρείται. 

Όσον αφορά τη στελέχωση, σύμφωνα 
με τον κ. Χαριλάου, συνεχίζεται κανονικά 
καθώς έχουν προσληφθεί πάνω από 100 
γιατροί και αναμένεται εντός των ημερών 
η απάντηση και άλλων. «Ευελπιστούμε 
ότι πολύ σύντομα θα πληρώσουμε όλες 
τις θέσεις που είναι κενές», δήλωσε. «Η 
ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας θα 
μπει σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου του 
2020. Στο μεταξύ, εμείς λειτουργούμε 
τα χειρουργεία μας κανονικά σύμφωνα 
με τις λίστες αναμονής και ευελπιστούμε 
ότι θα κρατήσουμε ή θα αυξήσουμε τον 
όγκο των εγχειρήσεων, ώστε να παρα-
μείνουμε ένας βιώσιμος οργανισμός», 
είπε κλείνοντας.  
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Μ
ια εβδομάδα πριν 
από το πολυπό-
θητο τριήμερο, 
και οι Κύπριοι 
διατηρούν τα 
σκήπτρα του 
χαρακτηρισμού 

«της τελευταίας στιγμής». Αυτό τουλάχι-
στον δείχνει η εικόνα της διαθεσιμότητας 
των ξενοδοχείων σε όλες τις επαρχίες, 
ακόμη και στην προτιμότερη -λόγω τρι-
ημέρου- της Λεμεσού. Μιλώντας με τους 
εκπροσώπους της ΠΑΣΥΞΕ ανά επαρχία, 
το συμπέρασμα είναι ότι λίγο πριν από 
την Παρασκευή αναμένεται η πληρότητα 
να αυξηθεί και σε ορισμένες περιπτώσεις 
να φτάσει ακόμη και το 100%. Το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση αεροπορικών 
εισιτηρίων για Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

«Μες στη Λεμεσό 
μας και πάλι…»

Αν και κερδίζει κάθε χρόνο την προτί-
μηση των Κύπριων, και όχι μόνο, εντούτοις 
λίγες ημέρες πριν από το τριήμερο, η 
Λεμεσός διαμηνύει τη διαθεσιμότητά της 
για να δεχθεί ακόμη περισσότερα άτομα. 
Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού, κ. Χάρης Θεοχάρους,  
ανέφερε στη «Σ» ότι υπάρχουν διαθέ-
σιμα δωμάτια σε πολλά ξενοδοχεία με 
πολύ ελκυστικά πακέτα. «Είμαστε λίγο 
της τελευταίας στιγμής εμείς οι Κύπριοι, 
άρα αυτήν τη στιγμή που μιλούμε δεν 
μπορούμε να πούμε για πληρότητα των 
ξενοδοχείων. Υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα 
δωμάτια σε ξενοδοχεία και μάλιστα με 

πολύ καλά πακέτα, με τιμές που μπορεί να 
αρχίζουν από 40 ευρώ και να ψηλώνουν 
ανάλογα. Η ζήτηση θα φτάσει στα ύψη 
την ερχόμενη εβδομάδα. Είμαστε όμως 
σε πολύ καλά επίπεδα. Αν εξαιρέσου-
με μερικά ξενοδοχεία ίσως πιο μικρά, 
που είναι υπερπλήρη, υπάρχουν πολλά 
ακόμη διαθέσιμα. Είμαστε στα ίδια επί-
πεδα με πέρσι και ευελπιστούμε ότι την 
άλλη εβδομάδα η πληρότητα θα φτάσει 
το 100%». Η επαρχία της Πάφου κινεί-
ται επίσης στα ίδια επίπεδα με πέρσι, 
αναμένοντας την πληρότητα να φτάσει 
το 70%. Ο Πρόεδρος της Επαρχιακής 
Επιτροπής ΠΑΣΥΞΕ Πάφου, κ. Θάνος 
Μιχαηλίδης, εξήγησε γιατί κάποιος,  επι-
λέγοντας την Πάφο, μπορεί να περάσει 
ένα υπέροχο τριήμερο. «Οι τιμές είναι 
ελκυστικές για όλους και είναι μια πολύ 
καλή επιλογή για κάποιον που θέλει να 
συνδυάσει διασκέδαση, ξεκούραση και 
αλλαγή παραστάσεων. Προσφέρεται και 
για εκδρομές αλλά και για το Καρναβάλι, 
όπου η καρναβαλίστικη παρέλαση θα 
πραγματοποιηθεί στη Λεωφόρο Ποσειδώ-
νος». Ο κ. Μιχαηλίδης ανέφερε στη «Σ» 
ότι, συγκρίνοντας με την περσινή χρονιά, 
η φετινή είναι ελαφρώς χειρότερη στις 
κρατήσεις. «Παρόλο που οι αφίξεις στο 
αεροδρόμιο Πάφου σημείωσαν αύξηση, 
εντούτοις στα ξενοδοχεία παρατηρήθηκε 
μια μείωση στη διαμονή τους. Πολλοί 
επιθυμούν να παραμένουν σε σπίτια, 
επαύλεις και άλλου είδους καταλύματα, 
πολλά από αυτά χωρίς άδεια, που κλεί-
νουν μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας 
τύπου Airbnb».

Να πάρω τα βουνά 
ή το αεροπλάνο;

Μπορεί η πληρότητα των εγχώριων 
καταλυμάτων να φτάσει σε πολύ υψηλά 
επίπεδα, ωστόσο δεν είναι λίγοι αυτοί που 
επιλέγουν να φύγουν εκτός του νησιού 
για το τριήμερο. Κύρια επιλογή τους η 
Ελλάδα, με την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη 
να έχουν την τιμητική τους. Ο επίτιμος 
Πρόεδρος του Συνδέσμου Ταξιδιωτικών 
Πρακτόρων Κύπρου, κ. Άκης Κελεπέσιης,  
μίλησε για τις σημερινές τιμές των εισι-
τηρίων αλλά και τη διαθεσιμότητά τους. 
«Οι τιμές, αν και ενδέχεται να αλλάξουν 
ανά πάσα στιγμή, εντούτοις κυμαίνονται 
για Αθήνα γύρω στα 280 ευρώ και 220 
για Θεσσαλονίκη και αυξάνονται ανά-
λογα. Μέχρι την άλλη εβδομάδα ίσως 
παραμείνουν ελάχιστα εισιτήρια, αλλά 
θα είναι σαφώς πιο ακριβά από τις τιμές 
που αναφέρονται τώρα. Αναμένεται ότι 
θα εξαντληθούν γρήγορα τα εισιτήρια, 
γιατί είναι πολλοί αυτοί που επιλέγουν να 
ταξιδέψουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
για το τριήμερο». Από την άλλη πλευρά 
υπάρχει -αν και είναι μικρή- αυτή η με-
ρίδα του πληθυσμού που επιθυμεί να 
βρίσκεται μακριά από τη βαβούρα των 
ημερών και επιλέγει την ηρεμία και τη 
γραφικότητα των ορεινών περιοχών, ειδικά 
φέτος που ο χειμώνας ήταν όμορφα βαρύς. 
Ο Πρόεδρος της επαρχιακής Επιτροπής 
Ορεινών Θερέτρων, κ. Ανδρέας Μαντάλας, 
θέλησε να καλέσει όλους όσους επιθυ-
μούν να ξεφύγουν από τα συνηθισμένα, 
να καταφύγουν στο βουνό. «Αν και μεγά-
λα καταλύματα έχουν γεμίσει, εντούτοις 

υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα για να 
περάσει κάποιος ευχάριστες στιγμές και 
να ‘κόψει τη μούττη’ σε ορεινή περιοχή. 
Οι περισσότεροι προτιμούν τις παράλιες 
πόλεις, ειδικά τη Λεμεσό, αλλά υπάρχουν 
πολλοί που προτιμούν την ησυχία του 
χωριού. Το διήμερο ή το τριήμερο στο 
βουνό προσφέρεται για να περάσει κάποιος 
καλά, να ξεκουραστεί και να απολαύσει 
την Καθαρά Δευτέρα κοντά στη φύση, 
όπως προνοεί το έθιμο», ανέφερε ο κ. 
Μαντάλας, τονίζοντας γι’  ακόμη μια φορά 
την ανάγκη για ευρύτερη αναζωογόνηση 
των ορεινών περιοχών. 

Η επ. Αμμοχώστου αναμένει 
το καλοκαίρι

Όσον αφορά την επαρχία Αμμοχώστου, 
τα περισσότερα ξενοδοχεία παραμένουν 
κλειστά λόγω χειμερινής περιόδου. Ο 
Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής 
ΠΑΣΥΞΕ, κ. Δώρος Τάκκας, ανέφερε ότι 
το μειωμένο ενδιαφέρον δεν μπορεί να 
«ανοίξει» τα ξενοδοχεία ειδικά για το 
τριήμερο. «Υπάρχει κάποια ζήτηση 
για το τριήμερο, ίσως περισσότερη από 
το υπόλοιπο προηγούμενο διάστημα, 
αλλά επειδή τα ανοιχτά ξενοδοχεία σε 
Αγ. Νάπα και Πρωταρά αυτήν τη στιγμή 
δεν ξεπερνούν τα 20, δεν μπορούμε να 
πούμε ότι είμαστε γεμάτοι ή όχι. Εμείς 
εδώ ξεκινούμε να δουλεύουμε τέλος 
Μαρτίου,  αρχές Απριλίου. Κάποιος που 
θα ήθελε να έρθει όμως στο τριήμερο, 
θα βρει δωμάτιο να μείνει». Πέρα από 
το τριήμερο των Αποκριών, ο κ. Τάκκας 
μίλησε και για τις προσδοκίες του φετινού 

καλοκαιριού. «Οι ενδείξεις για το φετινό 
καλοκαίρι υπάρχουν και φαίνονται από 
την κάθε αγορά ξεχωριστά. Κάνοντας αρχή 
από την αγγλική αγορά, αν εξαιρέσουμε 
τον μήνα Απρίλιο, μπορεί να είναι λίγο 
καλύτερη από πέρσι. Η ρωσική αγορά, η 
οποία και αυτή είναι υψηλή, δείχνει γενι-
κά να είναι καλύτερη από πέρσι. Επίσης 
αυτό που μπορούμε να αναφέρουμε είναι 
ότι υπάρχουν ξενοδοχεία που δείχνουν 
αύξηση στις κρατήσεις τους από 3% και 
φτάνουν μέχρι το 20%. Ωστόσο, στις υπό-
λοιπες αγορές της Κεντρικής Ευρώπης 
όπως Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία και 
οι Βόρειες χώρες, δηλαδή σκανδιναβι-
κές χώρες, ως επί το πλείστον  είμαστε 
πολύ πίσω. Ευελπιστούμε ότι η ρωσική 
αγορά θα μας καλύψει τυχόν κενά που 
μπορεί να έχουμε από αυτές τις αγορές, 
αν και εμείς θα θέλαμε πάρα πολύ να 
έχουμε επισκέπτες από τις χώρες αυτές. 
Δυστυχώς, οι ενέργειές μας αλλά και οι 
πτήσεις δεν ευνόησαν την αύξηση της 
επισκεψιμότητας των χωρών αυτών». Ο 
κ. Τάκκας, μιλώντας για τους λόγους που 
οι συγκεκριμένες αγορές είναι μειωμένες 
στο νησί μας, ανέφερε ότι ακόμη δεν τους 
γνωρίζει. «Το λόγον έχει 30 χρόνια που 
τον ψάχνουμε. Έχει να κάνει πρωτίστως 
με τις πτήσεις και με τη συνδεσιμότητα, 
που δεν είναι καλή. Επίσης αν πάρουμε 
τη γερμανική αγορά, δεν υπάρχει αυτή η 
επενδυτική σύνδεση με την Κύπρο όπως 
έχουν με την Τουρκία, την Κρήτη και 
αλλού. Είναι πολλοί οι παράγοντες που 
συμβάλλουν σε αυτό. Επίσης είναι και η 
διαφορά σε πολιτισμό, κουλτούρα, κ.λπ». 

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@sigmatv.com

ΜΠΟΡΕΊ Η ΠΛΗΡΟ-
ΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΊ-
ΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

ΝΑ ΦΤΑΣΕΊ ΣΕ ΠΟΛΥ 
ΥΨΗΛΑ ΕΠΊΠΕΔΑ ΤΊΣ 

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕ-
ΡΕΣ, ΩΣΤΟΣΟ ΔΕΝ 
ΕΊΝΑΊ ΛΊΓΟΊ ΑΥΤΟΊ 

ΠΟΥ ΕΠΊΛΕΓΟΥΝ 
ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΕΚΤΟΣ 
ΤΟΥ ΝΗΣΊΟΥ ΓΊΑ ΤΟ 

ΤΡΊΗΜΕΡΟ

ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΈΧΈΙ ΟΠΩΣ ΚΑΘΈ ΧΡΟΝΟ 
Η ΛΈΜΈΣΟΣ, Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ KΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

Χαμηλή η 
πληρότητα στα 
ξενοδοχεία για 
το τριήμερο του 

Kαρναβαλιού



Η παγκόσμια ζήτηση υγροποιημένου 
φυσικού αερίου αναμένεται να 
διπλασιαστεί στα 700 εκατομμύ-

ρια τόνους μέχρι το 2040, με το αέριο να 
συνεχίζει να παίζει κρίσιμο ρόλο σε ένα 
ενεργειακό σύστημα χαμηλών εκπομπών 
άνθρακα, εκτιμάει η Shell στην ετήσια 
έκθεση για την ενεργειακή αγορά που 
δημοσιεύτηκε την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκθε-
σης, η παγκόσμια ζήτηση LNG αυξήθηκε 

κατά 12,5%, φτάνοντας τους 359 εκατομ-
μύρια τόνους πέρυσι. Η Ασία εκτιμάται 
πως θα παραμείνει κυρίαρχος παίκτης 
μέσα στις επόμενες δεκαετίες, με τη Νότια 
και Νοτιοανατολική Ασία να πυροδοτούν 
περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης 
στη ζήτηση, όπως αναφέρει η έκθεση.

«Η παγκόσμια αγορά LNG συνέχισε 
να εξελίσσεται το 2019, με αύξηση της 
ζήτησης για LNG και φυσικό αέριο τόσο 
στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής όσο 

και αλλού», υπογραμμίζει o Maarten 
Wetselaar, διευθυντής στη Shell. Πέρυσι, 
η προμήθεια κατέγραψε ρεκόρ πρόσθετων 
όγκων αερίου της τάξης των 40 εκατομμυ-
ρίων τόνων, ενώ ανάλογες επιδόσεις ρεκόρ 
είχαμε και στο κομμάτι της δυναμικότητας 
υγροποίησης με 71 εκατομμύρια τόνους. 
Οι ευρωπαϊκές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 
74%, καθώς το αέριο γίνεται περισσότερο 
ανταγωνιστικό έναντι του άνθρακα στον 
τομέα της ηλεκτροπαραγωγής.

Δεκαεπτά στο σύνολό τους είναι 
τα διαθέσιμα Βιομηχανικά Οι-
κόπεδα για εκμίσθωση, για τα 

οποία μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργεί-
ου Ενέργειας, Εμπορίου & Βιομηχανίας 
σχετικά με την Προκήρυξη Βιομηχανικών 
Οικοπέδων σε Βιομηχανικές Περιοχές. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, για 
περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι να επικοινωνούν με το αρμόδιο 
Υπουργείο.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει 
ότι υπάρχουν τα πιο κάτω διαθέσιμα οι-
κόπεδα, για εκμίσθωση, στις Βιομηχανι-
κές Περιοχές Κοκκινοτριμιθιάς, Εργατών, 
Πάφου (Αγία Βαρβάρα), Αραδίππου και 
στη Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή 
Αραδίππου (πρώην Ελεύθερη Ζώνη). 

•  1 - Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτρι-
μιθιάς. Τρία οικόπεδα εμβαδού 2.000 
τ.μ., 3.840 τ.μ., και 3.776 τ.μ..

•   2 - Βιομηχανική Περιοχή Εργατών. 
Δύο οικόπεδα εμβαδού 5.171 τ.μ. και 
2.788 τ.μ..

•  3 - Βιομηχανική Περιοχή Πάφου (Αγία 
Βαρβάρα). Τέσσερα οικόπεδα εμβαδού 
2.215 τ.μ., 2.713 τ.μ., 2.768 τ.μ., 2.450 τ.μ.

•  4 - Βιομηχανική Περιοχή Αραδίππου. 
Τρία οικόπεδα εμβαδού 2.938 τ.μ., 3.794 
τ.μ., και 2.817 τ.μ..

•  5 - Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή 
Αραδίππου. Πέντε οικόπεδα εμβαδού 
2.375 τ.μ., 2.520 τ.μ., 3.784 τ.μ., 3.587 
τ.μ., και 3.444 τ.μ.

Επισημαίνεται ότι, κάθε ενδιαφερόμενο 
πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση στο 
ειδικό έντυπο για εκμίσθωση με καταλη-

κτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
την Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020.

Τέλος, σημειώνεται ότι, αιτήσεις που 
θα υποβληθούν, θα εξεταστούν σύμφω-
να με τη διαδικασία και τα κριτήρια που 
καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας 
της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησί-
ας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές 
Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 
164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί 
Κανονισμοί.

 Για περισσότερες πληροφορίες απευ-
θύνεστε στα πιο κάτω τηλέφωνα, αναφέρει 
η ανακοίνωση:

22867129 (Β.Π. Κοκκινοτριμιθιάς)
22867170 (Β.Π. Εργατών)
228672125/24816164 (Β&Ε.Π.  Αρα-
δίππου)
22867258 [Β.Π. Πάφου (Αγ. Βαρβάρα)]

«Η ΑΔΥΝΑΜΊΑ ΤΗΣ 
ΕΕ ΝΑ ΠΡΟΩΘΗ-

ΣΕΊ ΤΟ ΔΊΚΑΊΩΜΑ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΊ ΣΥΛΛΟΓΊΚΕΣ 
ΔΊΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥ-

ΣΕΊΣ ΚΡΑΤΑΕΊ 
ΠΊΣΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΜΊΣΘΟΥΣ»
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Όλες
οι πληροφορίες

για το πού
βρίσκονται

τα οικόπεδα,
το μέγεθός τους

και πώς
να υποβάλετε

αίτηση

Τ
ουλάχιστον 3,3 εκατομ-
μύρια λιγότεροι εργαζό-
μενοι επωφελούνται από 
μια συλλογική συμφω-
νία διαπραγμάτευσης σε 
ολόκληρη την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση σήμερα σε 

σύγκριση με την περίοδο 2000-2002, 
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε 
την περασμένη Παρασκευή η Συνομο-
σπονδία Εργατικών Συνδικάτων ETUC.

Η ETUC αναφέρει ότι η κάλυψη από 
συλλογικές διαπραγματεύσεις έχει μειωθεί 
σε 22 από τα 27 Κράτη Μέλη της ΕΕ από 
το 2000 «συχνά λόγω μιας λανθασμένης 
ιδέας ότι τα υψηλά επίπεδα συλλογικών 
διαπραγματεύσεων είναι βλαπτικά για την 
οικονομία».

Το ETUC σημειώνει πως «τα γεγονότα 
δείχνουν ότι το αντίθετο ισχύει και ότι τα 
ισχυρά συλλογικά συστήματα διαπραγμά-
τευσης συμβάλλουν σε υψηλούς μισθούς 
και καλύτερες συνθήκες εργασίας, καθώς 
και σε μια πιο δίκαιη κοινωνία και σε 
καλύτερες οικονομικές επιδόσεις».

Αναλυτικά, η μεγαλύτερη μείωση του πο-
σοστού των εργαζομένων που καλύπτονται 
από συλλογικές συμβάσεις καταγράφεται στη 
Ρουμανία (από 100% σε 23%), την Ελλάδα 
(από 100% σε 25%) και τη Βουλγαρία (από 
56% σε 23%), σύμφωνα με στοιχεία του 
Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι ο 
αριθμός των καλυμμένων εργαζομένων 
μειώθηκε σε 9 από τις 15 χώρες για τις 
οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, 

όπως η Ελλάδα (-1,2 εκατ.), η Γερμανία 
(-884.000) και η Ουγγαρία (-439.000).

Στην Κύπρο η κάλυψη μειώθηκε από 
το 65% στο 44% μεταξύ 2000 - 2002 
και 2016 - 2018, ή κατά 10.000 άτομα.

Η ETUC σημειώνει ότι ταυτόχρονα 
υπάρχει τεράστια διαφορά στην κάλυ-
ψη μεταξύ χωρών σε ολόκληρη την ΕΕ, 
καθώς για παράδειγμα μόνο το 7% των 
εργαζομένων επωφελούνται από συλλο-
γικές διαπραγματεύσεις στη Λιθουανία 
σε σύγκριση με το 98% στην Αυστρία.

Η ETUC καλεί την Κομισιόν να χρησιμο-
ποιήσει την πρωτοβουλία της για δίκαιους 
κατώτατους μισθούς για την προστασία 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
όπου η κάλυψη είναι ήδη υψηλή και την 
επεκτείνει σε χώρες όπου είναι χαμηλή, 

προκειμένου να μειωθούν οι ανισότητες, 
να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας και 
να αυξηθεί η παραγωγικότητα.

Η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας 
της ETUC Esther Lynch δήλωσε σχετικά ότι 
«η αύξηση των υποχρεωτικών ελάχιστων 
μισθών είναι το ελάχιστο απαραίτητο για 
να παραμείνουν οι άνθρωποι πάνω από 
το όριο της φτώχιας, αλλά η συλλογική 
διαπραγμάτευση είναι ο καλύτερος τρόπος 
για να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν ένα πραγματικά δίκαιο με-
ρίδιο των μισθών, καταπολεμώντας το 
μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων».

«Η αδυναμία των Κρατών Μελών να 
προωθήσουν το δικαίωμα των εργαζομένων 
και τη δυνατότητα συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων κρατάει πίσω όλους τους μισθούς. 

Χαμηλή συλλογική διαπραγμάτευση σημαίνει 
επίσης χαμηλότερους κατώτατους μισθούς: 
οι δίκαιοι κατώτατοι μισθοί μπορούν να δη-
μιουργηθούν μόνο στις αγορές εργασίας 
με αποτελεσματικά συλλογικά συστήματα 
διαπραγμάτευσης που εξασφαλίζουν επαρκή 
κάλυψη», δήλωσε η Esther Lynch.

«Είναι θετικό το γεγονός ότι η Κομισιόν 
έχει αναγνωρίσει πως η συλλογική διαπραγ-
μάτευση είναι απαραίτητη για μια δίκαιη 
οικονομία. Τώρα είναι λογικό να πρέπει να 
προωθήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύ-
σεις, ιδίως καθώς ο αριθμός των εργαζομένων 
που καλύπτονται είναι χαμηλός. Ωστόσο, 
η ΕΕ δεν πρέπει να παρεμβαίνει όταν δεν 
υπάρχουν προβλήματα με τις συλλογικές 
διαπραγματεύσεις», ανέφερε.

Πηγή: ΚΥΠΕ/ Αθανάσιος Αθανασίου

23.02.2020

ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ανακοινώνει την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τις κρατικές 
υποτροφίες πτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν άτομα που άρχισαν τις σπουδές τους 
στην Κύπρο ή στο εξωτερικό τον Σεπτέμβριο του 2019 και τον Σεπτέμβρη του 2018 για πτυχιακές σπουδές, καθώς και 
τον Ιανουάριο του 2019 για μεταπτυχιακές σπουδές.  

Τα έντυπα αιτήσεων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ιδρύματος, σε όλα τα ΚΕΠΟ παγκύπρια και σε όλα τα δημό-
σια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος στο www.cyscholarships.gov.cy

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

Διπλασιασμό της ζήτησης LNG
βλέπει η Shell μέχρι το 2040

17 Διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα για εκμίσθωση

3,3 εκ. λιγότεροι εργαζόμενοι 
επωφελούνται από ΕΕ



ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΑ-
ΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΞΙΟΧΡΕ-
ΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟ-
ΝΟΜΙΑΣ  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΕΣ, ΕΝΤΟΥ-
ΤΟΙΣ ΤΡΕΙΣ ΟΙΚΟΙ ΑΞΙΟΛΟ-
ΓΗΣΗΣ (MOODY’S, FITCH 
ΚΑΙ DBRS), ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ 
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΞΙΟΧΡΕΟ ΣΕ 
ΘΕΤΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ, ΓΕΓΟ-
ΝΟΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ 
ΕΛΠΙΔΕΣ  
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Την περασμένη εβδομάδα 
το διοικητικό συμβούλιο 
της ΚΕΔΙΠΕΣ ανακοί-

νωσε τον διορισμό του Μάριου 
Παπαδόπουλου στη θέση του 
Διευθύνοντoς Συμβούλου 
της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Σημειώνεται ότι του διο-
ρισμού προηγήθηκε ανοι-
κτός διαγωνισμός μέσω της 
εταιρείας Deloitte Κύπρου.

Ο διορισμός του νέου Δι-
ευθύνοντος  Συμβούλου τελεί 
υπό την έγκριση της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου.

Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση, μέχρι την τε-
λική έγκρισή του από την 

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ο Μάριος 
Παπαδόπουλος αναλαμβάνει καθήκο-
ντα Εκτελούντος Χρέη Διευθύνοντος 
Συμβούλου.

Από το 1992 μέχρι το 1997 ο κ. 
Μάριος Παπαδόπουλος εργά-

στηκε στην εταιρεία Horwarth 
Αυξεντίου και Φιλιππίδης, 

CharteredAccountants, ως 
Διευθυντής Ελεγκτικών 
Υπηρεσιών (AuditManager) 
και στη συνέχεια στην εται-

ρεία HLB Αυξεντίου και Συ-
νέταιροι CharteredAccountants 
ως Ανώτερος Διευθυντής 
(SeniorAuditManager). Από 
τον Ιούνιο του 2003 μέχρι και 
τον Ιανουάριο του 2016 διετέλε-

σε Γραμματέας-Γενικός Διευθυντής του 
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Πάφου και 
στη συνέχεια ανέλαβε ως επικεφαλής της 
Ανώτερης Διεύθυνσης Τραπεζικών Δρα-
στηριοτήτων της Συνεργατικής Κεντρικής 
Τράπεζας (ΣΚΤ) μέχρι τον Αύγουστο του 
2018. Τον Σεπτέμβριο του 2018 o κ. Πα-
παδόπουλος ανέλαβε τη Διεύθυνση Δια-
χείρισης Χαρτοφυλακίου της ΚΕΔΙΠΕΣ.

Είναι κάτοχος πτυχίου  B.S. Accounting 
από το  Πανεπιστήμιο LoyolaMarymount 
του Λος Άντζελες των ΗΠΑ και  μεταπτυ-
χιακού διπλώματος στο M.S. Banking & 
Money Management από το Πανεπιστήμιο 
Adelphi της Νέας Υόρκης των ΗΠΑ. Είναι 
μέλος του American Institute of Certified 
Public Accountants  και του Συνδέσμου 
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Σημαντική αύξηση παρουσίασε τον 
Ιανουάριο του 2020 η αεροπορική 
κίνηση στα αεροδρόμια Λάρνακας 

και Πάφου, σύμφωνα με στοιχεία της 
Hermes Airports.

O αριθμός των επιβατών στα δύο αε-
ροδρόμια Λάρνακας και Πάφου ανήλθε 
στις 459,7 χιλ. σε σχέση με 423,2 χιλ. την 
αντίστοιχη περσινή περίοδο, σημειώνοντας 
αύξηση 8,6%.

Στο αεροδρόμιο Λάρνακας ο αριθμός 
των επιβατών ανέρχεται στις 337,1 χιλ. 
από 320,4 χιλ. τον Ιανουάριο του 2019 
σημειώνοντας αύξηση 5,2%.

Στο αεροδρόμιο Πάφου, ο αριθμός των 
επιβατών φθάνει τις 122,6 χιλ. από 102,7 
χιλ., σημειώνοντας μεγάλη αύξηση 19,3%.

Σε δηλώσεις της η Διευθύντρια Αερο-
πορικής Ανάπτυξης της Hermes Airports, 
Μαρία Κουρούπη, αναφέρθηκε στη σημα-
ντικότητα της συμφωνίας που έχει συνάψει 
η Hermes Airports με τις αεροπορικές 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 
ολόχρονη βάση στο αεροδρόμιο Πάφου.

Οι προσπάθειες της Hermes, συνέχισε, 
που έχουν γίνει διαχρονικά για επιμήκυν-
ση της τουριστικής περιόδου αρχίζουν να 
αποδίδουν καρπούς, σημειώνοντας πως η 
«χειμερινή αύξηση στην επιβατική κίνηση 
από και προς τον αερολιμένα Πάφου οφεί-

λεται, πρωτίστως,  στην ολόχρονη παρουσία 
της RyanAir, στην EasyJet, στην Jet2, αλλά 
και σε άλλες εταιρείες που δραστηριοποι-
ούνται σε όλη τη διάρκεια του χρόνου στο 
αεροδρόμιο Πάφου».

Η κ. Κουρούπη σημείωσε πως τη φε-
τινή χειμερινή περίοδο (που ξεκίνησε στις 
27/10/2019 και ολοκληρώνεται στις 28/3/20) 
στο αεροδρόμιο Πάφου προστέθηκαν νέα 
δρομολόγια προς Αθήνα (Aegean Airlines 
& Cyprus Airways) και προς Βηρυτό, Κατο-
βίτσε, Μάλτα και Κίεβο (από την RyanAir).

Ακόμη, συνέχισε, τον ερχόμενο Απρί-
λιο ξεκινούν οχτώ πτήσεις τη βδομάδα 
της αερογραμμής Condor από τέσσερα 
γερμανικά αεροδρόμια (Φρανκφούρτη, 
Μόναχο, Ντίσελντορφ και Λειψία) προς 

Πάφο, αυξάνοντας κατά 100.000 περίπου 
τις διαθέσιμες επιβατικές θέσεις. Οι πτήσεις, 
που θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα 
και Παρασκευή, δρομολογούνται μετά τη 
συμφωνία του Υφυπουργείου Τουρισμού 
και της Hermes Airports με την Condor, 
και έρχονται να αντικαταστήσουν σε σημα-
ντικό βαθμό δρομολόγια που έχουν χαθεί 
ειδικά προς το αεροδρόμιο Πάφου, λόγω 
του τερματισμού των εργασιών διαφόρων 
αεροπορικών εταιρειών τους προηγού-
μενους μήνες, συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Hermes 
Airports, η αεροπορική κίνηση στα αε-
ροδρόμια Λάρνακας και Πάφου έφθασε 
σε επίπεδα ρεκόρ το 2019, στα 11,3 εκ. 
από 10,9 εκ. το 2018.

Αύξηση 9% στην αεροπορική κίνηση Ιανουαρίου

Μ
πορεί οι δημο-
σιονομικές 
επιδόσεις 
να είναι θε-
τικές και οι 
ρυθμοί ανά-
πτυξης της 

οικονομίας σχετικά υψηλοί, εντούτοις 
οι προσδοκίες για αναβαθμίσεις του 
αξιόχρεου της κυπριακής οικονομίας 
παραμένουν πολύ χαμηλές. 

H έναρξη για φέτος, του νέου κύκλου 
αξιολογήσεων της Κύπρου θα δοθεί 
τον Μάρτιο, με την πρώτη να δημο-
σιεύεται στις 6 του μήνα από τον οίκο 
Standard and Poor’s, ο οποίος μάλιστα 
είναι ο μόνος που έχει το αξιόχρεο της 
Κύπρου σε σταθερό ορίζοντα.

Συγκεκριμένα, ο οίκος διατηρεί 
σταθερό τον ορίζοντα της διαβάθ-

μισης της Κύπρου από τον Σεπτέμβριο 
του 2018. Η διαβάθμιση της Κύπρου 
παραμένει στο ΒΒΒ-, που είναι το όριο 
της επενδυτικής κατηγορίας.

Υπενθυμίζεται ότι σε έκθεση του 
Standard and Poor’s τον περασμένο Σε-
πτέμβριο, τόνιζε ότι προσβλέπει πιθανή 
αναβάθμιση εντός των επόμενων δύο 
ετών κρίνοντας ότι το μεγάλο δημόσιο και 

ιδιωτικό χρέος καθηλώνουν το αξιόχρεο 
της Κύπρου στα υφιστάμενα επίπεδα, 
παρά το θετικό δημοσιονομικό ισοζύγιο.

Πάντως χρηματοοικονομικοί αναλυ-
τές θεωρούν ότι η κυπριακή οικονομία 
θα παραμείνει στην ίδια βαθμίδα. Αυτό 
γιατί ενώ παραμένει υψηλός ρυθμός ανά-
πτυξης και τα επόμενα χρόνια, εντούτοις 
εκτιμάται ότι υπάρχει ακόμη δρόμος που 

πρέπει να διανυθεί ώστε να φτάσουμε 
στην επόμενη αναβάθμιση. Στα εμπόδια 
βέβαια για αναβάθμιση παραμένουν τα 
ΜΕΔ των τραπεζών που πρέπει να μει-
ωθούν, η κερδοφορία των τραπεζών που 
θα πρέπει να αυξηθεί και το ιδιωτικό και 
δημόσιο χρέος που θα πρέπει να μειωθεί 
περαιτέρω.

Παρά ταύτα, προσδοκίες για αναβάθ-

μιση του αξιόχρεου της χώρας δημιουρ-
γούνται από το γεγονός ότι οι υπόλοιποι 
τρεις οίκοι αξιολόγησης (Moody’s, Fitch 
και DBRS), διατηρούν το κυπριακό αξι-
όχρεο σε θετικό ορίζοντα.

Το κυπριακό αξιόχρεο επέστρεψε στην 
επενδυτική κατηγορία το 2018, με τον 
οίκο Moody’s να είναι ο μοναδικός που 
διατηρεί την αξιολόγηση της κυπριακής 

οικονομίας στα «σκουπίδια», στο Ba2, 
δύο βαθμίδες κάτω από την επενδυτι-
κή κατηγορία. Ωστόσο, αναβάθμισε τις 
προοπτικές του κυπριακού αξιόχρεου 
σε θετικές στις 20 Σεπτεμβρίου.

Κοινές επισημάνσεις των οίκων είναι 
η αναγκαιότητα μείωσης του δημόσιου 
και του ιδιωτικού χρέους και η μείωση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σε 
εβδομαδιαίο του outlook, ο οίκος Moody’s 
επισήμανε ότι αναμένει τον δείκτη ΜΕΔ 
για το σύνολο του συστήματος να μειωθεί 
κάτω του 20%.

Οι οίκοι ζητούν επίσης διατήρηση της 
δημοσιονομικής πειθαρχίας και τήρηση 
πλεονασματικών προϋπολογισμών, συνέ-
χιση της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς 
και προώθηση των μεταρρυθμίσεων.

Σημειώνεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι 
επιδείνωσης των δημόσιων οικονομι-
κών μετά από απόφαση του διοικητικού 
δικαστηρίου για τους μισθούς των δη-
μοσίων υπαλλήλων. Η απόφαση αυτή 
θα μπορούσε να συνεπάγεται αναδρο-
μικές πληρωμές ύψους €844 εκ. (3,9% 
του εκτιμώμενου ΑΕΠ του 2019) για τα 
έτη 2019 μέχρι 2022.

Η στασιμότητα στις αναβαθμίσεις 
προκύπτει παρά τους θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης που καταγράφει η οικονομία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοί-
νωσε η Στατιστική Υπηρεσία, ο ρυθμός 
ανάπτυξης το 2019 ανήλθε στο 3,3% από 
4,1% το 2018 και 4,4% το 2017. Είναι 
το πέμπτο συνεχές έτος που η οικονομία 
καταγράφει θετικό ρυθμό ανάπτυξης. 

Μετά τον οίκο S&P ακολουθεί ο οίκος 
Fitch στις 3 Απριλίου, ο DBRS στις 15 
Μαΐου και τέλος ο Moody’s στις 19 Ιουνίου.

Διευθύνων σύμβουλος ΚΕΔΙΠΕΣ 
ο Μάριος Παπαδόπουλος

Αγωνία για τον  νέο κύκλο 
αξιολογήσεων της Κύπρου 



ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ 
ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ ΣΚΑΛΙ 
ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ 
ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ 
ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ
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Σ
υνεχίζεται ο αγώνας για 
την ίση αμοιβή μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. 
Με αφορμή την Ημέρα 
Ίσης Αμοιβής, που φέτος 
ήταν η 19η Φεβρουαρίου, 
το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
προχώρησε σε ενημερωτικές δράσεις την 
περασμένη εβδομάδα. Αν και η ψαλίδα 
στις αμοιβές έχει μειωθεί, εντούτοις το 
ποσοστό χάσματος αμοιβών στην Κύπρο 
ανέρχεται στο 13,7%, ενώ ο μέσος όρος 
του χάσματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
είναι 16%, σύμφωνα πάντα με τα επίσημα 
στοιχεία που αφορούν το 2017.

 
Κοινωνικό πολυσύνθετο 
πρόβλημα

Η ανισότητα που παρατηρείται στις αμοι-
βές των ανδρών και των γυναικών είναι 
ένα χρόνιο ζήτημα, το οποίο δημιουργεί 
το αίσθημα της αδικίας και μεγαλώνει το 
χάσμα. Η άμεση διάκριση των δύο φύλων 
είναι γεγονός, εφόσον οι γυναίκες εξα-
κολουθούν να αμείβονται λιγότερο από 
τους άνδρες, ενώ κάνουν την ίδια δουλειά, 
παρά την ύπαρξη ευρωπαϊκής και εθνι-
κής νομοθεσίας. Οι γυναίκες αυτόματα 
τοποθετούνται ένα σκαλί πιο κάτω από 
τους άνδρες εφόσον οι ικανότητες και οι 

δεξιότητές τους δεν εκτιμώνται χρηματικά. 
Οι γυναίκες και οι άνδρες εξακολουθούν 
να εργάζονται σε διαφορετικά επαγγέλματα 
και κλάδους. Οι γυναίκες συχνά απασχο-
λούνται σε επαγγέλματα όπου οι αμοιβές 
είναι χαμηλότερες από τα επαγγέλματα των 
ανδρών. Η ενασχόληση της γυναίκας με 
τη φροντίδα του σπιτιού και των παιδιών 
σε μεγαλύτερη κλίματα απ’ ό,τι οι άνδρες 
παραμένει στην κατηγορία των άμισθων 
δραστηριοτήτων, οι οποίες,  ωστόσο, επη-
ρεάζουν τις ωριαίες αποδοχές, αλλά και τις 
μελλοντικές αποδοχές και συντάξεις των 

γυναικών. Οι γυναίκες μπορεί να ξοδεύουν 
μέχρι και 26 ώρες την εβδομάδα σε αυτές 
τις δραστηριότητες έναντι των 9 ωρών των 
ανδρών. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, 
το 25% περίπου των ανδρών εργάζονται 
σε επαγγέλματα επιστήμης, τεχνολογίας, 
μηχανικής και μαθηματικών, ενώ στα ίδια 
επαγγέλματα οι γυναίκες αποτελούν το 3% 
περίπου. Σε μερικές χώρες τα επαγγέλματα 
που αναλαμβάνουν κυρίως γυναίκες, όπως 
για παράδειγμα σε τομείς της υγείας, της 
εκπαίδευσης, των υπηρεσιών κ.λπ, προ-
σφέρουν χαμηλότερα ωρομίσθια απ’ ό,τι 

επαγγέλματα που αναλαμβάνουν κυρίως 
οι άνδρες, ακόμη και όταν χρειάζεται το 
ίδιο επίπεδο εμπειρίας και εκπαίδευσης. 

Δράσεις για την εξασφάλιση 
της ίσης αμοιβής

Η επιδίωξη της ουσιαστικής ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι σκοπός 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, το οποίο αναγνωρίζει ότι «η 
επένδυση στην ισότητα θεωρείται μέσο 
αύξησης της απασχόλησης, της ενίσχυσης 
της κοινωνικής συνοχής, της ανάπτυξης 

της οικονομίας και της ανταγωνιστικότη-
τας». Η ισχύουσα νομοθεσία υποχρεώνει 
τον εργοδότη να παρέχει σε άνδρες και 
γυναίκες εργαζόμενους ίση αμοιβή για 
ίδια εργασία και για εργασία ίσης αξίας 
στον ίδιο εργοδότη, ή σε άλλη συνδεδε-
μένη επιχείρηση του ιδίου ομίλου επι-
χειρήσεων. Ταυτόχρονα, παρέχει στους 
εργαζόμενους το δικαίωμα υποβολής 
καταγγελίας. Η εκστρατεία διαφώτισης 
και ενημέρωσης που πραγματοποιήθηκε 
την εβδομάδα που μας πέρασε στόχο είχε 
την εξάλειψη του χάσματος στις αμοιβές. 

Μάλιστα,  οι Επιθεωρητές Εργασιακών 
Σχέσεων επισκέφθηκαν υποστατικά σε 
όλες τις επαρχίες της Κύπρου με στόχο 
την παροχή πληροφόρησης στους εργο-
δότες και τους εργοδοτούμενους για το 
πρόβλημα του χάσματος των αμοιβών, 
τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας και 
τον τρόπο που μπορεί να δράσει κάποιος, 
ο οποίος θεωρεί ότι τυγχάνει διάκρισης 
στην αμοιβή του λόγω φύλου». 

Μπορούμε και καλύτερα
Στην Κύπρο σήμερα το ποσοστό του 

χάσματος αμοιβών ανέρχεται στο 13,7%, 
ενώ ο μέσος όρος του χάσματος στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση είναι 16%. Η απόσταση 
αυτή μεταξύ των αμοιβών έχει μειωθεί 
σημαντικά με την πάροδο των χρόνων. 
Συγκεκριμένα, το 2013 το χάσμα ανερ-
χόταν στο 14,9%, ενώ το 2017 μειώθηκε 
στο 13,7%. Παράλληλα, ενώ το 2010 το 
χάσμα στην Κύπρο ήταν μεγαλύτερο από 
τον μέσο όρο στην Ε.Ε. (16,4%), πλέον 
η Κύπρος έχει επιτύχει ένα ποσοστό 
χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. 
(16%). Η προώθηση της ισότητας στον 
εργασιακό χώρο θα επιτευχθεί με την 
πιστή τήρηση και πρακτική εφαρμογή 
των νομοθεσιών της ισότητας των φύλων, 
με τον εντοπισμό πιθανών κενών τους και 
με την προώθηση προτάσεων προς τους 
αρμοδίους για βελτίωση της υφιστάμενης 
κατάστασης. Ωστόσο, όπως διαφαίνεται 
και στο ευρωπαϊκό συγκείμενο, παρά τις 
προσπάθειες, εντούτοις δεν παρατηρεί-
ται μεγάλη πρόοδος στην ισότητα των 
αμοιβών τα τελευταία δέκα χρόνια. Οι 
γυναίκες εξακολουθούν να παραμένουν 
σε πιο χαμηλές θέσεις απ’ ό,τι οι άνδρες. 
Αντιπροσωπεύουν το 17,8% των μελών 
των  Διοικητικών Συμβουλίων σε μεγάλες 
χρηματιστηριακές εταιρείες, ενώ μόλις το 
2,8% αναλαμβάνουν τη θέση του Γενικού 
Διευθυντή, το 27% των Υπουργών και το 
27% των μελών των εθνικών κοινοβου-
λίων. Ακόμη μικρότερο μέχρι ελάχιστο 
είναι το ποσοστό των γυναικών που κα-
ταλαμβάνουν θέσεις κλειδιά ή αξιώματα 
στην Κύπρο. Μόνο να αναλογιστεί κανείς 
πόσες γυναίκες έχουν εξασφαλίσει μια 
θέση στην πολιτική ζωή του τόπου. 

Στο 13,7% το χάσμα μεταξύ
αντρών και γυναικών 
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Η εκστρατεία «Μάθε για την ΚΑΠ» ξεναγήθηκε 
στο Οινοποιείο Οίνου-Γη στο Όμοδος

Η τρίτη εκπαιδευτική επίσκεψη της εκστρατείας «Μάθε για την ΚΑΠ» 
σε φορείς που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Κοινή Αγροτική Πολιτική 
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου, στο Οινοποιείο Οίνου 
Γη-Κτήμα Βασιλειάδη στο Όμοδος. 

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στο 
υπερσύγχρονο οινοποιείο στο Όμοδος, μαθαίνοντας για τη διαδικα-
σία παραγωγής που ακολουθεί και για τη χρήση κονδυλίων της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής για τη δημιουργία του. 

Πιο συγκεκριμένα, η επίσκεψη ξεκίνησε με ξενάγηση στους χώρους οι-
νοποίησης και εμφιάλωσης του οινοποιείου μαθαίνοντας για πρακτικές 
που ακολουθεί για την παραγωγή 13 ετικετών κρασιού. Παράλληλα, ο 
οικονομικός διευθυντής του οινοποιείου εξήγησε στους συμμετέχοντες 
τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την επιχορήγηση από κονδύλια 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Η ξενάγηση ολοκληρώθηκε με γευσι-
γνωσία με τρία διαφορετικά κρασιά. 

Στη συνέχεια, οι ενδιαφερόμενοι έμαθαν για την ΚΑΠ και τους στόχους 
της και ενημερώθηκαν για τη διαδικασία που απαιτείται για να εξασφα-
λίσουν χρηματοδότηση καθώς επίσης και τους υπεύθυνους φορείς στους 
οποίους μπορούν να απευθυνθούν.

Σκοπός των εκπαιδευτικών αυτών επισκέψεων είναι να γίνει γνωστή η 
στήριξη της ΚΑΠ σε διάφορες πρωτοβουλίες, δείχνοντας στους ενδια-
φερόμενους πώς μπορούν να επωφεληθούν οι ίδιοι στο μέλλον.
 
Ενημερώσου για όλες τις επερχόμενες δράσεις που θα υλοποιηθούν 
μέσω της ιστοσελίδας της εκστρατείας www.learnaboutcap.com

«Τ ην αναγκαιότητα για διατή-
ρηση της ανταγωνιστικότητας 
της Ευρωπαϊκής Ναυτιλίας», 

τόνισε  κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
για το Εμπόριο και την Ανταγωνιστικότητα, 
σε Συνέδριο που διεξήχθη στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ναυτιλίας 
στις Βρυξέλλες, η Υφυπουργός Ναυτιλίας 
Νατάσα Πηλείδου.

Συγκεκριμένα, η Υφυπουργός ζήτησε 
«την εισαγωγή νέων κινήτρων που θα 
διασφαλίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη  

του τομέα και τη στήριξη της ναυτιλιακής 
τεχνολογίας, της καινοτομίας και της εκ-
παίδευσης» και υπογράμμισε «τη σημασία 
της ολοκληρωμένης στρατηγικής για τη 
Γαλάζια Ανάπτυξη, η οποία θα συμβάλει 
στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη των 
κρατών μελών της ΕΕ».

Το «FlagShip Conference», στο οποίο 
τοποθετήθηκε η Υφυπουργός, διοργα-
νώθηκε από την Ένωση Ευρωπαίων 
Πλοιοκτητών (ECSA) σε συνεργασία με 
τη Διεύθυνση Μεταφορών της ΕΕ και 

αποτελεί κορυφαία εκδήλωση για την 
ευρωπαϊκή και διεθνή ναυτιλία.  Μεταξύ 
των ομιλητών του Συνεδρίου ήταν ο Γενικός 
Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού Kitack Lim, η Ευρωπαία 
Επίτροπος Μεταφορών Adina Valean, 
αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υπουργοί, πλοιοκτήτες και υψηλόβαθμα 
στελέχη της διεθνούς ναυτιλίας. 

Όπως έγινε γνωστό, η Ν. Πηλείδου 
είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με την Επίτροπο 
Μεταφορών, Adina Valean, κατά την οποία 

είχε την ευκαιρία να συζητήσει επίκαιρα 
θέματα που αφορούν την ευρωπαϊκή και 
διεθνή ναυτιλία. Η Επίτροπος παρουσίασε 
τις προτεραιότητες και τους στόχους της 
Επιτροπής και ζήτησε τη στήριξη της Κύ-
πρου στα ευρωπαϊκά και διεθνή ναυτιλιακά 
φόρα. Η Υφυπουργός διαβεβαίωσε την 
Επίτροπο ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να 
συμβάλλει εποικοδομητικά στις εργασίες 
της ΕΕ και του Διεθνούς Ναυτιλιακού Ορ-
γανισμού, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την 
ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας διεθνώς.  

ΜΑΡΙΑ ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ 
mronoufriou@ 
sigmatv.com

Πηλείδου: Μέτρα για ανταγωνιστικότητα ναυτιλίας



ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΝΑΤΟΥ ΚΥ-
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΜΕΓΑ ΕΠΊΧΕΊ-
ΡΗΜΑΤΊΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» 

Σημαντική μείωση του κύκλου 
εργασιών των επιχειρήσεων 
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H Τράπεζα Κύπρου, βαδίζοντας σταθερά στη νέα 
εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού και πιστή 
στις δεσμεύσεις της, θέτει σε εφαρμογή τα πρώτα 

προγράμματα εκπαίδευσης του κοινού. Στόχος είναι, οι 
υφιστάμενοι πελάτες της να μπορούν να χρησιμοποιούν 
στις συναλλαγές τους το διαδίκτυο και τις ψηφιακές εφαρ-
μογές της Τράπεζας, ούτως ώστε να εξοικονομούν χρόνο 
και χρήμα. Τα προγράμματα εκπαίδευσης ήταν ένας από 
τους κεντρικούς άξονες των δράσεων της Τράπεζας, που 
εξήγγειλε ο Διευθύνων Σύμβουλος του Συγκροτήματος,  
Πανίκος Νικολάου. Σε πρώτη φάση μπαίνουν σε εφαρμογή 
προγράμματα εκπαίδευσης σε δύο μέρες. Χθες Σάββατο, 
22 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη, 26/2 το απόγευμα, από 
τις 3.30μ.μ. – 6.30μ.μ., στα καταστήματα Σταυρού (0117) και 
Λατσιών (0109) στη Λευκωσία και στο κατάστημα Λινόπε-
τρας (0333) στη Λεμεσό. Στο καθένα από τα συγκεκριμέ-
να καταστήματα θα υπάρχουν λειτουργοί εξυπηρέτησης, 
που θα έχουν ως στόχο την εκπαίδευση των υφιστάμενων 
πελατών -που είναι ήδη κάτοχοι κάρτας- ούτως ώστε να 
χρησιμοποιούν τις μηχανές ΑΤΜs για συναλλαγές στις 
οποίες δεν χρειάζεται να πάνε στο ταμείο, όπως ανάληψη 
και κατάθεση μετρητών, και κατάθεση επιταγών. Το κοι-
νό θα εκπαιδευτεί ακόμη να χρησιμοποιεί την 1bank για 
συναλλαγές που μέχρι σήμερα διεκπεραίωνε στο ταμείο, 
όπως: ενημέρωση για την κίνηση λογαριασμού, μεταφορά 
χρημάτων μεταξύ λογαριασμών ή σε τρίτους, μεταφορά 
χρημάτων σε άλλες τράπεζες, πληρωμές λογαριασμών κοι-
νής ωφελείας, παραγγελία βιβλιαρίου επιταγών. Κατά τη 
διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα γίνεται 
ακόμη εγγραφή νέων συνδρομητών στην 1bank, αλλά και 
αιτήσεις για χρεωστική κάρτα σε υφιστάμενους πελάτες 
που δεν έχουν, για διευκόλυνση των συναλλαγών τους 
μέσω ΑΤΜ. Στα εν λόγω καταστήματα, θα υπάρχει και 
ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο θα δίνεται στους πελά-
τες, καθώς και προβολή σχετικών video στις οθόνες. Η 
Τράπεζα Κύπρου προγραμματίζει σειρά προγραμμάτων 
εκπαίδευσης, τα οποία θα διεξάγονται σε τακτά χρονικά 
διαστήματα.   

Τράπεζα Κύπρου: Εκπαιδεύει 
το κοινό στους ρυθμούς 

της ψηφιακής μεταμόρφωσης

Σ
ε δημοσιογραφική 
διάσκεψη που πραγ-
ματοποιήθηκε την Πέ-
μπτη, 13 Φεβρουαρί-
ου, στους χώρους του 
CIIM, παρουσιάστη-
καν τα αποτελέσματα 

του ένατου κύματος της “Μέγα Επιχει-
ρηματικής ‘Ερευνας”, που διεξάγεται 
από την εταιρεία CMRC Cypronetwork 
Ltd, του ομίλου Cypronetwork, και 
το Cyprus International Institute of 
Management (CIIM), με τη χορηγία 
της BakerTilly. 

Τα βασικότερα αποτελέσματα της 
έρευνας, μεταξύ άλλων, ήταν τα εξής: 
Περίπου τρεις στις δέκα επιχειρήσεις 
(27%) έχουν δημιουργήσει νέες θέσεις 
εργασίας κατά το τελευταίο εξάμηνο, πο-
σοστό ελάχιστα αυξημένο σε σχέση με 
το προηγούμενο κύμα (24%). Από την 
άλλη το ποσοστό των εταιρειών που έχουν 
χάσει θέσεις εργασίας αυξήθηκε έστω 
και οριακά (10% σε σχέση με 9%). Οι 
θέσεις αυτές και στις δύο περιπτώσεις 
(νέες και χαμένες) προέρχονται κυρίως 
από τους τομείς της παραγωγής και υπο-
στήριξης προϊόντων/ υπηρεσιών καθώς 
και των πωλήσεων/Μάρκετινγκ. Εφτά 
στις δέκα επιχειρήσεις (72%) αναμένουν 

ότι ο αριθμός των εργαζομένων τους το 
επόμενο εξάμηνο θα παραμείνει σταθερός. 
Αύξηση του αριθμού των εργαζομένων 
προβλέπει ποσοστό 20%, ελαφρώς μειω-
μένο σε σχέση με το προηγούμενο κύμα 
(22%), με όσους εξέφρασαν αντίθετη άποψη, 
δηλαδή έκαναν αναφορά σε μείωση του 
προσωπικού, να αυξάνονται στο 5%, σε 
σχέση με το 3% του προηγούμενου κύματος. 

Ο βαθμός ικανοποίησης από την πορεία 
της επιχείρησης το τελευταίο εξάμηνο 
παρουσιάζει σημαντική βελτίωση σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού 
ανέρχεται στο 32%, ποσοστό μεγαλύτε-
ρο από όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ο 

κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων 
παρουσιάζει σημαντική μείωση, αφού 
συγκριτικά με τα προηγούμενα κύματα 
πολύ λιγότερες επιχειρήσεις δηλώνουν 
ότι ο κύκλος εργασιών τους έχει βελτι-
ωθεί (24% έναντι 32% το προηγούμενο 
κύμα). Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται 
σε μειωμένο κύκλο εργασιών έχουν αυ-
ξηθεί από το 16% για το 2018 στο 24%. 
Η πιο πάνω τάση επικρατεί και στους 
δείκτες κερδοφορίας και εισπράξεων/ 
ρευστότητας, ενώ όσον αφορά τον δείκτη 
κόστους χρηματοδότησης αυτός δείχνει 
να παραμένει σταθερός. Σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των επιχειρήσεων για τον 

κύκλο εργασιών το επόμενο εξάμηνο 
αναμένεται να υπάρξει ελαφριά αύξηση, 
όπως αναμένεται να είναι και το κέρδος 
της επιχείρησης. Συνοψίζοντας, οι στρα-
τηγικές επιλογές των επιχειρήσεων για 
το επόμενο εξάμηνο αφορούν κυρίως τις 
νέες επενδύσεις και την εισαγωγή νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ σε σχέση 
με τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν από 
το κράτος ώστε να βοηθηθούν οι επιχει-
ρήσεις, οι απόψεις συγκλίνουν προς τις 
φορολογικές διευκολύνσεις/ απαλλαγές, 
τα σχέδια χρηματοδότησης επιχειρήσεων 
και την απλοποίηση της γραφειοκρατίας, 
τάση που παραμένει διαχρονικά σταθερή. 



Σ
ε πρόσφατη συνεδρί-
ασή της η Βουλή των 
Αντιπροσώπων αποδέ-
χθηκε και υπερψήφισε 
πρόταση της Κυβέρνη-
σης για ενίσχυση των 
κρατικών ταμείων 

και πάταξη της φοροδιαφυγής, μέσω 
τροποποίησης του ήδη υφιστάμενου 
Νόμου περί της Διαδικασίας Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών 
του 2017 (Ν.4(Ι)/2017). Παραχωρείται 
λοιπόν για μία ακόμα φορά η δυνατότη-
τα σε Κύπριους φορολογούμενους να 
υποβάλουν αίτηση για τη ρύθμιση των 
καθυστερημένων τους οφειλών, μέσω 
ένταξής τους στο αναθεωρημένο σχέδιο 
ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

Ειδικότερα, στo πλαίσιo του σχεδίου 
ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, δη-
λαδή της σταδιακής μέσω προκαθορι-
σμένων περιοδικών δόσεων εξόφλησης 
φορολογικών οφειλών, θα μπορούν, 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να 
ενταχθούν οι φορολογικές οφειλές, οι 
πρόσθετες χρηματικές επιβαρύνσεις, 
καθώς και οι τόκοι που προέκυψαν ως 
αποτέλεσμα μη συμμόρφωσης των φο-
ρολογουμένων με τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν δυνάμει των προνοιών των 
πιο κάτω νόμων: 

(1) Φορολογίας του Εισοδήματος 
Νόμων (1961-2016), 

(2) Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα 
Νόμου (1985-2002), 

(3) Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας 
Νόμων (1980-2016), 

(4) Φορολογίας Κεφαλαιουχικών 
Κερδών Νόμων (1980-2016), 

(5) Φορολογίας Κληρονομιών Νόμων 
(1962-2000), 

(6) Έκτακτης Εισφοράς Εργοδοτού-
μενων, Συνταξιούχων και Αυτοτελώς 
Εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα 
Νόμων (2011-2013), 

(7) Χαρτοσήμων Νόμων (1963-
2015) και 

(8) Φόρου Προστιθέμενης Αξίας 
Νόμων (2000-2019). 

ΤΙ ΠΡΟΝΟΕΙ ΤΟ ΑΝΑΘΕΩ-
ΡΗΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΛΗΞΙΠΡΟ-
ΘΕΣΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΟΦΕΙΛΩΝ -  ΟΙ ΠΡΟΫΠΟ-
ΘΕΣΕΙΣ, ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΟΦΕΛΗ  
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ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΓΟΥ ΜΟΥΝΤΗ* 
ilagou@kpmg.com

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν-
δέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών 
Κύπρου έχει ανακοινώσει στις 11 

Φεβρουαρίου ότι,  κατά τη συνεδρίασή του, 
της 16ης Ιανουαρίου, ομόφωνα εξέλεξε αντι-
πρόεδρο του Συνδέσμου τον Εκτελεστικό 
αντιπρόεδρο & πρώτο Εκτελεστικό Διευθυντή 
της Altius Insurance Ltd, Ευάγγελο Ανα-
στασιάδη. Ο κ. Αναστασιάδης είναι πτυχιού-
χος Επιχειρηματικών Σπουδών (Business 
Studies) και μέλος του Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales, του 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου 
και του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου. 
Ξεκίνησε την καριέρα του στην KPMG Peat 
Marwick McLintock στο Ελεγκτικό τμήμα και 
αργότερα στο Computer Audit Consultancy 
και συνέχισε στην KPMG Κύπρου ως Δι-
ευθυντής στο τμήμα Ελέγχου. Η παρουσία 
του στην ασφαλιστική αγορά ξεκινά το 1988 
στην Eagle Star και κατόπιν στον Όμιλο της 
Φιλικής ως Οικονομικός Διευθυντής. Το 
1993 ιδρύει με ομάδα επιχειρηματιών την 

Metropolitan, η οποία το 2000 εντάσσεται 
στον Όμιλο της Alpha Bank και μετονομάζε-
ται σε Alpha Ασφαλιστική. Το 2015, έπειτα 
από την εξαγορά, από όμιλο επενδυτών με 
ισχυρή συμμετοχή της διευθυντικής ομάδας, 
της Alpha Ασφαλιστικής, ιδρύεται η Altius 
Insurance, η οποία συμπληρώνει τον πέμπτο 
ολυμπιακό κύκλο της καριέρας του.

Τον πρωτοποριακό Διαγωνισμό 
Επιχειρηματικής Προσομοίωσης 
“DanatCon Business Challenge”, 

o οποίος έχει πλέον καταστεί θεσμός 
στον χώρο του κυπριακού επιχειρείν, 
διοργανώνει για τρίτη φορά η εταιρεία 
DanatCon. Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματι-
κής Προσομοίωσης “DanatCon Business 
Challenge” θα πραγματοποιηθεί στις 5 
και 6 Μαΐου 2020, στο Ξενοδοχείο St. 
Raphael στη Λεμεσό και είναι ανοικτός 
για όλους τους οργανισμούς και επιχει-
ρήσεις, που επιθυμούν να δηλώσουν 
συμμετοχή.  Στη διάρκεια του Διαγωνι-
σμού, οι εταιρείες θα κληθούν να διαχει-
ριστούν σε ένα εικονικό περιβάλλον τις 
σημαντικές προκλήσεις διοίκησης μιας 
επιχείρησης, λαμβάνοντας στρατηγικές 
αποφάσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, 
στη στρατηγική προϊόντων και τοποθέ-
τηση στην αγορά, θέματα ανταγωνιστών, 
στελέχωσης και διαχείρισης προσωπικού, 
στρατηγικές και προγράμματα μάρκε-

τινγκ, διαχείρισης καναλιών διανομής, 
καθώς και οικονομικής διαχείρισης. 
Απώτερος στόχος είναι, στο πλαίσιο 
της επιχειρηματικής προσομοίωσης, 
οι συμμετέχοντες να δημιουργήσουν 
τη μεγαλύτερη αξία για τον οργανισμό 
που διοικούν, σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στο πλαί-
σιο του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής 
Προσομοίωσης η DanatCon θα χρη-
σιμοποιήσει το κορυφαίο και διεθνώς 
αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό εργαλείο 
επιχειρηματικής προσομοίωσης, για το 
οποίο έχει πρόσφατα διακριθεί, καθώς 
κατέκτησε βραβείο στην κατηγορία 
«Καινοτόμες Συμβουλευτικές Υπη-
ρεσίες Α.Δ», στα “Cyprus HR Awards 
2019”. Για δηλώσεις συμμετοχής στο 
“DanatCon Business Challenge” οι ενδι-
αφερόμενοι  μπορούν να επικοινωνούν 
με  τη Μέλπω Ευσταθίου στο τηλέφωνο 
99551066 ή αποστέλλοντάς email στο 
Melpo@danatcon.com. 

Νέος Αντιπρόεδρος στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΑΕΚ

Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Προσομοίωσης
με τη σφραγίδα της DanatCon

Παράθυρο ευκαιρίας για ρύθμιση των 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών

Προϋποθέσεις 
ένταξης στο Σχέδιο

Το Σχέδιο αφορά οφειλές οι οποίες 
δημιουργήθηκαν αποκλειστικά μέχρι 
και τις 31 Δεκεμβρίου 2015, χωρίς 
να υπάρχει η δυνατότητα ένταξης 
οποιωνδήποτε μεταγενέστερων οφειλών. 
Οφειλές που αφορούν περιόδους μετά 
τις 31/12/2015 θα πρέπει να έχουν 
εξοφληθεί ή ρυθμιστεί με χρονοδιά-
γραμμα αποπληρωμής, χωρίς ωστόσο 
να επωφελούνται από τα κίνητρα που 
δίδονται στο πλαίσιο του Σχεδίου. 

Η αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο θα 
πρέπει να γίνει σε τύπο και με τον τρόπο 
που θα καθοριστεί από τον Έφορο Φο-
ρολογίας, σε σχετική γνωστοποίηση η 
οποία αναμένεται να δημοσιευτεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
Θεωρούμε ότι οι αιτήσεις για ρύθμιση 
ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών 
θα υποβάλλονται και πάλι ηλεκτρονικά 
μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής 
Διόδου Ασφαλείας «Αριάδνη» (www.

ariadne.gov.cy). 
Για ένταξη στο Σχέδιο οι φορολογού-

μενοι οφειλέτες θα πρέπει να υποβάλουν 
την προαναφερθείσα αίτηση εντός έξι 
(6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του Νόμου, εφόσον η σε βάρος 
τους εκδοθείσα βεβαίωση/αυτο-φορολό-
γηση εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία 
έναρξης του Νόμου.

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμης οφειλής 
θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε 
εκείνες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η βεβαίωση/αυτο-φορολόγηση σε βά-
ρος του φορολογουμένου εκδίδεται μεν 
μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
Νόμου περί ρύθμισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών, ωστόσο αφορά περιόδους μέχρι 
31 Δεκεμβρίου του έτους 2015. Τονίζε-
ται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η αίτηση 
για ρύθμιση των φορολογικών οφειλών 
θα πρέπει να καταχωρηθεί εντός έξι (6) 
μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 
βεβαίωσης/αυτο-φορολόγησης.

Προκειμένου να εξεταστεί οποιαδήποτε 

αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο, προαπαι-
τείται όπως ο φορολογούμενος οφειλέτης 
έχει προηγουμένως διεκπεραιώσει στο 
ακέραιο οποιεσδήποτε εκκρεμότητες 
υπάρχουν σε σχέση με τους νόμους 
που προαναφέρθηκαν, καταχωρώντας 
το σύνολο των σχετικών δηλώσεων που 
εκκρεμούν μέχρι την ημερομηνία υποβο-
λής της αίτησης. Ωστόσο, σε περιπτώσεις 
υποβολής αναθεωρημένων δηλώσεων 
για τις οποίες το Τμήμα Φορολογίας δια-
πιστώσει εσκεμμένη ενέργεια, το αίτημα 
για ένταξη στο Σχέδιο θα απορριφθεί ή 
θα ακυρωθεί.

Έχουν πληρωθεί οφειλόμενοι φόροι 
ή έχει γίνει διευθέτηση για την αποπλη-
ρωμή τους, για περίοδο που αφορά μετά 
την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Η οποιαδήποτε ρύθμιση ληξιπρόθε-
σμων οφειλών θα παύσει να ισχύει σε 
περιπτώσεις καθυστερημένης καταβο-
λής από πλευράς του φορολογούμενου 
οφειλέτη πέραν των πέντε (5) δόσεων 
(προηγουμένως 3). 

Υποχρεώσεις που απορρέουν 
μετά την ένταξη στο Σχέδιο

Κατόπιν έγκρισης της αίτησης του φο-
ρολογούμενου οφειλέτη, ο Έφορος Φορο-
λογίας θα καθορίσει συγκεκριμένο αριθμό 
δόσεων προκειμένου για την εξόφληση της 
οφειλής. Ο φορολογούμενος υποχρεούται 
όπως καταβάλει έγκαιρα τα ποσά που αντι-
στοιχούν στις προκαθορισμένες από τον 
Έφορο Φορολογίας δόσεις, διαφορετικά 
διατρέχει τον κίνδυνο να τεθεί εκτός Σχε-
δίου, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως.

Κατά πάσα πιθανότητα, οι δόσεις θα 
καταβάλλονται στα κατά τόπους επαρχιακά 
γραφεία του Τμήματος Φορολογίας. Παρά 
ταύτα, υπάρχει ενδεχόμενο όπως δοθεί 
στους φορολογούμενους η δυνατότητα 
ηλεκτρονικής καταβολής των δόσεων ή 
ακόμα και κατάθεσής τους σε προκαθο-
ρισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

Οφέλη από την 
ένταξη στο Σχέδιο

Κατόπιν έγκρισης από τον Έφορο Φο-

ρολογίας συγκεκριμένου αριθμού δόσεων 
προς εξόφληση φορολογικής οφειλής στα 
πλαίσια του Σχεδίου, δεν αναμένεται η 
παράλληλη ενεργοποίηση του δικαιώματός 
του περί καταχώρισης ποινικής αγωγής 
σε βάρος του φορολογουμένου.

Όσες επιβαρύνσεις αφορούν ληξιπρό-
θεσμες φορολογικές οφειλές (χρηματικές 
επιβαρύνσεις, πρόστιμα, τόκος, κ.λπ) δεν 
θα αυξηθούν για όσο διάστημα διαρκεί 
η συμφωνηθείσα περίοδος εξόφλησης 
της φορολογικής οφειλής.

Ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, 
τις οποίες ο φορολογούμενος οφειλέτης 
θα επιλέξει για εξόφληση της οφειλής 
του, θα απαλλάσσεται από πρόσθετες 
επιβαρύνσεις. 

Ενδέχεται όπως το ύψος των επιβα-
ρύνσεων που έχουν επιβληθεί σε φορο-
λογούμενο λόγω μη συμμόρφωσής του 
με τις πρόνοιες των νόμων που προα-
ναφέρθηκαν μειωθεί μέχρι και 95% στο 
πλαίσιο του Σχεδίου.

*Senior Manager, KPMG Limited



Ό
λο και πιο έντονες, 
αλλά και πιο συχνές,  
είναι οι ανταλλαγές 
κατηγοριών μεταξύ 
της ηγεσίας της Ρω-
σίας και της Τουρ-
κίας με αφορμή τα 

όσα οι δύο πλευρές, που μετά από συμ-
φωνία περιπολούν τις ζώνες της Συρίας 
από κοινού, εξυπηρετούν.

Η Τουρκία, που εδώ και καιρό «παί-
ζει» με την πολιτική του εκκρεμούς, ήταν 
δεδομένο πως κάποια στιγμή θα ερχόταν 
ενώπιον των ευθυνών της, ενώ πριν από 
αυτό με κάποιον τρόπο θα ξεσκεπάζονταν 
τα «βρόμικα» παιχνίδια της. 

Είναι πλέον «κοινό μυστικό» πως όλα 
αυτά τα χρόνια, πριν από την υπογραφή 
της Συμφωνίας με τη Ρωσία, ο στρατός 
της Συρίας απελευθέρωνε εδάφη, με την 
υποστήριξη της Ρωσίας, ενώ ο Ερντογάν 
έστελνε στρατεύματα στην επαρχία Ιντλίμπ 
με την υποστήριξη των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. 
Μετά τη συμφωνία για εκεχειρία με τη 
Συρία, τον περασμένο Ιανουάριο, τα 
πράγματα έγιναν πιο δύσκολα καθώς η 
Ρωσική Αρκούδα δεν αστειεύεται για το 
μέλλον της Συρίας και δεν εγκαταλείπει 
τον σύμμαχο Μπασάρ Αλ Άσαντ. Ως εκ 
τούτου, η διοχέτευση τρομοκρατών δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. Από την άλλη ο 
Ερντογάν θέλει να υλοποιήσει τους δικούς 
του στρατηγικούς στόχους και δεν αποκλεί-
εται να χρησιμοποιήσει μέχρις εσχάτων 
την παρουσία στην περιοχή Ιντλίμπ, των 

δέκα χιλιάδων Τούρκων στρατιωτών και 
των δύο χιλιάδων αρμάτων μάχης και 
τεθωρακισμένων οχημάτων. 

Καλοστημένη παγίδα;
Κάποιοι κάνουν λόγο για καλοστημένη 

παγίδα, που οι Αμερικανοί έστησαν προ-
κειμένου να ξεκολλήσουν τον νεοσουλτάνο 
από την αγκαλιά της Ρωσικής Αρκούδας και 
να τον οδηγήσουν πίσω στην αγκαλιά του 
ΝΑΤΟ και του αμερικανικού άρματος. Γι’ 
αυτό, ισχυρίζονται αναλυτές, οι Αμερικανοί 
έκαναν πίσω την υστάτη από το ζήτημα της 
Συρίας και «επέτρεψαν» στον Ερντογάν να 
συνάψει συμφωνία εκεχειρίας για τη Συρία 
με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. 

Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, οι Αμερι-
κανοί βασίστηκαν στον χαρακτήρα του Ταγίπ 
Ερντογάν, ο οποίος εύκολα θα μπορούσε να 
παρασυρθεί από την έπαρσή του και τον 
μακροπρόθεσμο στόχο της αναβίωσης μιας 
νέου τύπου οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Να παρασυρθεί τόσο ώστε, πέρα από τις 
ήδη γνωστοποιημένες αναφορές του των 
τελευταίων ημερών, να αρχίσει επιχείρηση 
εναντίον του συριακού στρατού, αν μέχρι το 
τέλος του μήνα δεν αποσυρθεί από τα εδάφη 
που απελευθέρωσε από τους τρομοκράτες 
ισλαμιστές, συμμάχους της Τουρκίας.

Επιστροφή στην
παραδοσιακή αγκαλιά;

Βεβαίως, ότι αργά ή γρήγορα η Τουρκία 
θα επιστρέψει στην αγκαλιά των Ηνωμένων 
Πολιτειών είναι γεγονός κοινής παραδοχής 

για όλους τους αναλυτές. Ωστόσο, αυτό που 
δεν υπογραμμίζεται,  είναι το ένα ειδικό 
μέρος των εξελίξεων που αφορά στα τε-
κταινόμενα στην επαρχία Ιντλίμπ και τον 
αντίκτυπο στα εθνικά ζητήματα της Ελλάδας 
και της Κύπρου. Τα τελευταία χρόνια οι 
δύο χώρες είχαν μια «χρυσή» ευκαιρία σύ-
σφιγξης των σχέσεών τους με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες, καθότι θεωρούνται ιδιαιτέρως 
χρήσιμες για τα εθνικά συμφέροντα των 
Αμερικανών στην περιοχή. Ωστόσο, άλλη 
η αξία της Κύπρου και της Ελλάδας για την 
Ουάσιγκτον, και άλλη η αξία της Τουρκίας, 
που και μεγάλη χώρα είναι και πολεμική 
βιομηχανία κατέχει και είναι μία από τις 
μεγαλύτερες δυνάμεις του ΝΑΤΟ. 

Αυτήν την εξέλιξη, αν και την γνωρίζουν 
καλά οι δύο κυβερνήσεις, δείχνουν να μην 
την αγγίζουν και αντί οι Έλληνες διπλω-
μάτες να σπεύσουν να εκμεταλλευτούν το 
ορόσημο, προκαλώντας ακριβό αντίτιμο 
σε ενδεχόμενη τουρκική επιστροφή, πα-
ρακολουθούν εκ του μακρόθεν και δεν 
αποκλείεται σύντομα να βρεθούν ενώπιον 
νέων ανταλλαγμάτων, αντί κόστους, που 
τελικά θα έχει εξασφαλίσει η Τουρκία για 
την επιστροφή της στο άρμα της Δύσης. 

Οι διδαχές ενός Αμερικανού
Σύμφωνα με τον πρώην αξιωματούχο 

του αμερικανικού Πενταγώνου, Μάικλ 
Ρούμπιν, στις 19 Φεβρουαρίου 2020, 
«ο Ερντογάν απέρριψε συμμαχία δε-
καετιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για 
μια σύντομη σχέση με τη Μόσχα, μόνο 

για να ανακαλύψει ότι η επαγγελματική 
προσφορά αγάπης του Πούτιν ήταν για 
πιο περιορισμένους στόχους. Αλλά, αφού 
σκόπιμα απορρίπτει τη σχέση της Τουρ-
κίας με τις ΗΠΑ, είναι ώρα η Ουάσιγκτον 
να παίξει σκληρά. Εκείνοι που λένε ότι 
πέρα από τον Ερντογάν, η Τουρκία είναι 
πολύ σημαντική για τις ΗΠΑ για να της 
γυρίσουν την πλάτη, πιθανότατα υποτι-
μούν τον διαβρωτικό αντίκτυπο 17 χρόνων 
Ερντογανισμού, την υποκίνηση και την 
κατήχηση που μεταδίδονται μέσω των 
μηνυμάτων ή τη διδασκαλία στα σχολεία 
της Τουρκίας και τη δημογραφική αλλοί-
ωση. Αν ο Ερντογάν κάνει έναν ρεαλιστικό 
υπολογισμό ότι δεν μπορεί πλέον να εμπι-
στευτεί τη Μόσχα και θέλει μεγαλύτερη 
εξισορρόπηση με την Ουάσιγκτον, τότε ο 
Λευκός Οίκος, το Κογκρέσο και το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ θα πρέπει να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο να επιτρέψουν στην Τουρκία 
να γυρίσει πίσω στην ομάδα αλλά μόνο 
με ένα αντίτιμο».

Υπογραμμίζει λοιπόν την αναφορά του 
στη δύναμη που κατέχουν η Κύπρος και 
η Ελλάδα, γράφοντας πως «έχουν περάσει 
περισσότερα από 45 χρόνια από τότε που οι 
τουρκικές δυνάμεις εισέβαλαν στην Κύπρο. 
Ο στόχος της Τουρκίας ήταν να εμποδίσει 
την κυπριακή κυβέρνηση και το ελληνι-
κό στρατιωτικό καθεστώς να σχεδιάσουν 
την Ένωση, που θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο την εθνική τουρκική μειονότητα 
της Κύπρου. Ακόμα κι αν αυτό το κίνητρο 
ίσχυε, η κρίση πέρασε σύντομα. Η ελληνική 

χούντα κατέρρευσε και η Ελλάδα πέρασε 
στη δημοκρατία τον Νοέμβριο του 1974. 
Οποιοσδήποτε λόγος για να παραμείνουν 
στην Κύπρο οι τουρκικές δυνάμεις εξέλιπε. 
Ωστόσο, η Τουρκία είχε άλλα σχέδια. Αυτό 
που ξεκίνησε ουσιαστικά ως αποστολή 
διάσωσης μιας πολιορκημένης μειονό-
τητας, μετατράπηκε σε μιαν ανοικτή και 
ιμπεριαλιστική αρπαγή γης που σήμε-
ρα χαρακτηρίζεται από τη μεταφορά μη 
Κύπριων εποίκων στην τουρκική ζώνη, 
αυτοανακηρυγμένη ως ανεξάρτητη ‘Τουρ-
κική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου’, 
την οποία μόνο η Άγκυρα αναγνωρίζει 
και την κλοπή των κυπριακών πόρων 
που, εάν αφεθούν στα κυπριακά χέρια, θα 
μπορούσαν να ωφελήσουν και να ενώσουν 
όλους τους Κύπριους, ανεξαρτήτως θρη-
σκείας και εθνότητας». Αφού αναφέρεται 
λοιπόν ακροθιγώς και σε άλλες παρανο-
μίες που διέπραξε η Τουρκία εναντίον 
της Συρίας και του Ιράκ, την προσπάθεια 
εθνοκάθαρσης των Κούρδων, εξηγεί τι θα 
έπρεπε η διπλωματία της Κυπριακής και 
της Ελληνικής Δημοκρατίας να απαιτήσει 
ως διπλωματικό τίμημα για την επιστροφή 
της Τουρκίας.

Εξηγώντας λοιπόν πως είναι η Τουρκία 
που χρειάζεται τις ΗΠΑ πλέον και όχι οι 
ΗΠΑ την Τουρκία, καταλήγει στο συμπέ-
ρασμα πως αυτό που πρέπει να ζητηθεί 
δεν πρέπει να είναι τίποτα λιγότερο από 
«την πλήρη απόσυρση όλων των τουρκικών 
δυνάμεων και των εποίκων από την Κύπρο, 
το Ιράκ και τη Συρία».

ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΕΣ 
ΜΟΙΑΖΟΥΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡ-
ΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΡΩΣΙΑ ΚΑΙ Η 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΙΝΤΛΙΜΠ ΑΝΑ-
ΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΣΕ ΓΟΡΔΙΟ 
ΔΕΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ 
ΔΥΟ ΠΛΕΥΡΩΝ ΠΟΥ, ΕΝΩ 
ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΜΑΧΗΣΕΙ, 
ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ. 
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑ-
ΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΠΑΓΙΔΑ; Η 
ΜΗΠΩΣ Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ 
ΕΙΝΑΙ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙ-
ΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΕΚ 
ΝΕΟΥ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟ 
ΑΡΜΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ;

ΜΑΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ
hadjikostam@sigmatv.com
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Ο γόρδιος δεσμός μεταξύ
Τουρκίας -  Ρωσίας

ΣΥΡΙΑ: ΤΟ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ



Σ
ε κλίμα έντονων διαφωνιών 
το Συμβούλιο Εξωτερικών 
Υποθέσεων της ΕΕ έφτασε 
σε συμφωνία για ανάπτυξη 
μιας νέας ναυτικής απο-
στολής στις λιβυκές ακτές 
με στόχο να επιτηρήσει το 

εμπάργκο όπλων στην εμπόλεμη χώρα. 
Μετά από βδομάδες άκαρπων διαπραγ-
ματεύσεων, στις οποίες η Αυστρία έθετε 
βέτο στη διαδικασία, θεωρώντας ότι μια 
ενδεχόμενη ναυτική αποστολή θα ενθάρ-
ρυνε τις μεταναστευτικές ροές, τελικά τα 
κράτη-μέλη έφτασαν σε συμβιβασμό και 
άναψαν το πράσινο φως να προχωρήσει η 
ευρωπαϊκή επιχείρηση. Η Αυστρία, η Ιταλία 
αλλά και η Ουγγαρία, οι οποίες εξέφρασαν 
επιφυλάξεις για τη νέα πρωτοβουλία, έλαβαν 
διαβεβαιώσεις ότι τα πολεμικά πλοία της 
ΕΕ θα πραγματοποιούν ελέγχους μακριά 
από μεταναστευτικές διαδρομές. Η λήψη 
αυτής της απόφασης, η οποία δεν είναι κα-
ταδικασμένη για να πετύχει, δεν απαντά σε 
ένα βασικό ερώτημα για τη θέση της ΕΕ στο 
σύνολό της απέναντι στο λιβυκό πρόβλημα. 
Από την άλλη, η εξέλιξη αυτή προκάλεσε 
την αντίδραση του Τούρκου Προέδρου, 
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγό-
ρησε τους Ευρωπαίους για «επέμβαση» 
στα εσωτερικά ζητήματα μιας τρίτης χώρας.

Ο θάνατος της «Σοφίας» 
Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ συμ-

φώνησαν να τερματίσουν την επιχείρηση 
«Σοφία» και να αρχίσουν μια νέα ναυτική 
αποστολή στις λιβυκές ακτές, η οποία θα έχει 
ως κύριο στόχο να εμποδίσει την προμήθεια 
οπλισμού τόσο στην Κυβέρνηση της Εθνικής 
Συμφωνίας του Φαγέζ αλ Σαράζ όσο και 
στις δυνάμεις του στρατάρχη Χαφτάρ. Η 
επιχείρηση «Σοφία» είχε τερματιστεί λόγω 
των διαφωνιών γύρω από την κατανομή των 
μεταναστών που διασώζονταν στη θάλασσα 
αλλά και των κατηγοριών ότι η παρουσία 
των πλοίων στην περιοχή ενθάρρυνε τις 
μεταναστευτικές ροές αντί να τις αποτρέπει. 
Αν και η εντολή για την επιχείρηση «Σοφία»   

παρατάθηκε μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, το 
ναυτικό σκέλος της επιχείρησης παρέμεινε 
ανενεργό με τα κράτη μέλη να αποσύρουν 
τα πλοία τους, εξαιτίας της άρνησης της 
Ιταλίας να επιτρέπει την επιβίβαση στο 
έδαφός της διασωθέντων στη θάλασσα, 
ελλείψει συμφωνίας με τις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την υποδοχή τους. 
Τη σκυτάλη της άρνησης όμως σε αυτήν 
τη γεμάτη ένταση συνεδρία των Υπουργών 
Εξωτερικών της ΕΕ δεν πήρε η Ιταλία, η 
οποία μετά την απομάκρυνση του Ματέο 
Σαλβίνι ακολουθεί μια πιο «ήπια» ρητορι-
κή για το μεταναστευτικό, αλλά η Αυστρία, 
η οποία υποστήριξε ότι η επιχείρηση θα 
αποτελέσει ένα «εισιτήριο εισόδου στην 
Ευρώπη χιλιάδων παράνομων μετανα-
στών» και αρνήθηκε αρχικά να συμφω-
νήσει στην επιστροφή των ευρωπαϊκών 
πλοίων στην περιοχή ανοικτά της Λιβύης. 
Μάλιστα, ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής 
διπλωματίας, Ζοζέπ Μπορέλ, φαίνεται ότι 
έθεσε στα κράτη μέλη το δίλημμα είτε να 
αναλάβουν δράση διαδραματίζοντας ρόλο 
στις εξελίξεις είτε να αφήσουν τη Λιβύη 
στα χέρια της Τουρκίας και της Ρωσίας. 
Εντούτοις, η συμφωνία αυτή αποτελεί μόνο 
πολιτική απόφαση και το νομικό κείμενο 
με τις εντολές της νέας επιχείρησης θα δι-
αμορφωθεί από ειδικούς και θα τεθεί το 
αμέσως επόμενο διάστημα ενώπιον του 
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων. Η 
βασική ιδέα είναι η επιχείρηση να στρα-
φεί ανατολικότερα από τη Λιβύη προς την 
Αίγυπτο, μακριά από τους συνηθισμένους 
θαλάσσιους δρόμους που χρησιμοποιούν 
οι μετανάστες, μία απαίτηση που είχαν θέσει 
τόσο η Ιταλία, όσο και η Αυστρία.  

Η ασάφεια των όρων εντολής  
Εύλογα ο σκεπτικισμός και οι ανησυ-

χίες κάποιων κρατών μελών δεν έλειψαν. 
Ενδεικτικά, ο Υπουργός Εξωτερικών της 
Αυστρίας, Alexander Schallenberg, κατά 
την ανακοίνωση ότι επετεύχθη συμφωνία, 
φρόντισε να στείλει το μήνυμα σε όσους 
τάσσονταν με επιφύλαξη απέναντι στη νέα 

αυτή προσπάθεια, τονίζοντας ότι «η Σοφία 
ανήκει στην ιστορία», ενώ σημείωσε ότι 
η νέα αποστολή θα έχει ξεκάθαρη εντο-
λή τη διαφύλαξη του εμπάργκο όπλων. 
Η επανάληψη των «όρων εντολής» της 
ναυτικής επιχείρησης ουσιαστικά ήθελε 
να καταστήσει σαφές ότι δεν θα επαναλη-
φθεί το σενάριο του 2015 με τις διασώσεις 
προσφύγων. Εντούτοις, κάποια θέματα 
παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστα. Η Ιτα-
λία είχε θέσει το ζήτημα τι θα γίνει εάν τα 
πολεμικά πλοία που θα αναπτύξει η ΕΕ 
στα ανατολικά της Λιβύης αποτελέσουν 
πόλο έλξης για μετανάστες, με τον Μπο-
ρέλ να απαντάει ότι τα πολεμικά πλοία θα 
στέλνονται σε ύδατα ανατολικά της Λιβύ-
ης, μακριά από τις θαλάσσιες οδούς της 
μετανάστευσης. Η απάντηση αυτή όμως 
στερείται σαφήνειας, αφού δεν καθορίζει 
σε ποιον αριθμό μεταναστών θα αρχίσει 
να θεωρείται η περιοχή «πόλος έλξης». Η 
Διεθνής Οργάνωση για τη Μετανάστευση 
εκτιμά ότι η συγκέντρωση πολεμικών και 
διασωστικών σκαφών σε μια περιοχή δεν 
είναι ξεκάθαρο εάν αποτελεί παράγοντα 
αύξησης των μεταναστευτικών ροών, γιατί 
δεν υπάρχουν προκαθορισμένοι παράγοντες 
για την αύξηση ή τη μείωση των αριθμών 
τους. Από την άλλη, όμως, μια έρευνα του 
Κέντρου για τη Διεθνή Ασφάλεια της Σχο-
λής Hertie στο Βερολίνο υποστηρίζει ότι 
υπάρχει άμεσος συσχετισμός μεταξύ της 
προσπάθειας των μεταναστών να διασχί-
σουν τη θάλασσα και των μέτρων της ΕΕ. 
Συγκεκριμένα, δείχνει ότι από τότε που 
η ΕΕ άρχισε να επενδύει χρήματα στην 
ακτοφυλακή της Λιβύης το καλοκαίρι του 
2017, διασώθηκαν πολλοί περισσότεροι 
μετανάστες σε σχέση με προηγούμενες 
περιόδους. 

Πόσο αποτελεσματική 
μπορεί να είναι

Παρά το κλίμα αισιοδοξίας, όμως, οι 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δεν κρύβουν ότι 
η προσπάθεια να αποτρέψουν το εμπόριο 
όπλων στη Λιβύη δεν θα είναι καθόλου 

εύκολη υπόθεση. Αρχικά η ΕΕ ακόμα και 
αν καταφέρει με κάποιο τρόπο να αποτρέψει 
την άφιξη οπλισμού διά της θαλάσσης, δεν 
θα είναι σε θέση να ελέγξει τον εφοδιασμό 
διά της ξηράς, αφού αυτό θα προϋπέθετε 
ανάπτυξη στρατού για να περιπολεί στα 
χερσαία σύνορα Αιγύπτου- Λιβύης. Την 
ίδια ώρα, αν και υπάρχει πρόνοια στο νέο 
αυτό σχέδιο για εναέρια επιτήρηση, αυτή θα 
περιορίζεται μόνο σε συλλογή πληροφοριών. 
Αυτό δείχνει ότι η ΕΕ για να σταματήσει 
πρακτικά όλες τις παραδόσεις όπλων στη 
Λιβύη θα πρέπει να αποστείλει στρατεύματα 
εδάφους και να ελέγχει πλήρως τον εναέριο 
χώρο της χώρας χρησιμοποιώντας μαχητικά 
αεροσκάφη. Μελέτη του Γερμανικού Ινστι-
τούτου Διεθνών Υποθέσεων και Ασφάλειας 
(SWP) σημειώνει ότι «δεν υπάρχει εύκολη 
επιλογή για την ΕΕ, η οποία να απαιτεί λίγη 
δουλειά και να εγγυάται επιτυχία στην επι-
βολή του υφιστάμενου εμπάργκο όπλων. 
Όλες οι επιλογές έχουν σημαντικό πολιτικό, 
οικονομικό και στρατιωτικό κόστος». Η ίδια 
μελέτη υποστηρίζει ότι αφού η ΕΕ δεν δια-
θέτει τα στρατιωτικά μέσα για να επιβάλει 
το εμπάργκο των όπλων, το μόνο εργαλείο 
για τη μείωση της ροής οπλισμού είναι οι 
οικονομικές κυρώσεις. Μάλιστα υπήρξαν 
έντονες επικρίσεις εντός των Βρυξελλών για 
την απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, 
αφού πολλοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι 
πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε Τουρ-
κία, Ρωσία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, 
υποστηρίζοντας τη θέση ότι μια αποστολή 
χωρίς να συνοδεύεται από οικονομικά μέτρα 
δεν είναι αρκετή. 

Η επίθεση της Άγκυρας
Η εξαγγελία της ναυτικής αποστολής 

της ΕΕ στη Λιβύη πάντως δεν έτυχε θερ-
μής υποδοχής από τον Τούρκο Πρόεδρο, 
ο οποίος κατηγόρησε τους Ευρωπαίους 
ηγέτες ότι συμφώνησαν «σε μια επιχείρηση 
επέμβασης στην περιοχή». Συγκεκριμέ-
να, μιλώντας στο τουρκικό κοινοβούλιο, 
τόνισε ότι «η ΕΕ δεν έχει δικαίωμα να 
λαμβάνει αποφάσεις που αφορούν τη 

Λιβύη. Προσπαθεί να εκμεταλλευτεί 
την κατάσταση και να επέμβει, ενώ δεν 
έχει αρμοδιότητα να αποφασίζει για τη 
Μεσόγειο, είτε αφορούν σε θέματα που 
έχουν να κάνουν με την ηπειρωτική χώρα 
είτε με τη θάλασσα των κρατών που την 
περιβάλλουν». Η λεκτική επίθεση του 
Ερντογάν στις Βρυξέλλες πάντως δεν προ-
καλεί έκπληξη, εάν λάβουμε υπόψη τις 
επικρίσεις που δέχεται στο εσωτερικό 
της χώρας και την προσπάθειά του να 
δικαιώσει τις αποφάσεις στην εξωτερική 
πολιτική. Ήδη οι συνομιλίες με τη Ρωσία 
για το ζήτημα της Ιντλίμπ έχουν καταλήξει 
σε αδιέξοδο, ενώ η ένταση στην περιοχή 
δείχνει να οδηγείται σε κλιμάκωση. Με τα 
μέτωπα στην εξωτερική πολιτική ολοένα 
να διευρύνονται και την  κατάσταση να 
ξεφεύγει από τον έλεγχό του, ο Τούρκος 
Πρόεδρος δεν δίστασε να ανασύρει «φή-
μες» για νέο πραξικόπημα, συνδέοντάς 
το με τις επιτυχίες» της Τουρκίας στην 
εξωτερική πολιτική και δη στη Μεσό-
γειο, τη Λιβύη και τη Συρία, οι οποίες 
«ενόχλησαν την οργάνωση του ιμάμη 
Φετουλάχ Γκιουλέν». 
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Η εξέλιξη αυτή 
προκάλεσε την 

αντίδραση του Τούρκου 
Προέδρου, Ρετζέπ 
Ταγίπ Ερντογάν, ο 
οποίος κατηγόρησε 
τους Ευρωπαίους 

για «επέμβαση» στα 
εσωτερικά ζητήματα 
μιας τρίτης χώρας  

Η ΕΕ, ΑΚΌΜΑ ΚΑΙ 
ΑΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕΙ ΜΕ 
ΚΑΠΌΙΌΝ  ΤΡΌΠΌ 

ΝΑ ΑΠΌΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ 
ΑΦΙΞΗ ΌΠΛΙΣΜΌΎ 

ΔΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ, 
ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ 

ΘΕΣΗ ΝΑ ΕΛΕΓΞΕΙ 
ΤΌΝ ΕΦΌΔΙΑΣΜΌ ΔΙΑ 

ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ, ΑΦΌΎ 
ΑΎΤΌ ΠΡΌΫΠΌΘΕΤΕΙ 
ΑΝΑΠΤΎΞΗ ΣΤΡΑΤΌΎ 

ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΠΌΛΕΙ 
ΣΤΑ ΧΕΡΣΑΙΑ ΣΎΝΌΡΑ 

ΑΙΓΎΠΤΌΎ - ΛΙΒΎΗΣ 

Η ΕΕ στέλνει πολεμικά πλοία
στ’ ανοιχτά της Λιβύης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

23.02.2020



Ο 38χρονος 
άνδρας 

διακομίστηκε 
σε νοσοκομείο 

της πόλης 
Κοντόνιο, όπου 
διενεργούνται 

επιπλέον ιατρικοί 
έλεγχοι
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Π
ερίπου 500 επιβε-
βαιωμένα κρούσματα 
έχουν καταγραφεί στις 
φυλακές της Κίνας, εκ 
των οποίων τουλά-
χιστον 200 στο ίδιο 
σωφρονιστικό ίδρυμα, 

προκαλώντας ανησυχίες για μια νέα εστία 
εξάπλωσης της επιδημίας.

Τουλάχιστον 200 κρατούμενοι και επτά 
δεσμοφύλακες στη φυλακή Ρεντσένγκ στην 
πόλη Τζινίνγκ της επαρχίας Σαντόνγκ έχουν 
μολυνθεί από τον νέο κορωνοϊό, ανακοί-
νωσαν οι περιφερειακές υγειονομικές 
Αρχές στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Η εφαρμογή μέτρων πρόληψης και 
ελέγχου δεν ήταν αποτελεσματική», πα-
ραδέχθηκε ο Γου Λέι, επικεφαλής των 
σωφρονιστικών Αρχών της Σαντόνγκ.

Ο Σίε Ουεϊζούν, τοπικός αξιωματούχος 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Σα-
ντόνγκ, δύο στελέχη των σωφρονιστικών 
Αρχών όπως και πέντε αξιωματούχοι της 
φυλακής αποπέμφθηκαν, ανακοίνωσε η 
περιφερειακή κυβέρνηση.

Παράλληλα τουλάχιστον 34 κρούσμα-
τα του covid-19 έχουν επιβεβαιωθεί στη 
φυλακή Σίλιφενγκ της επαρχίας Ζεζιάνγκ.

Η Χουμπέι, επαρχία από την οποία 
ξεκίνησε η επιδημία, ανακοίνωσε την 
Παρασκευή 271 κρούσματα του νέου 
κορωνοϊού στις φυλακές της, εκ των οποίων 
220 δεν είχαν καταγραφεί μέχρι στιγμής 
από τις περιφερειακές Αρχές.

Σύμφωνα με μία τοπική επίσημη εφη-
μερίδα, 230 κρούσματα έχουν καταγραφεί 
στις γυναικείες φυλακές της Ουχάν, οι 
δεσμοφύλακες της οποίας αποπέμφθηκαν 
επειδή δεν περιόρισαν την εξάπλωση της 
επιδημίας. Επίσης 41 άλλα κρούσματα 
καταγράφηκαν σε φυλακή στη Σαγιάνγκ.

Οι υγειονομικές Αρχές της Χουμπέι, 

που αρχικά είχαν ανακοινώσει ότι τις 
τελευταίες 24 ώρες καταγράφηκαν 411 
νέα κρούσματα του covid-19, στη συ-
νέχεια αναθεώρησαν τον αριθμό προς 
τα πάνω, στα 631 κρούσματα, προκει-
μένου να περιλάβουν τις μολύνσεις 
στις φυλακές.

Παρά τα δραστικά μέτρα περιορισμού 
που έχουν επιβληθεί στους πολίτες στην 
Κίνα, η άνοδος αυτή των κρουσμάτων στις 
φυλακές προκαλεί ανησυχία για την εμ-
φάνιση νέων εστιών μόλυνσης σε χώρους 
όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι.

Παράλληλα οι Ουιγούροι που ζουν στο 
εξωτερικό προειδοποιούν για τον κίνδυνο 
«μαζικής μόλυνσης» από τον νέο κορωνοϊό 
στα κέντρα επανεκπαίδευσης της Σινζιάνγκ, 
στη βορειοδυτική Κίνα, όπου κρατούνται 
χιλιάδες μέλη της μειονότητας.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις και 
ειδικοί καταγγέλλουν ότι εκατοντάδες 
χιλιάδες μέλη της μουσουλμανικής αυ-
τής κοινότητας κρατούνται στη Σιντζιάνγκ.

Σε έξαρση ο ιός και
στη Νότια Κορέα

Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε ότι κατέ-
γραψε 52 νέα κρούσματα του κορωνοϊού, 
τα περισσότερα από τα οποία συνδέονται 
με μια χριστιανική αίρεση, ανεβάζοντας 
τον συνολικό αριθμό των επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων στη χώρα σε 156.

Τριάντα εννέα νέα κρούσματα συν-
δέονται με την «Εκκλησία Σιντσεοντζί 
του Χριστού» στην πόλη Ντεγκού, την 
τέταρτη μεγαλύτερη της Νότιας Κορέας, 
ανακοίνωσε το Κορεατικό Κέντρο Ελέγχου 
και Πρόληψης Ασθενειών.

Συνολικά 80 πιστοί αυτής της εκκλη-
σίας έχουν βρεθεί μέχρι στιγμής θετικοί 
στον covid-19.

Μία 61χρονη γυναίκα, μέλος της αίρε-

σης η οποία αγνοούσε ότι είχε μολυνθεί 
από τον νέο κορωνοϊό, τους μετέδωσε την 
ασθένεια.

Ο δήμαρχος της Ντεγκού, που μετρά 
2,5 εκατομμύρια κατοίκους, κάλεσε τους 
πολίτες να παραμείνουν σπίτια τους, ενώ οι 
στρατιώτες της Νότιας Κορέας έχουν λάβει 
εντολή να παραμείνουν στους στρατώνες 
τους καθώς πολλοί έχουν βρεθεί θετικοί 
στον covid-19.

Και η διοίκηση του αμερικανικού 
στρατού που σταθμεύει στην Ντεγκού, 
συνολικά 10.000 άνθρωποι, ανακοίνωσε 
μέτρα περιορισμού.

Δεύτερη Ουχάν;
Η «Εκκλησία Σιντσεοντζί» ιδρύθηκε το 

1984 και είναι μία αίρεση η οποία πιστεύει 
ότι ο ιδρυτής της Λι Μαν-χι θα μεταφέρει 
144.000 πιστούς της στον παράδεισο μετά 
την Ημέρα της Κρίσης.

Οι Αρχές της Ντεγκού εκτιμούν ότι 
1.001 πιστοί ίσως να ήταν παρόντες 
στη λειτουργία στην οποία συμμετείχε 
η 61χρονη γυναίκα.

Από την πλευρά του ο ιδρυτής της αίρε-
σης χαρακτήρισε την επιδημία «έργο του 
διαβόλου» και δοκιμασία για την πίστη 
των ακολούθων του.

Σε μήνυμά του μέσω εφαρμογής για 
εσωτερική ανταλλαγή μηνυμάτων μετα-
ξύ των πιστών ο Λι Μαν-χι έγραψε ότι 
«η περίπτωση της ασθένειας θεωρείται 
έργο του διαβόλου για να σταματήσει τη 
γρήγορη ανάπτυξη της Σιντσεοντζί».

Το Κορεατικό Κέντρο Ελέγχου και 
Πρόληψης Ασθενειών ανακοίνωσε ότι 
ένα άλλο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε 
νοσοκομείο της Τσεονγκντό, που βρί-
σκεται κοντά στη Ντεγκού, ανεβάζει σε 
16 τον αριθμό των ανθρώπων -ασθενών 
και μελών του προσωπικού- που έχουν 

μολυνθεί στο νοσοκομείο.

Ένας ασθενής πέθανε την 
Τετάρτη εξαιτίας του νέου 
κορωνοϊού.

Στο μεταξύ, έχει ξεκινήσει έρευνα για 
να καθοριστεί αν η 61χρονη γυναίκα της 
«Εκκλησίας της Σιντσεοντζί» σχετίζεται 
με την εστία μόλυνσης στο νοσοκομείο. 
Όντως η γυναίκα είχε μεταβεί στην επαρχία 
Τσεονγκντό αυτόν τον μήνα.

Η νοτιοκορεατική κυβέρνηση κήρυξε 
σήμερα την Ντεγκού και την Τσεονγκντό 
«ζώνες ειδικής φροντίδας».

Ο Πρωθυπουργός της χώρας Τσουνγκ 
Σίε-κιούν επεσήμανε ότι η Σεούλ θα προ-
σφέρει τη στήριξή της στις πληγείσες πε-
ριοχές στέλνοντας ιατρικό προσωπικό, 
κρεβάτια για τους ασθενείς και ιατρικό 
υλικό.

Εξάλλου το υπουργικό συμβούλιο θα 
συνεδριάζει τρεις φορές την εβδομάδα με 
θέμα την επιδημία του νέου κορωνοϊού.

Με εξαίρεση το κρουαζιερόπλοιο 
Princess Diamond στην Ιαπωνία, η 
Νότια Κορέα είναι η χώρα όπου έχουν 
καταγραφεί τα περισσότερα κρούσματα 
του covid-19 μετά την Κίνα, απ’ όπου 
ξεκίνησε η επιδημία.

Και ακόμη ένας Ιταλός
θετικός στον κορωνοϊό

Ένας Ιταλός βρέθηκε θετικός στον νέο 
κορωνοϊό, ανακοίνωσαν το πρωί της Πα-
ρασκευής οι Αρχές της Λομβαρδίας.

Ο 38χρονος άνδρας διακομίστηκε σε 
νοσοκομείο της πόλης Κοντόνιο, όπου 
διενεργούνται επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι, 
πρόσθεσαν.

Αυτό είναι το τέταρτο κρούσμα του 
νέου κορωνοϊού στην Ιταλία, μετά από 
δύο Κινέζους τουρίστες και έναν άλλο Ιταλό.

www.simerini.com
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Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου ενημερώνει το κοινό ότι οι αιτήσεις για τις κρατικές υποτροφίες δι-
δακτορικού επιπέδου για σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, είναι διαθέσιμες από τις 20 Φεβρουαρίου 2020: 

• Στα Γραφεία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου στη Λευκωσία,
• Στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) σε όλες τις επαρχίες, 
• Στα Κέντρα Πολιτών σε όλες τις επαρχίες, και 
• Στην Ιστοσελίδα του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου http://www.cyscholarships.gov.cy
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων έχει ορισθεί η Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2020.  Αιτήσεις που θα παραδίδονται εκπρόθεσμα, 
δεν θα γίνονται αποδεκτές.  Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, διά χειρός, είτε στα γραφεία του ΙΚΥΚ, είτε όπως αναφέρεται πιο κάτω:

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ:  ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ: ΚΕΠ ΛΕΜΕΣΟΥ, ΠΕΛΕΝΔΡΙΟΥ και ΚΟΛΟΣΣΙΟΥ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ: ΚΕΠ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ: ΚΕΠ ΠΑΦΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ: ΚΕΠ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Αιτήσεις που θα υποβάλλονται μέσω ταχυδρομείου ή εταιρειών μεταφορών (courier), δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Τα ζευγάρια και οι συγγενείς 
τους αψήφησαν τον ιό, που 
έχει στοιχίσει τη ζωή σε 2.236 

ανθρώπους, για να παρευρεθούν σε 
ομαδική γαμήλια τελετή στην παρα-
θαλάσσια πόλη Μπακολόντ.

Διακόσια είκοσι ζευγάρια ξεκίνησαν 
την περασμένη Πέμπτη την κοινή τους 
ζωή στις κεντρικές Φιλιππίνες, ανταλ-
λάσσοντας γαμήλιους όρκους και φιλιά 
φορώντας μπλε χειρουργικές μάσκες 
λόγω της επιδημίας του κορωνoϊού. 
Τα ζευγάρια και οι συγγενείς τους 
αψήφησαν τον ιό, που έχει στοιχίσει 
τη ζωή σε 2.236 ανθρώπους, για να 
παρευρεθούν στη ομαδική γαμήλια 
τελετή στην παραθαλάσσια πόλη Μπα-
κολόντ. Στην αίθουσα υποδοχής του 
δημαρχείου, οι γαλάζιες μάσκες που 
ήταν υποχρεωτικές για όλους και τις 
οποίες παρείχαν οι Aρχές, ξεχώριζαν 
ανάμεσα στα νυφικά και τα λευκά που-
κάμισα των γαμπρών.

«Έχει άλλη αίσθηση να φιλάς κά-
ποιον φορώντας μάσκα αλλά ήταν 
υποχρεωτικό», δήλωσε ο Πολ Ινβέ-
ντρο, 39 ετών, που παντρεύτηκε την 
επί επτά έτη σύντροφό του και μητέρα 
των δύο του παιδιών. «Η αίθουσα ήταν 

ασφυκτικά γεμάτη».
Οι συμμετέχοντες έπρεπε να 

συμπληρώσουν δηλώσεις για την 
κατάσταση της υγείας τους, δίνοντας 
λεπτομερή στοιχεία για τις περιοχές 
όπου έχουν βρεθεί τις τελευταίες 14 
ημέρες, όση είναι δηλαδή η περίοδος 
καραντίνας σε όλοn τον κόσμο για όσους 
προέρχονται από την Κίνα καθώς και 
ο χρόνος επώασης του ιού.

«Εάν οι οικογένειές μας είναι δυ-
νατές, τότε είναι δυνατή και η πόλη 
του Μπακολόντ», δήλωσε ο δήμαρχος 
Εβέλιο Λεονάρντια, που τέλεσε τους 
γάμους. Η πόλη συνηθίζει να διοργα-
νώνει ετήσιους μαζικούς γάμους μετά 
την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με 
το 2013 να καταγράφεται ρεκόρ με τη 
συμμετοχή 2.013 ζευγαριών.

Η διαμάχη μεταξύ
Τουρκίας και Συρίας

Τ ο ζήτημα του Idlib έχει φέρει 
την Τουρκία και τη Συρία στα 
πρόθυρα  του πολέμου. Και 

επίσης τη Ρωσία. Η πόλη του Idlib, 
στο βορειο-δυτικό μέρος της Συρίας, 
είναι το τελευταίο οχυρό εναντίον του 
Bashar Al Assad στη χώρα.  Μέσα 
σε 3 εκατομμύρια κατοίκους, 20.000 
επαναστάτες, κυρίως τζιχαντιστές, 
υποστηριζόμενοι από την Τουρκία, 
αντιστέκονται στο καθεστώς Assad, 
που επιτίθεται, υποστηριζόμενο από 
του ρωσικούς βομβαρδισμούς, για να 
τους εξουδετερώσει:

Ο κ. Ερντογάν βρίσκεται σε δύσκολη 
θέση δεχόμενος και τις επιθέσεις από 
την Κεμαλική  αντιπολίτευση. Βεβαίως, 
απειλεί ότι θα κτυπήσει το καθεστώς 
Assad οπουδήποτε και φέρει ενισχύσεις 
επί τόπου στο Idlib. Κομάντος, στρα-
τιωτικό  υλικό, πυρομαχικά και άλλο 
υλικό για τις επιχειρήσεις (βλ. Marie 
Jégo, “Erdogan Menace de frapper la 
Syrie”, Le Monde, 14 fevrier, 2020, σελ. 

2). Ο Τούρκος Πρόεδρος γνωρίζει ότι το 
όλο πρόβλημα γι’ αυτόν είναι η Ρωσία 
του κ. Πούτιν. Χωρίς τη βοήθεια της 
Ρωσίας, o Assad δεν θα μπορούσε να 
κτυπήσει τους επαναστάτες – τζιχαντιστές, 
συμμάχους της Τουρκίας.

Οι σχέσεις των δύο χωρών, Ρωσίας 
και Τουρκίας, ενώ στην αρχή, παρά 
τις δυσκολίες, δεν ήταν τουλάχιστον 
εχθρικές, με την πάροδο του χρόνου 
χειροτέρευσαν σε μεγάλο βαθμό, φθάνο-
ντας στο σημείο του φόβου σύγκρουσης.

Ποια είναι τα δεδομένα: Τον Assad 
τον υποστηρίζει η Ρωσία και το Ιράν. 
Απέναντί του έχει την Τουρκία, που 
υποστηρίζει τους επαναστάτες και 
τους τζιχαντιστές, που πολεμούν τον 
Assad. Αυτή είναι η κατάσταση. Οι ΗΠΑ 
προσπαθούν να επέμβουν για να απο-
τραβήξουν την Τουρκία από τη Ρωσία 
και να την ξαναφέρουν με το μέρος 
τους. Η Τουρκία, βέβαια, και ο Assad 
έχουν και δική τους agenda. Όπως, 
δε, είναι η κατάσταση, επικρέμαται ο 
κίνδυνος σύγκρουσης της Τουρκίας 
με τη Συρία, που είναι, όμως, κάπως 
απομακρυσμένος προς το παρόν.
*Δικηγόρος, Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστη-

μών & Διεθνών Σχέσεων (Η.Ε.Ι., Γενεύης 
Ελβετίας), Πρόεδρος του Ιδρύματος Θεο-
δούλου, πρώην Μέλος της Γραμματείας 

του ΟΗΕ

Ζευγάρια αψηφούν την 
επιδημία και ανταλλάσσουν 

γαμήλιους όρκους

Προβληματίζει η έξαρση 
του κορωνοϊού

ΝΈΑ ΚΡΟΎΣΜΑΤΑ ΣΈ ΚΊΝΑ ΚΑΊ ΊΤΑΛΊΑ

ΔΡ ΧΡΊΣΤΟΣ 
ΑΧΊΛΛΈΩΣ 
ΘΈΟΔΟΎΛΟΎ* 
c.a.theodoulou@
cytanet.com.cy
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Ο διακόπτης μπήκε στο «ΟΝ» και το μεγα-
λύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της Κύπρου είναι 
πλέον ενεργό από το Σάββατο, 8 Φεβρουαρίου 
2020. Το φωτοβολταϊκό, δυναμικότητας 8MWp, 
βρίσκεται στην περιοχή Αμαλά, σε απόσταση 
περίπου οκτώ χιλιομέτρων από τις εγκαταστά-
σεις της Τσιμεντοποιίας. Το έργο εντάσσεται στο 
σχέδιο του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) «Παραγωγή ηλεκτρισμού 
από ΑΠΕ με τελική κατάληξη την ένταξη των 
έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» 
και αναμένεται να καλύψει το 10% περίπου των 
αναγκών της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού σε ηλεκτρική ενέργεια. Το πάρκο θεωρείται 
«πράσινη ανάπτυξη» και συμβάλλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων της Κύπρου 
για το 2020 και στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2), εφόσον υπολο-
γίζεται ότι θα αποτρέπει κάθε χρόνο την έκλυση περίπου 10.000 τόνων CO2. Μέσα στο 
πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας εντάσσεται και η αποκατάσταση της υποκείμενης 
περιοχής, ενός ανενεργού λατομείου, ιδιοκτησίας της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού, που 
φιλοξενεί το «πράσινο» αυτό έργο. Το συνολικό κόστος αδειοδότησης, κατασκευής και 
σύνδεσης του έργου ανήλθε στα 6,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ και εργολάβος ήταν οι 
εταιρείες “Sunel UK Ltd”  και “Sunel (Cyprus) Ltd”. Η Τσιμεντοποιία Βασιλικού, έχοντας 
εντάξει στη στρατηγική της τους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης, που θεσπίστηκαν 
από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, ανταποκρίνεται στους ευρωπαϊκούς στόχους 
για κλιματική αλλαγή και στην υπεύθυνη διαχείριση περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Την πρώτη του επίσκεψη στα 
γραφεία του Οργανισμού Νεολαί-
ας Κύπρου πραγματοποίησε την 
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου, ο 
νέος Υπουργός Παιδείας, Πολιτι-
σμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
Πρόδρομος Προδρόμου. Κατά την 
επίσκεψή του, ο κ. Προδρόμου 
συνομίλησε με τον Πρόεδρο του 
ΟΝΕΚ Πρόδρομο Αλαμπρίτη και 
τον Εκτελεστικό Διευθυντή Με-
νέλαο Μενελάου. Στη διάρκεια 
της συνάντησης  συζητήθηκαν διάφορα τρέχοντα θέματα που αφορούν τη νεολαία, 
ενώ παρουσιάστηκαν επίσης στον κ. Προδρόμου τα προγράμματα, οι υπηρεσίες, τα 
μελλοντικά σχέδια και άλλες δράσεις του Οργανισμού που βρίσκονται σε εξέλιξη. 
Επιπλέον, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Εθνική Στρατηγική για τη Νεολαία, που 
στόχο έχει την ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων της Κύπρου, ώστε να καταστούν 
ενεργοί πολίτες. Αξίζει να αναφερθεί ότι με την επίσκεψή του στα γραφεία του ΟΝΕΚ, ο 
κ. Προδρόμου θέλησε να καταδείξει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει στον τομέα της 
νεολαίας, τονίζοντας την πρόθεσή του να στηρίξει όλες τις προσπάθειες του Οργανισμού, 
με απώτερο σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή προσφορά προς τη νεολαία του τόπου.

Η Πάφος είναι πρωτοπόρος και τον Ιανου-
άριο του 2020 ως η πιο δημοφιλής 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 δημοσιεύθηκαν αυτήν την εβδομάδα απο-
καλύπτουν ότι από τις 742 συμβάσεις πώλησης 
ακινήτων, 417 (56%) κατατέθηκαν από ντόπιους 
(Κύπριους) αγοραστές και τα υπόλοιπα 325 
(44%) κατατέθηκαν από ξένους αγοραστές εκ των οποίων 104 (14% ) ήταν πολίτες 
της ΕΕ και 221 (30%) ήταν πολίτες τρίτων χωρών. Οι τοπικές πωλήσεις στην Αμμό-
χωστο και τη 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. 
Οι πωλήσεις ακινήτων στην αγορά της ΕΕ, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 14% όλων 
των πωλήσεων, μειώθηκαν κατά 3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2019 και οι 
πωλήσεις ακινήτων προς τους μη κοινοτικούς πολίτες, οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 
30% όλων των πωλήσεων και το διπλάσιο των πωλήσεων στην ΕΕ, μειώθηκαν κατά 
12% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019. Τώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πάψει 
να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται ότι οι πωλήσεις του  Φεβρουαρίου 
σε χώρες εκτός ΕΕ θα περιλαμβάνουν και τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου.

H ΜcDonald’s™ χαρίζει από 1 Samsung Galaxy 
S10 σε 3 τυχερούς

Πετάξτε με την Emirates στο Ντουμπάι και
πάρτε δωρεάν εισιτήριο για το La Perle

Έναρξη λειτουργίας φωτοβολταϊκού πάρκου
της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης
στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρο

Ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας 
Μπακογιάννης επισκέφθηκε το Ευ-
ρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
όπου τον υποδέχθηκαν ο Πρύτανης, 
Καθηγητής Κώστας Γουλιάμος και 
ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Τσιμάρας. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο 
Πρύτανης Γουλιάμος ενημέρωσε τον 
κ. Μπακογιάννη για τα διεθνή επιτεύγ-
ματα και την ακαδημαϊκή Αριστεία του 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Ειδικό-
τερα, ο δήμαρχος είχε την ευκαιρία να 
διαπιστώσει τα οφέλη από την εξω-
στρέφεια και την ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών από το πανεπιστήμιο. Κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης που είχε με τον Πρύτανη εξέφρασε την ευαρέσκειά του, 
όχι μόνο για τις διεθνείς επιδόσεις ενός μη-δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά και για τις 
υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και την εισαγωγή τεχνολογιών αιχμής που διαθέτει το 
ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ο δήμαρχος περιηγήθηκε την πανεπιστημιούπολη, που απο-
τελεί την πρώτη επιλογή όσων φοιτητών από την Ελλάδα επιλέξουν την τριτοβάθμια 
εκπαίδευση στην Κύπρο.

Κέρδισε 1 από τα 3 Samsung Galaxy S10 που χαρίζει 
η ΜcDonald’s, εύκολα, γρήγορα και απλά. Κατέβασε στο 
κινητό σου το νέο McDonald’s app αποκλειστικών και 
μοναδικών προσφορών, κάνε εγγραφή και συμπλήρωσε 
τα στοιχεία σου για να μπεις στον διαγωνισμό. Από 5 
Φεβρουαρίου μέχρι 5 Μαρτίου κατεβάζεις το mobile 
app και μπαίνεις στον διαγωνισμό, διεκδικώντας 1 από 
τα 3 smartphones. Πιο εύκολο δεν γίνεται, αφού με το 
McDonald’s app μπορείς να απολαμβάνεις καθημε-
ρινά deals, έχοντας όλον τον κόσμο της McDonald’s 
στο κινητό σου. Και οι εκπλήξεις δεν τελειώνουν εδώ. 
Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου και πάρε 1 Big Mac™  
εντελώς δωρεάν. Όπου κι αν βρίσκεσαι, έχεις τη δυνα-
τότητα να εξαργυρώνεις τα μοναδικά deals, αρκεί να 
επισκεφθείς το πλησιέστερο εστιατόριο ή drive-thru 
της McDonald’s. Μπορείς να το κατεβάσεις εύκολα και γρήγορα από τα πιο κάτω links: 
Google Play: http://bit.ly/2Zo1mZJ App Store: https://apple.co/2sZSi0Q. Για περισ-
σότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της McDonald’s Κύπρου, 
κάνοντας κλικ στο www.mcdonalds.com.cy. 

Η Emirates προσφέρει στους Κύπριους 
ταξιδιώτες ειδικές τιμές στο Ντουμπάι καθώς 
και ένα δωρεάν εισιτήριο για το La Perle, 
το θέαμα που ανεβάζει επίπεδο στην ψυ-
χαγωγία. Οι ναύλοι στην oικονομική θέση 
ξεκινούν από €514 για ταξίδια μεταξύ 13 
Φεβρουαρίου και 31 Μαρτίου 2020, ενώ 
οι ναύλοι στη διακεκριμένη θέση ξεκινούν 
από €2.399 για ταξίδια που θα πραγμα-
τοποιηθούν από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 31 Μαρτίου 2020. Η προσφορά ισχύει 
για κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου. Η κατηγορία καθισμάτων για 
το La Perle υπόκειται στην κατηγορία θέσης που θα αγοράσετε. Τα εισιτήρια τρίτης 
κατηγορίας για το La Perle προσφέρονται σε πελάτες που θα επιλέξουν να πετάξουν 
στην οικονομική θέση, ενώ τα εισιτήρια δεύτερης κατηγορίας προσφέρονται σε πελάτες 
που θα πετάξουν στη διακεκριμένη θέση. Οι επιβάτες της Emirates μπορούν να προ-
κρατήσουν τα εισιτήριά τους για το La Perle μέσω διαδικτύου, χρησιμοποιώντας έναν 
μοναδικό κωδικό πρόσβασης που θα τους παρέχει η Emirates κατά την κράτησή τους. 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, συμπεριλαμβανομένου του 
τρόπου κράτησης πτήσεων και της πλήρους λίστας όρων και προϋποθέσεων, επισκε-
φτείτε το www.emirates.com. *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Πρώτη επίσκεψη του ΥΠΠΑΝ
στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου

Όμιλος Λεπτός: Η Πάφος o πιο δημοφιλής 
προορισμός  για ξένους αγοραστές

23.02.2020

Στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας 
για βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου προς τη φοιτητική και 
ακαδημαϊκή κοινότητά του,  αλλά και προς 
την ευρύτερη κοινωνία γνώσης και ερευ-
νητικής δραστηριότητας στην  Κυπριακή 
Δημοκρατία, έχει αναπτυχθεί και διευρύ-
νεται συνεχώς ένα ευρύ δίκτυο συνεργα-
σιών της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
τόσο με πανεπιστημιακές  βιβλιοθήκες, όσο 
και με διάφορους φορείς και Ιδρύματα, 
τα οποία διαθέτουν βιβλιοθήκες στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα. Η  συλλογή 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου, πέραν  των χιλιάδων τίτλων συγγραμμάτων 
που διαθέτει σε έντυπη μορφή στις εγκαταστάσεις της, προσφέρει και ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω των σημαντικότερων διεθνών βάσεων δεδομένων σε 1.500.000 
συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα και περιοδικά, καθώς και σε 20.000.000 άρθρα, 
τα οποία καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων που θεραπεύει το Πανεπι-
στήμιο Νεάπολις Πάφου. Οι πλέον πρόσφατες προσθήκες στο δίκτυο συνεργασιών 
της Βιβλιοθήκης είναι η υπογραφή συμφωνίας διαδανεισμού με τη Βιβλιοθήκη της 
Βουλής των Ελλήνων (περιλαμβάνει στις συλλογές της περίπου 650.000 τόμους συγ-
γραμμάτων, εφημερίδες και περιοδικά) και τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Δυτ. 
Αττικής (περιλαμβάνει άνω των 100.000 τίτλους συγγραμμάτων). Επίσης πρόσφατα 
υπεγράφη νέα  συνεργασία με την ηλεκτρονική βάση δεδομένων «ProQuest Ebook 
Central», μέσω της οποίας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε περισσότερα από 
1.000.000 ηλεκτρονικά συγγράμματα και επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Υλοποιώντας γι’ ακόμη μια φορά την υπόσχεσή 
της για ένα υπερσύγχρονο δίκτυο σε συνδυασμό 
με πραγματική οικονομία, η Epic αναβαθμίζει τα 
πλάνα κινητής τηλεφωνίας αυξάνοντας τον όγκο 
δεδομένων χωρίς επιπρόσθετη χρέωση για τους 
συνδρομητές της. Αναγνωρίζοντας τη σημαντι-
κότητα του Mobile Internet σε κάθε στιγμή της 
καθημερινότητάς μας, η Epic έχει αυξήσει τον όγκο 
δεδομένων σε συγκεκριμένα πλάνα κινητής, ώστε 
οι συνδρομητές της να απολαμβάνουν επιπλέον 
Mobile Internet χωρίς καμία απολύτως αλλαγή 
στο μηναίο πάγιο μέχρι τη λήξη του συμβολαίου τους. Συγκεκριμένα, οι όγκοι των 
προγραμμάτων διαφοροποιούνται ως ακολούθως: 
• Το πλάνο κινητής Small παρέχει 150 λεπτά ομιλίας, 150 SMS και με νέο όγκο 
δεδομένων στα 200 MB. 
• Το πλάνο Medium παρέχει 300 λεπτά ομιλίας, 350 SMS και νέο όγκο δεδομένων 
στα 750 MB. 
• Το πλάνο Unlimited 2 προσφέρει απεριόριστα λεπτά ομιλίας και απεριόριστα SMS 
και 2 GB όγκο δεδομένων. 
• Το Unlimited 12 προσφέρει απεριόριστα λεπτά ομιλίας, απεριόριστα SMS και 12 
GB όγκο δεδομένων. 

Οι αναβαθμίσεις των πλάνων έχουν ήδη γίνει αυτόματα από την 1η Φεβρουαρίου 
2020 και οι συνδρομητές δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Στη 
νέα εποχή των τηλεπικοινωνιών, η Epic πρωταγωνιστεί προτάσσοντας το δικό της 
όραμα και προσφέροντας σε κάθε κάτοικο της Κύπρου εξαιρετικό δίκτυο και πραγμα-
τική οικονομία. Η δωρεάν αναβάθμιση των πλάνων κινητής είναι μία από τις πολλές 
προγραμματισμένες ενέργειες της Epic με στόχο να προσφέρει στους καταναλωτές 
εξαιρετικές υπηρεσίες που αναβαθμίζουν ουσιαστικά και πρακτικά την καθημερινή 
επικοινωνία του καταναλωτή για μια Epic εμπειρία. Για περισσότερες πληροφορίες 
αποταθείτε στα καταστήματα της Εpic και των συνεργατών της. Για όρους και προϋ-
ποθέσεις επισκεφθείτε το www.epic.com.cy. 

Το NISSAN QASHQAI κερδίζει την πρωτιά σε 
πωλήσεις και αναδεικνύεται ο αδιαμφισβήτητος 
πρωταθλητής στην κατηγορία του. Το απόλυτο 
SUV, με τα μοναδικά χαρίσματα και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, έχει κατακτήσει την αγορά και ο 
Όμιλος Πηλακούτα έχει κάθε λόγο να γιορτάζει 
τη μεγάλη αυτή επιτυχία. Ασυναγώνιστες προ-
σφορές και σούπερ εκπλήξεις σάς περιμένουν, 
αυτόν τον Φεβρουάριο, στους εκθεσιακούς χώ-
ρους της NISSAN σε όλην την Κύπρο. Τόσο η αποδεδειγμένα έξυπνη σχεδίαση όσο 
και τα μοναδικά συστήματα τεχνολογίας έδωσαν στο NISSAN QASHQAI απίστευτη 
ώθηση για να σκαρφαλώσει στη λίστα προτίμησης του αγοραστικού κοινού. Το απόλυτο 
crossover συνδυάζει εντυπωσιακή εμφάνιση με άριστη αεροδυναμική, προσφέροντας 
κορυφαία επίπεδα οδήγησης σε κάθε διαδρομή. Το NISSAN QASHQAI όμως χαράζει 
νέα εποχή και στον τομέα της ασφάλειας δημιουργώντας καινούργια δεδομένα, με το 
σύστημα Intelligent Mobility, για μια οδήγηση γεμάτη σιγουριά και αυτοπεποίθηση. 
Από τα έξυπνα χαρακτηριστικά ασφάλειας που σας υποστηρίζουν, μέχρι τις τεχνολογίες 
υποστήριξης του οδηγού, τα ευφυή συστήματα οδήγησης της Nissan μεταφέρουν την 
οδηγική σας εμπειρία σε άλλο επίπεδο. Το Nissan Intelligent Mobility φέρνει εσάς και 
το QASHQAI σας πιο κοντά μέσω των τεχνολογιών Intelligent Driving, που προσφέ-
ρουν μεγαλύτερη σιγουριά και ικανότητα ελέγχου. Είναι σαν ένα χέρι βοήθειας όταν 
το χρειάζεστε. Δεν οδηγείτε πια μόνοι! Ένα έξυπνο σύστημα που προάγει την οδηγική 
εμπειρία σε ανώτερο επίπεδο, βελτιώνοντας την καθημερινή επαφή του οδηγού με τον 
δρόμο. Η οδήγηση ενός NISSAN QASHQAI αποτελεί πια συναρπαστική εμπειρία. 
Οι προσφορές ισχύουν για τον μήνα Φεβρουάριο και μόνο για περιορισμένο αριθμό 
αυτοκινήτων. Μη χάσετε τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε τον απόλυτο crossover 
«σύντροφο» στον δρόμο, που προσφέρεται με 7 χρόνια εγγύηση.

Νέες συνεργασίες στο ευρύ δίκτυο Διαδανεισμού 
της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Νεάπολις 

Δωρεάν αναβάθμιση πλάνων κινητής της Epic 
για περισσότερο Mobile Internet

NISSAN QASHQAI ο πρωταθλητής, 
με μοναδικές προσφορές

Το τριήμερο των Καρναβαλιών, που 
ολοκληρώνεται με την Καθαρά Δευτέρα,  
πλησιάζει ολοένα και περισσότερο. Τα 
ξενοδοχεία της Louis Hotels στην Πάφο 
ετοιμάζονται να υποδεχτούν όλους όσοι 
ψάχνουν ένα διάλειμμα μακριά από την 
καθημερινότητα με τις καλύτερες προσφορές. 
Mε μια ευρεία γκάμα συλλογών, το ξενοδο-
χειακό συγκρότημα που έγινε συνώνυμο 
με την ποιοτική φιλοξενία παρέχει το πιο 
πλήρες πακέτο διαμονής. Στα 4στερα παραθαλάσσια Louis Ledra Beach και Louis 
Imperial Beach οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν ένα ξέγνοιαστο τριήμερο δίπλα 
στη θάλασσα, επιλέγοντας διαμονή με πρωινό, ημιδιατροφή ή All Inclusive σε πολύ 
ελκυστικές τιμές. Μια εξαιρετική επιλογή για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας είναι 
και το Louis Paphos Breeze στη Χλώρακα της Πάφου. Το περιβάλλον του ξενοδοχείου 
δημιουργεί ένα καταφύγιο στο οποίο οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να 
απολαύσουν τη μαγευτική θέα σε συνδυασμό με την κομψή διακόσμηση με βάση φυ-
σικά υλικά και μια παλέτα χαλαρωτικών χρωμάτων εμπνευσμένων  από τη θάλασσα. 
Για όσους αναζητούν μία ξεκούραστη ανάπαυλα με το ταίρι τους, το πολυβραβευμένο 
adults only King Jason στο κέντρο της Πάφου προσφέρει αξέχαστες στιγμές ηρεμίας 
και χαλάρωσης. To δημοφιλές και πρόσφατα ανακαινισμένο Louis Phaethon Beach 
με τις εξαιρετικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για αναψυχή για όλες τις ηλικίες 
προσφέρει ένα πλήρες πακέτο All-Inclusive για όλη την οικογένεια. Τέλος, όσοι ανα-
ζητούν πεντάστερη πολυτέλεια μπορούν να επιλέξουν το ολοκαίνουριο Louis Ivi Mare, 
που άνοιξε τις πόρτες του μόλις πέρυσι την άνοιξη. Στο Louis Ιvi Mare η χαλάρωση 
συνδυάζεται με την καλαισθησία και την πολυτέλεια, ενώ οι επιλογές για σπα, μασάζ, 
εστιατόρια, γυμναστήρια και άλλες υπηρεσίες είναι ανεξάντλητες. Κάντε τις κρατήσεις 
σας μέσω του Online Loyalty Scheme της Louis Hotels και επιβραβευθείτε με έκπτωση 
10% από την πρώτη κιόλας κράτηση! Mε τη δωρεάν εγγραφή στο πρόγραμμα My LH 
Points κερδίζετε αυτόματα επιπρόσθετη έκπτωση 3% και αναλόγως της συγκομιδής 
βαθμών στο καλάθι σας, κατατάσσεστε στο αντίστοιχο επίπεδο έκπτωσης για την επόμενή 
σας κράτηση σε ένα από τα 26 ξενοδοχεία της Louis Hotels σε Κύπρο και Ελλάδα. Κάντε 
έγκαιρα την κράτησή σας μέσω της ιστοσελίδας της Louis Hotels, www.louishotels.com. 

Απολαύστε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας 
στα Louis Hotels στην Πάφο

Oλοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία ο 1ος 
Μαραθώνιος Ανάπτυξης Λύσεων Ασφαλείας 
#Cybersecurity-Cyberdefence Hackathon 
1.0 για την προώθηση της τεχνολογικής και 
επιχειρησιακής καινοτομίας στους κλάδους 
της Κυβερνοασφάλειας (Cybersecurity), των 
αμυντικών εφαρμογών, των εφαρμογών 
ασφάλειας και τον εντοπισμό “fake news”στα 
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο Μαρα-
θώνιος πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο 
Καινοτομίας IDEA, τα Υπουργεία Άμυνας 
και  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας, την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην 
Κύπρο και την Πρεσβεία του Ισραήλ,  από 
τις 31 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου 2020. 
Στο πλαίσιο του Μαραθωνίου 14 ομάδες, 
αποτελούμενες από υψηλού επιστημονικού 
επιπέδου συμμετέχοντες, παρουσίασαν τις 
ιδέες τους και δημιούργησαν πρωτότυπα 
(MVPs) και πρακτικά ολοκληρωμένες προ-

τάσεις για εφαρμογή της ιδέας τους. Το 1ο 
βραβείο €3000 (ισοβαθμία) εξασφάλισαν δύο 
ομάδες: Νεαροί ιδιώτες ανέπτυξαν μηχανισμό 
εντοπισμού, ανάλυσης και διόρθωσης των 
“fake news”. Ο μηχανισμός στοχεύει στην 
αντιμετώπιση ψευδών κατηγοριών κατά 
εταιρειών που σκοπό έχουν τη δυσφήμηση 
και τον επηρεασμό της μετοχικής τους αξίας. 
Αξιωματικοί της ΕΦ, κάτοχοι διδακτορικού 

διπλώματος, παρουσίασαν ένα σύστημα 
ασφαλείας (λογισμικού & υλισμικού) έναντι 
κακόβουλων εργαλείων USB. Το σύστημα 
εντοπίζει και καταστρέφει τα προσβεβλη-
μένα USB και απευθύνεται σε εταιρείες/
οργανισμούς που θέλουν να αποφύγουν 
την προσβολή από ιούς. Το 2o βραβείο 
€2000 (ισοβαθμία) εξασφάλισαν επίσης 
δύο ομάδες: Νεαροί ιδιώτες παρουσίασαν 
μια λύση με drone που αναλύει μια περιοχή 
ή ένα πεδίο μέσω της χρήσης εμπορικού 
drone και εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Η 
εφαρμογή στοχεύει στην παρακολούθηση, 
προστασία επισήμων και γενικά ασφάλεια 
χώρων. Ομάδα ερευνητών του Ερευνητι-
κού Κέντρου RISE ανέπτυξαν εφαρμογή 
ασφαλούς κρυπτογραφημένης συνομιλίας 
παρόμοια με τις εφαρμογές WhatsApp/
Viber, σχεδιασμένη ειδικά για ομάδες που 
χρειάζονται πρόσθετη ασφάλεια. Χρησιμο-

ποιεί γεωεντοπισμό,  ώστε τα μηνύματα να 
διαβιβάζονται μόνο εφόσον ο παραλήπτης 
βρίσκεται εντός της επιθυμητής τοποθεσίας. 
Το 3ο βραβείο €1000 εξασφάλισε ομά-
δα ιδιωτών και προσωπικό του Γραφείου 
Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επι-
κοινωνιών και Ταχυδρομείων «ΓΕΡΗΕΤ» 
που ανέπτυξαν προσομοιωτή σκοποβολής 
για σκοπούς πρακτικής εξάσκησης. Αντι-
καθιστά την ανάγκη χρήσης πραγματικών 
πυροβολισμών και πεδίων βολής.

Τον Μαραθώνιο καλωσόρισε o Πρώ-
τος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος 
της Τράπεζας Κύπρου, Δρ Χριστάκης Πα-
τσαλίδης. Για περισσότερες πληροφορί-
ες στον σύνδεσμο https://ideacy.net/
cybersecurity-cyberdefence-hackathon/ 
και στη σελίδα του Security Hackathon 
στο facebook https://www.facebook.com/
events/549540525632023/.

Ο 1ος Μαραθώνιος Ανάπτυξης Λύσεων
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ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Μιχαήλ Άντρια: Πρεβέζης 8, κτήριο ΕΤΥΚ 
(απέναντι από εστιατόριο Εστιάδες), Λευκω-
σία, τηλ.: 22433480, 22337979. 
Φιλίππου Χλόη: Λεωφ. Λάρνακος 3,  Αγλα-
ντζιά, τηλ.: 22731020, 99857222. 
Τσιτόγλου Σουλτάνα: Λεωφ. Αθαλάσσας 
105Ε, Δασούπολη (δίπλα από ζαχαροπλα-
στείο SAVOR), Λευκωσία, τηλ.: 22425078, 
99044807. 
Φραγκούλη Εύα: Αθηνών 58, Αρχάγγελος 
(πάροδος απέναντι από γήπεδο ΑΠΟΕΛ), 
Στρόβολος, τηλ.: 22314660, 22492935. 
Προεστός Κωνσταντίνος: Αγίου Γεωργίου 
121 και Ανθούσης 10 (δίπλα από Ζορπά,  
δρόμος Ανθούπολης-Παλαιχωρίου), Λακα-
τάμεια, τηλ.: 22327100, 96672201. 

ΛΕΜΕΣΌΣ 
Χρυσάνθου Μαρία: Λεωφόρος Μακαρίου 
Γ΄, 168 (έναντι McDonald΄s), Λεμεσός, τηλ.: 
25211458, 99392728. 
Θεοφίλου Δώρα: Γεωργίου Α 26 (πλησίον 
Αστυνομίας Ποταμού Γερμασόγειας), Γερμα-
σόγεια, τηλ.: 25322570, 25323790. 
Χριστοφόρου Αλέξανδρος: Μαρίνου Γερο-

λάνου 12 (βόρεια των φώτων τροχαίας του 
FOUI), Κάτω Πολεμίδια, τηλ.: 25661101, 
25561083. 
Νικολαΐδης Ανδρέας: Αγίας Φυλάξεως 236 
(200μ. νότια από Round About Αγίας Φύ-
λας, απέναντι από φούρνο Ζορπά), Λεμεσός, 
τηλ.: 25252757, 99078161. 

ΛΑΡΝΑΚΑ
Σμυρίλλη – Πύλα Χριστίνα: Νικοδήμου 
Μυλωνά 12 (έναντι Υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ), 
Λάρνακα, τηλ.: 24650777, 24821580. 
Χριστοφόρου Ανδρέας: Λαρίσσης 21 (Καμά-
ρες - προς Λεμεσό, 400μ. μετά το Cineplex), 
Λάρνακα, τηλ.: 24364270, 24646753. 

ΠΑΦΌΣ
Πατατού Νικολέτα: Ανεξαρτησίας 25 
(δρόμος Τεχνικής Σχολής προς Debenhams 
KORIVOS), Πάφος, τηλ.: 26950510, 
99578224. 

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

Φαρμακεία

ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Παθολόγος Λευκωσίας: Αριστομένης Δημή-
τριος Τουρβάς, Τηλ. 99097385, 22108553
Ουρολόγος Λευκωσίας: Αχιλλέας Κορέλλης, 
Τηλ. 70007773, 99562642
Οδοντίατρος Λευκωσίας: Μαρίνα Παυλί-
δου Τηλ. Εργασίας 22 315057, Κινητό: 99 
769476

ΛΕΜΕΣΌΣ
Οδοντίατροι Λεμεσού: Νικόλας Τσάππας 
Κινητό: 99 489677

ΠΑΦΌΣ
Οδοντίατροι Πάφου: Χριστίνα Χρυσόμηλου 
Κινητό: 99 339353

Ιατροί

Υποσχέσεις γάμου
Ο κ. Γεώργιος Λαμπρίδης του Πα-

ναγιώτη από τη Μακεδονίτισσα και η δ. 
Αναστασία Πέτρου του Ανδρέα, από τη 
Χάρτζια και τώρα στη Λακατάμεια, έδωσαν 
αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Έσοδα
Έγινε με μεγάλη επιτυχία, στις 

10/2/2020,  στο Πολιτιστικό Κέντρο του 
Δήμου Στροβόλου, η 2η  ατομική Έκθεση 
Ζωγραφικής «Ανάμεσα στο χρώμα και την 
ελπίδα», του κ. Κώστα Πρωτοπαπά. Τα 
εγκαίνια τέλεσε η Πρόεδρος του Συνδέσμου 
ΙΘΑΚΗ για στήριξη Ατόμων με Άνοια/
Αλτσχάιμερ, Ισαβέλλα Καραολή,  σε μιαν 
ατμόσφαιρα συναισθηματικά φορτισμέ-
νη. Όλα τα καθαρά έσοδα, που ανήλθαν 
στο ποσόν των €8000, θα διατεθούν για 
τον εξοπλισμό του Κέντρου Ημερήσιας 
Φροντίδας ατόμων με Άνοια/Αλτσχάιμερ 
του Συνδέσμου ΙΘΑΚΗ, στη Λευκωσία, 
όπου παρέχεται και ψυχοκοινωνική στή-
ριξη στην οικογένεια.

«Καφές με Αγάπη»
Εκδήλωση με τίτλο «Καφές με Αγάπη» 

θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή, 23  
Φεβρουαρίου 2020, από τις 4.00– 6.00μ.μ., 
στην Αίθουσα Πνευματικού Κέντρου του 
ιερού ναού του Αγίου Σάββα, στα Λιβάδια 
Λάρνακας, υπό την αιγίδα της κ. Γιώτας 
Αρμένη, συζύγου του Δημάρχου Λιβαδιών. 
Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρου-
σία του ο Επίτροπος Εθελοντισμού και 
μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, Γιάννης  
Γιαννάκη. Διοργανωτής: Ομάδα Εθελοντών 
του Δήμου Λιβαδιών για τον Παγκύπριο 
Σύνδεσμο Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑ-
ΣΥΚΑΦ) Λάρνακας. Είσοδος ελεύθερη.

Διάλεξη
Διάλεξη με θέμα: «Εργασιακό άγχος 

και επαγγελματική εξουθένωση» διορ-
γανώνει το Ζηνώνειο Ελεύθερο Πανεπι-
στήμιο την Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 7.00μ.μ., στη Στέγη Γραμμάτων 
και Τεχνών Λάρνακας. Εισηγήτρια: Άννα 
Παπαντώνη, Ειδικός Επιστήμονας, Κέντρο 
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης Πανε-
πιστημίου Κύπρου. Είσοδος ελεύθερη.

Ροταριανός Όμιλος
Λάρνακας 

Ομιλία για τη μη χρήση της διαδικασίας 
αποτέφρωσης στην Κύπρο διοργανώνει ο 
Ροταριανός Όμιλος Λάρνακας την Τρίτη,  
25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 8.00μ.μ., 
στο ξενοδοχείο «Sun Hall». Ομιλητής ο 
κ. Κρις Θεοδούλου. 

Παιδοβρεφοκομικός
Σταθμός Αθηένου

Αποκριάτικο πάρτι διοργανώνει ο Παι-

δοβρεφοκομικός Σταθμός Αθηένου σήμε-
ρα Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2020, από 
τις 3.30 – 6.00μ.μ., στην Αίθουσα «Τάσος 
Παπαδόπουλος», στην Αθηένου. Ταχυ-
δακτυλουργός, φουσκωτά  παιχνίδια κ.ά.

Βραδιά Πεζογραφίας
O Δήμαρχος και τα Μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου Στροβόλου σάς προσκαλούν 
σε Βραδιά Πεζογραφίας την Τετάρτη, 4 
Μαρτίου 2020 και ώρα 19.00, στον χώρο 
υποδοχής του Δημοτικού Μεγάρου Στρο-
βόλου. Συμμετέχουν: Κώστας Λυμπουρής, 
Νάσια Διονυσίου και Δημήτρης Καραγιάν-
νης.  Τους πεζογράφους θα παρουσιάσει 
ο Χρίστος Μαυρής, λογοτέχνης, κριτικός. 
Είσοδος ελεύθερη.

Παρουσίαση βιβλίου
Το Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου σάς 

προσκαλεί την Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 
2020 και ώρα 18.30, στο Αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, στην 
παρουσίαση του βιβλίου του συγγραφέα 
Δηµήτρη Κοτσιέκκα µε θέµα: «Από 
πού Είσαι;» ιστορίες των εγκλωβισµένων 
στο Ριζοκάρπασο. Οµιλήτρια θα είναι η 
Δρ  Δώρα Γεωργίου, PhD Κλινική Ψυχο-
λογία, Επισκέπτρια Καθηγήτρια, Τµήµα 
Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Νεάπολις, 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Τµήµα 
Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο Κύπρου. Εί-
σοδος ελεύθερη.

Εκδρομές
Το Ινστιτούτο Ελληνικού  Πολιτισμού 

(ΙΕΠ) διοργανώνει εκδρομές στην Ελλάδα 
και καλεί τους ενδιαφερόμενους να δηλώ-
σουν συμμετοχή στο 99373000 ή  in.el.
politismou @gmail.com. Α) Πενθήμερη 
εκδρομή από 21-25 Μαρτίου.  Καλαμάτα 
(αναπαράσταση της μάχης για απελευ-
θέρωση της πόλης),  Αρχαία Μεσσήνη, 
Πύλος, Καρδαμύλη, Αγία  Θεοδώρας  
Βάστας, Ναύπλιο, Μονή Οσίου Παταπί-
ου. Διαμονή 4 βράδια στην Καλαμάτα σε 
4* με πρόγευμα. Τιμή €400 το άτομο σε 
δίκλινο. Β) 8ήμερη Πασχαλινή εκδρομή 
στην Κέρκυρα, Ιωάννινα  και  Θεσσαλονίκη 
από 15-22 Απριλίου. Διαμονή 4 βράδια 
στην Κέρκυρα στο  πολυτελές Marbella 
Corfu 5*  με ημιδιατροφή και 3  βράδια 
στη Θεσσαλονίκη σε 3* με πρόγευμα. Τιμή 
€695 το άτομο σε δίκλινο. Γ) 6ήμερη εκ-
δρομή στην Εύβοια από 25-30 Μαΐου, με 
παρακολούθηση της Πανηγύρεως ανήμερα 
τη γιορτή του Αγίου Ιωάννου Ρώσσου. 
Διαμονή 5 βράδια στο Κymi Palace 4* 
με ημιδιατροφή. Τιμή €480 το άτομο σε 
δίκλινο. Δ) 8ήμερη εκδρομή στην Κ. Ιταλία, 
Σικελία, Ελληνόφωνα χωριά Καλαβρίας 
από 15-22 Ιουλίου. Αναλυτικό  πρόγραμμα 
στο www.iep.org.cy, όπου δημοσιεύονται 
και οι άλλες εκδρομές του ΙΕΠ. 

Η Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών πραγματοποιεί 
Ειδική Τελετή την Τρίτη, 3 Μαρτίου 
και ώρα 6.30μ.μ., στο Δημοτικό Θέ-
ατρο Λευκωσίας. Ο Πρόεδρος της 
Ακαδημίας, Καθηγητής Λουκάς Γ. 
Χριστοφόρου και ο Γενικός Γραμ-
ματέας της, Καθηγητής Αχιλλεύς Κ. 
Αιμιλιανίδης θα μιλήσουν για τους 
σκοπούς και τις δράσεις της Ακαδημίας 
προς καλλιέργεια των Επιστημών, των 
Γραμμάτων και των Τεχνών στον τόπο. Την Τελετή θα τιμήσει με την παρουσία του 
και θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης. Θα 
ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από το Κουαρτέτο Εγχόρδων «Προμηθέας». Στην 
αρχή της Τελετής ο Πρόεδρος της Ακαδημίας θα παρουσιάσει τα μέλη της, τα οποία 
είναι: Μεταβατικά Τακτικά Μέλη: Λουκάς Γ. Χριστοφόρου, Χριστόφορος Πισσαρί-
δης, Κυριάκος Νικολάου, Βάσος Καραγιώργης. Ιδρυτικά Μέλη: Τάξη των Θετικών 
Επιστημών: Σωτήρης Καλογήρου, Λεόντιος Γ. Κωστρίκης, Κώστας Ν. Παπανικόλας, 
Μάριος Πολυκάρπου. Τάξη των Γραμμάτων και των Τεχνών: Δημήτριος Μιχαηλίδης, 
Έλενα Μουζάλα, Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου, Κυριάκος Χαραλαμπίδης. 
Τάξη των Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: Αχιλλεύς Κ. Αιμιλιανί-
δης, Ανδρέας Δημητρίου, Σταύρος Α. Ζένιος, Σταύρος Σ. Φωτίου. Είσοδος ελεύθερη.

Η ΚΕΑΝ, πιστή στην ιστο-
ρική της παρουσία και στη μα-
κρόχρονη, πλέον των 70 ετών, 
επιτυχημένη και δημιουργική 
συνεισφορά στον τομέα της πα-
ραγωγής γνήσιων κυπριακών 
προϊόντων και φρουτοχυμών, 
με σεβασμό στο πολυπληθές 
καταναλωτικό της κοινό επεν-
δύει στην εξέλιξη και στηρίζει 
πρωτοπόρες πρωτοβουλίες 
που αφορούν θέματα υγείας, 
άθλησης και εκπαίδευσης.  Σε αυτό το πλαίσιο η ΚΕΑΝ, επιτελώντας σημαντικό έργο 
κοινωνικής προσφοράς που δίνει φροντίδα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, ως 
μέρος του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης ενισχύει την υγιεινή 
ζωή και την άθληση, παρέχοντας εμπράκτως στήριξη και χορηγία προς την ΚΟΕΑΣ, 
την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου/CAAA. Όπως είναι 
γνωστό, η ΚΟΕΑΣ είναι η Ομοσπονδία που έχει την αποκλειστική ευθύνη της καλ-
λιέργειας, της προαγωγής και της ανάπτυξης του Κλασικού Αθλητισμού στην Κύπρο, 
και είναι η μοναδική αναγνωρισμένη Ομοσπονδία στην Κύπρο, τόσο σε ευρωπαϊκό 
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα: www.kean.com.cy. 

Την Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 
2020, τελέσθηκαν τα εγκαίνια του 
οικήματος της Χριστιανικής Κίνη-
σης Ανδρών Παλαιομετόχου, από 
τον Υπουργό Εσωτερικών, Νίκο 
Νουρή. Η τέλεση του Αγιασμού 
έγινε από τον Μητροπολίτη Κένυ-
ας – Ναϊρόμπι, Μακάριο και τον 
Μητροπολίτη Ταμασσού & Ορεινής, 
Ησαΐα. Παρευρέθησαν εκπρόσω-
ποι κοινοβουλευτικών κομμάτων, 
ο φίλος της κίνησης, βουλευτής Λευκωσίας, Νίκος Τορναρίτης, ο πνευματικός καθο-
δηγητής της Κίνησης, Πρωτοπρεσβύτερος Μιχαήλ Ευθυμίου, ο Πρωτοπρεσβύτερος 
Γεώργιος Σπύρου, ο Κοινοτάρχης Παλαιομετόχου & Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου, 
οι χορηγοί της Κίνησης, ο Διευθυντής του Περιφερειακού Λυκείου Παλαιομετόχου 
Μιχαήλ Κουτσόφτα & Ανδρέα Παναγίδη, ο Χριστιανικός Σύνδεσμος Γυναικών του 
ιερού ναού Παναγίας Οδηγήτριας Παλαιομετόχου, ο Αστυνομικός της Γειτονιάς, οι 
ιδιοκτήτες του Οικήματος και πλήθος κόσμου. Πολιτεία και Εκκλησία συγχάρηκαν την 
Κίνηση για το πολυδιάστατο έργο της, την παρότρυναν να το συνεχίσει και δήλωσαν ότι 
θα τη στηρίζουν με κάθε μέσο στην προσπάθειά της αυτή. Παράλληλα ευχήθηκαν όπως 
η κίνηση βρει και άλλους μιμητές στο έργο της, κυρίως στον αγώνα της εθελοντικής 
προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και όχι μόνο. 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιή-
θηκε την Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου, 
στο Ολυμπιακό Μέγαρο, η εκδήλωση 
– θεσμός της Χαραλαμπίδης Κρίστης, 
αφού  για τέταρτη συνεχή χρονιά, η 
εταιρεία επιλέγει τη μέρα της αγάπης, 
για να ανακοινώσει τις δράσεις της, στο 
πλαίσιο  του προγράμματος έμπρα-
κτης προσφοράς και κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης της Χαραλαμπίδης Κρίστης 
«ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ». Φέτος, σε ένα Ολυμπιακό Μέγαρο που διαμορφώθηκε ειδικά για 
να παραπέμπει σε… στίβο, με ιδιαίτερη τιμή και περηφάνια, η Χαραλαμπίδης Κρίστης 
ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα υιοθεσίας αθλητών της ΚΟΕ, με την 
υιοθέτηση της Εθνικής Ολυμπιακής Ομάδας Στίβου, 13 δηλαδή αθλητών, καθώς και 
5 αθλητών της Κυπριακής Εθνικής Παραολυμπιακής Ομάδας. Στο πλαίσιο του προ-
γράμματος Υιοθεσίας Αθλητών, από τις 15 Φεβρουαρίου όλες οι συσκευασίες γαλατάκι 
κυκλοφορούν σε συλλεκτικές συσκευασίες, όπου απεικονίζονται οι αθλητές της ΚΟΕ 
και της ΚΕΠΕ. Η εκδήλωση, που κορυφώθηκε με την παρουσίαση των Πρωταθλητών 
μας, τόσο της Εθνικής Ομάδας Στίβου όσο και της Ομάδας των Παραολυμπιονικών, 
διανθίστηκε με ένα εξαιρετικό χορευτικό-κινησιολογικό  δρώμενο καθώς και με την 
παρουσίαση και προβολή της κεντρικής διαφημιστικής εκστρατείας που δημιούρ-
γησε ο σκηνοθέτης Βαρδής Μαρινάκης, με πρωταγωνιστές τους πρωταθλητές μας 
και τα επίλεκτα προϊόντα της Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ταινία έκανε πρεμιέρα  στις 
14 Φεβρουαρίου και μπήκε στη ζωή μας μέσα από επικοινωνία (ATL, BTL, TTL) για 
να μεταφέρει την εταιρική  φιλοσοφία, τη θέληση των αθλητών μας και τη στήριξη 
της Χαραλαμπίδης Κρίστης https://www.youtube.com/watch?v=0Zyh5st_Bho.   Στους 
προσκεκλημένους προσφέρθηκε  μια αριθμημένη συλλεκτική δημιουργία της Σιμώνης 
Φιλίππου, που δένει αρμονικά όλα τα πρωταγωνιστικά στοιχεία:  Αθλητισμό, Αγώνα, 
Στίβο, Ενθουσιασμό και βέβαια τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. #stonDromoGiaToTokyo  
#ToKaliteroMas  #CharalambidesChristis https://www.cyprustokyo2020.com/

Το The Mall of Engomi 
σε συνεργασία με τον Ανα-
πληρωτή Προϊστάμενο του 
Κέντρου Υγείας Έγκωμης, 
Σωκράτη Μενελάου, πραγ-
ματοποίησαν Σεμινάριο 
Εθελοντικής Αιμοδοσίας την 
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου, στις 
εσωτερικές εγκαταστάσεις 
του εμπορικού κέντρου, το 
οποίο παρακολούθησαν παι-
διά γυμνασίου. Συγκεκριμέ-
να, στο σεμινάριο συμμετείχε 
ο Όμιλος Εθελοντισμού του 
Γυμνασίου Αγίου Δομετίου, 
ο οποίος  απαρτιζόταν από 18 παιδιά διαφόρων τμημάτων. Τα παιδιά κλήθηκαν να 
ενημερωθούν για την αιμοδοσία ως μια πολύ σημαντική πράξη προς τους συνανθρώ-
πους μας που το έχουν πραγματικά ανάγκη αλλά και να μάθουν όλα όσα αφορούν την 
εκτέλεσή της που πρέπει να γίνεται κάτω από αυστηρούς κανόνες για την ασφάλεια 
των αιμοδοτών, της ποιότητας του αίματος και των ατόμων που λαμβάνουν το αίμα. 
Ο εισηγητής του σεμιναρίου κ. Σωκράτης Μενελάου επισήμανε στα παιδιά ότι υπάρ-
χει η δυνατότητα να γίνει κάποιος αιμοδότης από την ηλικία των 17 ετών και άνω. 
Επιπλέον, ανέλυσε τα συστατικά του αίματος και εξήγησε τη λειτουργία που έχουν 
στον οργανισμό μας. Τέλος, ο εισηγητής του σεμιναρίου απάντησε στα ερωτήματα 
των παιδιών σχετικά με τη σημαντικότητα της αιμοδοσίας.

Η κοινωνική εξέλιξη των παιδιών και γενικότερα ανθρώπων όλων των ηλικιών, 
είναι ένας από τους βασικότερους στόχους του The Mall of Engomi, το οποίο συνεχίζει 
την πορεία του κοινωνικού του έργου με τη διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων 
που συμβάλλουν στη συνεισφορά του κοινωνικού συνόλου.

Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού απευθύνει πρόσκληση ενδιαφέροντος σε 
πολιτιστικούς φορείς  (χορευτικοί σύλλογοι, μουσικά  σχήματα, θεατρικά σχήματα, 
χορωδίες και  άλλες συναφείς  ομάδες) για συμμετοχή σε εκδηλώσεις  που  θα πραγ-
ματοποιηθούν στην Ελλάδα και πιθανόν σε άλλες κοιτίδες  Ελληνικού Πολιτισμού (Β. 
Ήπειρος, Κάτω  Ιταλία) μέσα στο τρέχον έτος. Επίσης δέχεται αιτήσεις από σχολεία 
και πολιτιστικούς φορείς για συμμετοχή στο Ετήσιο Φεστιβάλ «Ολύμπια Εν Δίω», το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαίο Θέατρο του Δίου και στην ευρύτερη περιοχή 
Κατερίνης – Πιερίας – Ολύμπου, το δεύτερο δεκαπενθήμερο Σεπτεμβρίου 2020.  Το 
φεστιβάλ τελεί  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας. Πληροφορίες: 
in.el.politismou@gmail.com, 99577300,  www.iep.org.cy

Σεμινάριο Εθελοντικής Αιμοδοσίας
από το The Mall of Engomi

Πρόσκληση σε Πολιτιστικούς Φορείς

Ειδική Τελετή Κυπριακής Ακαδημίας 
Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Η ΚΕΑΝ επίσημος χορηγός
της ΚΟΕΑΣ κάτω των 18

Εγκαίνια οικήματος της Χριστιανικής Κίνησης 
Ανδρών Παλαιομετόχου

Στον δρόμο για το Τόκιο με το καλύτερό μας!

www.simerini.com

Μια ακόμη δενδροφύτευση στην 
περιοχή της Σολέας πραγματοποί-
ησαν φίλοι της Σκουριώτισσας την 
Κυριακή, 9 Φεβρουαρίου, με πρω-
τοβουλία των εταιρειών που δρα-
στηριοποιούνται στο μεταλλείο της 
περιοχής και την υποστήριξη των 
τοπικών κοινοτήτων. Στη δενδροφύ-
τευση συμμετείχαν περισσότερα από 
150 άτομα: παλαιοί μεταλλωρύχοι, 
εθελοντές, οικογένειες που ζουν στη 
Σολέα, φίλοι των μεταλλείων και 
περιβαλλοντικά ευαίσθητοι πολίτες. Συνολικά φυτεύτηκαν 2000 δενδρύλλια και θάμνοι με 
τη βοήθεια δασολόγων και με βάση ειδική μέθοδο που περιλαμβάνει ειδική προετοι-
μασία του εδάφους και φροντίδα των δενδρυλλίων για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. 
Ο τρόπος αυτός εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια στο συγκεκριμένο 
έδαφος. Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος πλήρους αποκατάστασης του 
φυσικού τοπίου που σχεδιάζεται από κοινού από τους τοπικούς φορείς της περιοχής. Μέχρι 
στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί άλλες 25 δενδροφυτεύσεις με περισσότερα από 22.000 
δένδρα σε μια έκταση 432.000 τετραγωνικών μέτρων. Ο όγκος του πρασίνου αντιστοιχεί σε 
5.720.000 κιλά οξυγόνου τον χρόνο, καθώς δύο ενήλικα δέντρα μπορούν να «χαρίσουν» 
οξυγόνο για ένα χρόνο σε μια οικογένεια τεσσάρων ατόμων. Μετά τη δενδροφύτευση, η 
Ηellenic Minerals Mining και η Hellenic Copper Mines προσέφεραν γεύμα στους χώρους 
εστίασης και στο αγρόκτημα του μεταλλείου Σκουριώτισσας. Το πρόγραμμα φυσικής 
αποκατάστασης της περιοχής του ιστορικού μεταλλείου χαλκού, ενός από τα παλαιότερα 
στον κόσμο, θα συνεχιστεί. Παράλληλα, μελετώνται σχέδια τουριστικής αξιοποίησής του, 
κάτι που θα φέρει περαιτέρω αναβάθμιση της περιοχής.

H Epic, κάνοντας πράξη την 
ευαισθητοποίησή της σε θέματα 
που αφορούν ευπαθή κοινωνικά 
σύνολα, παρέδωσε επιταγή ύψους 
€3.000  στον οργανισμό «Στή-
ριγμα Ζωής» Παλιομετόχου από 
τα έσοδα του Epic Street Fest. Ο 
Οργανισμός «Στήριγμα Ζωής» 
Παλιομετόχου ιδρύθηκε το 2002 
και σκοπός του είναι η φροντί-
δα και απασχόληση ατόμων με 
ειδικές ανάγκες της κοινότητας 
Παλιομετόχου και των περιχώρων.

Το Epic Street Fest πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν από την έλευση του 2020, 
και μέρος των εσόδων προσφέρθηκε από την Epic στoν οργανισμό «Στήριγμα Ζωής». 
Ως αποτέλεσμα, το συνολικό ποσό των €3000  που συγκεντρώθηκε, συνέβαλε στην 
προσπάθεια στήριξης του οργανισμού.  Με υψηλό αίσθημα ευθύνης και ως ενεργός 
κοινωνικός πολίτης, η Epic ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του οργανισμού «Στήριγμα 
Ζωής», στηρίζοντας έμπρακτα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Μέσα από στοχευμένες 
κοινωνικές ενέργειες, η Epic παραμένει ευαισθητοποιημένη σε προσπάθειες που 
καταβάλλουν οργανωμένα σύνολα της κοινωνίας για βελτίωση της ποιότητας ζωής 
των ανθρώπων που έχουν ανάγκη.   

Ο Δήμος Γερμασόγειας ανακοινώνει ότι την Καθαρά Δευτέρα θα διοργανώσει 
εκδήλωση για το κόψιμο της “μούττης” της Σαρακοστής, στο πάρκο των Κυνηγών, που 
βρίσκεται στην οδό Ποταμιάς (δίπλα από το γήπεδο με τον πλαστικό χλοοτάπητα), στη 
Γερμασόγεια. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει μουσική από DJ, τσιατιστά και χορούς 
από τον Πολιτιστικό Όμιλο Γερμασόγειας. Στους παρευρισκόμενους θα προσφερθεί 
δωρεάν φασολάδα και θα διατεθούν για χρήση τραπέζια, καρέκλες και οι φουκούδες 
του Δήμου. Η παρουσία όλων των δημοτών  θα δώσει ένα ιδιαίτερο νόημα σ’ αυτήν 
την προσπάθεια, για αναβίωση των ηθών και εθίμων του τόπου μας. 

Οι φίλοι της Σκουριώτισσας  
«πρασίνισαν» το μεταλλείο

«Στήριγμα ζωής» από την Epic στα παιδιά

Ο Δήμος Γερμασόγειας για την Καθαρά Δευτέρα
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Τ ο Γε.Σ.Υ. ξεκίνησε τη λειτουργία 
του με τις ευχές και τις προσ-
δοκίες όσων επισκέπτονταν 

τα κρατικά νοσοκομεία και με τις 
κατάρες και τα εμπόδια των ιδιωτών 
γιατρών, που θεωρούσαν ότι θα είχαν 
μεγάλες οικονομικές απώλειες από 
την εφαρμογή του. Οι λίγοι γιατροί 
που μπήκαν πρώτοι στο Γε.Σ.Υ. είδαν 
πακτωλό χρημάτων να μπαίνει στις 
τσέπες των. Για τούτο πολλοί ιδιώτες 
που το πολεμούσαν, σιγά-σιγά το 
αγκάλιασαν, για να πάρουν κι αυτοί 
το κομμάτι της πίτας, που μοίραζε ο 
Ο.Α.Υ. Έτσι ξεπεράστηκε το εμπόδιο με 
τους λίγους γιατρούς, που το Γε.Σ.Υ. θα 
είχε προβλήματα στη λειτουργία του.

Το δεύτερο μεγάλο εμπόδιο στη 
μεταρρύθμιση του συστήματος υγείας 
είναι οι συντεχνίες των επαγγελματιών 
υγείας, που εργάζονται στα νοσηλευ-
τήρια του Ο.Κ.Υπ.Υ.  Οι γιατροί, που 
θεωρούνταν υψηλόμισθοι υπάλληλοι, 
είδαν ξαφνικά ότι έγιναν χαμηλόμισθοι, 
συγκρίνοντας τις απολαβές τους με τις 
απολαβές των ιδιωτών συναδέλφων 
τους στο Γε.Σ.Υ. Οι συντεχνίες τους έβα-
λαν μπροστά όλες τις δυσλειτουργίες και 
ελλείψεις των κρατικών νοσηλευτηρίων 
και άρχισαν ένα συνδικαλιστικό αγώνα, 
για να κερδίσουν όσα περισσότερα 
μπορούν, για να μην παραμείνουν οι 
φτωχοί συγγενείς του Γε.Σ.Υ. Έχουν 
δίκαιο. Αλλά και ο Ο.Κ.Υπ.Υ. δεν έχει 
πακτωλό χρημάτων για να ικανοποιεί 
ακόμα και δίκαιες απαιτήσεις. Από 
την άλλη έχει να χειριστεί το μεγάλο 
πρόβλημα της αυτονόμησης και το 
μεγαλύτερο πρόβλημα του συναγωνι-
σμού του ιδιωτικού τομέα, όταν αρχίσει 
η πλήρης εφαρμογή του Γε.Σ.Υ. 

Οι γιατροί και οι άλλοι επαγγελ-
ματίες υγείας του Ο.Κ.Υπ.Υ. θα ήταν 
σοφότερο να εργαστούν εντατικά για 
να βελτιώσουν τις υπηρεσίες των κρα-
τικών νοσοκομείων, να τα καταστή-
σουν αυτόνομα και συναγωνιστικά των 

ιδιωτικών νοσοκομείων και μετά να 
έρθουν να απαιτήσουν μέρος των κερ-
δών του Ο.Κ.Υπ.Υ. Τα κέρδη δηλαδή 
που ο Ο.Κ.Υπ.Υ. θα πραγματοποιούσε 
από τη δική τους εργασία και τη δική 
τους συμμετοχή στην αντιμετώπιση του 
συναγωνισμού. Γιατί ποιος θα μπορεί 
να τους δώσει αύξηση ή καλύτερες 
συνθήκες εργασίας, αν οι ασθενείς 
εγκαταλείψουν τα κρατικά νοσοκομεία 
αναζητώντας καλύτερη εξυπηρέτηση; 
Και πώς θα μπορεί ο Ο.Κ.Υπ.Υ. να δει 
θετικά τα αιτήματά τους, αν τον γονατί-
σει ο συναγωνισμός; Ας μην  ξεχνούν 
οι συντεχνίες ότι κάποιοι τρίβουν τα 
χέρια τους όταν βλέπουν τα κρατικά 
νοσηλευτήρια να παρακμάζουν και, 
αντί να οδηγούνται σε πετυχημένη αυ-
τονόμηση και συναγωνισμό, να προ-
χωρούν ακάθεκτα προς κατάρρευση, 
που θα οδηγήσει σε ιδιωτικοποίηση ή 
ξεπούλημα. Και ακόμα να μην ξεχνούν 
ότι πολλοί βλέπουν στα όνειρα και τα 
οράματά τους το πολυασφαλιστικό.

Αλλά και οι ασθενείς έχουν το με-
ρίδιό τους στα εμπόδια για την απρό-
σκοπτη και πετυχημένη εφαρμογή 
του Γε.Σ.Υ. Πολλοί είδαν το Γε.Σ.Υ. 
σαν ένα μεγάλο τραπέζι-μπουφέ, που 
προσφέρεται δωρεάν. Έτσι πολλοί τρέ-
χουν να γεμίσουν τα πιάτα τους με 
φαγητό που δεν το χρειάζονται, αλλά 
σκέφτονται «γιατί να μη γεμίσω το 
πιάτο μου αφού είναι δωρεάν;». Και 
έτσι ορμήσαμε πάνω στα φάρμακα, 
χρήσιμα και αχρείαστα, ζητούμε από 
τους γιατρούς να μας παραπέμψουν σε 
εξετάσεις, αναλύσεις, ακτινογραφίες, 
αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες 
και ό,τι άλλο σύγχρονο μέσο προσφέρει 
η τεχνολογία της ιατρικής. Αποτέλεσμα: 
Δημιουργήθηκαν ουρές που ταλαι-
πωρούν όλους, πολλοί παροχείς πή-
ραν τεράστια ποσά ως αμοιβή, άλλοι 
τσουνιάστηκαν γιατί δεν πήραν και ο 
Ο.Α.Υ. προσπαθεί να κάμει ελέγχους 
και να επιβάλει περιορισμούς για να 
μην αποτύχει η εφαρμογή του Γε.Σ.Υ.

Το Γε.Σ.Υ. είναι μια ευλογία για τον 
λαό, ιδιαίτερα για τους άπορους συντα-
ξιούχους και για τους χαμηλόμισθους 
οικογενειάρχες. Έχουμε όλοι καθήκον 
να το διατηρήσουμε ως κόρην οφθαλ-
μού, ώστε τα παιδιά και τα εγγόνια 
μας να μπορούν να αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα υγείας, χωρίς να στερού-
νται όλα τα άλλα, λόγω οικονομικών 
δυσκολιών.

Τα κρατικά νοσηλευτήρια πρέπει 
να αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά του 
Γε.Σ.Υ. Αλλά οι παθογένειες του συ-
στήματος, οι αχρείαστες ταλαιπωρίες 
των δικαιούχων, οι παρωχημένες και 
άχρηστες διαδικασίες, γενικά το σύ-
στημα της ταλαιπωρίας των ασθενών, 
που πολύ λίγο έχει βελτιωθεί,  κάνουν 
πολλούς δικαιούχους να θέλουν να 
εγκαταλείψουν τα κρατικά νοσηλευ-
τήρια, παρόλο που όλοι επιθυμούμε 
την ενδυνάμωσή τους. Αλλά σε κάθε 
επίσκεψη το «σύστημα» βοά: «Γιατί 
έρχεστε ακόμα εδώ;». Το «σύστημα» 
θεωρεί ότι χωρίς ταλαιπωρία ο δικαι-
ούχος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί ή 
να βρει την υγεία του. 

Αυτό ας το προσέξουν όλοι. Και 
πρώτοι αυτοί που θα πληρώσουν τα 
σπασμένα, αν τα κρατικά νοσηλευτήρια 
αποτύχουν στην αυτονόμησή τους.

Σ ε ομιλία του στη Λευκωσία στις 
30 Ιανουαρίου 2020 για το νέο 
διεθνές περιβάλλον και τις ανα-

δυόμενες τάσεις ο γνωστός Καθηγητής 
Φράνσις Φουκουγιάμα υπογράμμισε, 
μεταξύ άλλων, την αναβαθμισμένη σημα-
σία της ταυτότητας στα πολιτικά δρώμενα.  
Σημείωσε ότι, ενώ οι κοινωνικοοικονομι-
κοί παράγοντες θα εξακολουθήσουν να 
έχουν έναν σημαντικό ρόλο στο ευρύτερο 
πολιτικό γίγνεσθαι και στον τρόπο που 
προσδιορίζονται η Δεξιά και η Αριστερά, 
η έννοια της ταυτότητας έχει αποκτήσει 
έναν  ιδιαίτερο ρόλο.  

Η ειδοποιός διαφορά για τους πολίτες 
στη σύγχρονη εποχή, σύμφωνα με τον 
Φουκουγιάμα, είναι ότι η ταυτότητα και τα 
θέματα που σχετίζονται με αυτήν φαίνεται 
να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία από 
τα κοινωνικοοικονομικά ζητήματα στον 
προσδιορισμό των τοποθετήσεών τους. 
Μια βαθύτερη ανάλυση των δεδομένων 
αυτών μπορεί να επεξηγήσει και την 
εκλογή του Τραμπ στην Προεδρία των 
ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2016, καθώς και 
το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για 
το Brexit τον Ιούνιο του ίδιου χρόνου. 
Σημειώνεται συναφώς ότι μια συγκριτική 
αξιολόγηση των χαρακτηριστικών των 
ψηφοφόρων που ψήφισαν Τραμπ στις 
ΗΠΑ και Brexit στη Βρετανία παραπέ-
μπει σε σοβαρές ομοιότητες. Μεταξύ 
άλλων, οι αγροτικές περιοχές και στις 
δύο χώρες ψήφισαν υπέρ του Τραμπ 
και του Brexit αντίστοιχα.  Επιπρόσθετα, 
επισημαίνεται ότι την ίδια επιλογή έκαναν 
πολίτες από την εργατική τάξη όλων 
των ηλικιών, οι οποίοι είχαν απολέσει 
την εργασία τους ή υπήρχε φόβος για 
μια τέτοια εξέλιξη.

Συναφής με όλα αυτά τα δεδομένα 
είναι και η ανησυχία που υφίσταται 
σήμερα σε πολλές δυτικές κοινωνίες, 
εξαιτίας των μεταναστευτικών ρευμάτων.  
Η ξενοφοβία, ανέφερε ο Φουκουγιάμα, 
ενισχύει τα ακροδεξιά κόμματα και κινή-
ματα. Παράλληλα σημείωσε ότι ακόμα 

και η πλειοψηφία των πολιτών που δεν 
διακατέχονται από ξενοφοβία επιθυμούν 
τη ρύθμιση του μεταναστευτικού ζητήμα-
τος, με μια ολοκληρωμένη πολιτική. Και 
στον βαθμό που η Αριστερά δεν πείθει 
για την πολιτική της στον τομέα αυτό ή 
δεν δίνει την απαιτούμενη σημασία, οι 
πολίτες επιλέγουν δεξιά/συντηρητικά 
κόμματα.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δημογρα-
φικές τάσεις στις ΗΠΑ, παλαιότερες 
μελέτες προέβλεπαν ότι το Δημοκρα-
τικό Κόμμα θα κυριαρχούσε. Είναι τα 
ζητήματα αυτά, μεταξύ άλλων, που 
έστρεψαν στον Τραμπ και στο Κόμμα 
των Ρεπουμπλικάνων άτομα της εργατι-
κής τάξης στις ΗΠΑ που παραδοσιακά 
ταυτίζονταν με το Δημοκρατικό Κόμμα. 
Με το ίδιο σκεπτικό υπήρξε στροφή από 
αντίστοιχα στρώματα προς την επιλογή 
του Brexit στη Βρετανία. Αλλά και στη 
Γαλλία, παρατήρησε ο Φουκουγιάμα, 
πολλοί πολίτες που παραδοσιακά ήταν 
ταγμένοι με τους Σοσιαλιστές προέκρι-
ναν κατά τα τελευταία χρόνια τη Λεπέν 
και το Εθνικό Μέτωπο. Οι τάσεις αυτές, 
σημειώνει ο Φουκουγιάμα, δεν είναι 
μεμονωμένες.  Αφορούν τις πλείστες 
κοινωνίες του δυτικού κόσμου.  

Σε σχέση με την Κύπρο ο Φουκουγιά-
μα, αφού σημείωσε ότι δεν είναι βαθύς 
γνώστης του προβλήματος, ανέφερε ότι 
μέχρι σήμερα κυριαρχεί η προσήλωση 
στους στόχους της κάθε κοινότητας και 
των μητέρων πατρίδων. Πάνω απ’ όλα, 
υπογράμμισε ότι, για την αποκατάσταση 
της ενότητας της χώρας, η σφυρηλάτηση 
κοινών στόχων που υπερβαίνουν τον 
εθνοκοινοτισμό προβάλλει ως απαραίτητη, 
αν και όχι επαρκής, προϋπόθεση. Θεωρώ 
την τοποθέτηση Φουκουγιάμα ως μιαν 
αυτονόητη αναγκαιότητα. Και, όμως, μετά 
το 1974 οι προσπάθειες για λύση του 
Κυπριακού περιστρέφονται γύρω από 
ένα ομοσπονδιακό μοντέλο συναινετικής 
δημοκρατίας (consociational democracy), 
το οποίο στηρίζεται σε εθνοκοινοτικούς 
πυλώνες.  Έχω κατ’ επανάληψιν καταθέσει 
τη θέση ότι η πολιτική αυτή έχει κριθεί 
εκ του αποτελέσματος.  

Ακόμα και αν υπάρξει διευθέτηση 
πάνω σε μια τέτοια βάση, το μέλλον θα 
είναι αμφίβολο. Υπενθυμίζεται ότι το 
Σύνταγμα Ζυρίχης-Λονδίνου, το οποίο 
στηριζόταν σε εθνοκοινοτικούς πυλώ-

νες, κατέρρευσε σύντομα. Η ουσιαστική 
εξέλιξη ήταν όταν περί τα τέλη του 1967 
ο Πρόεδρος Μακάριος στράφηκε προς 
την επιλογή του εφικτού, προσπαθώντας 
να προωθήσει την οριστική διευθέτηση 
του Κυπριακού στη βάση ενός ενιαίου 
κράτους με στοιχεία τοπικής και κοινο-
τικής αυτοδιοίκησης σε θέματα χαμηλής 
πολιτικής. Δυστυχώς, όμως, η προοπτι-
κή αυτή, η οποία θα αποτελούσε μια 
δίκαιη διευθέτηση, δεν ολοκληρώθηκε 
για διάφορους λόγους.  

Στην πορεία του χρόνου μετά την 
τουρκική εισβολή, η Άγκυρα επέβαλε 
τη διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία ως 
το μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού. Τα 
αποτελέσματα αυτής της πολιτικής είναι 
γνωστά. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν όλα τα 
δεδομένα, εάν στόχος είναι μια λύση που 
πραγματικά να αποκαθιστά και να δια-
σφαλίζει την ενότητα της Κύπρου, τότε 
η υφιστάμενη βάση των συνομιλιών θα 
πρέπει τουλάχιστον να εμβολιασθεί με 
στοιχεία που προέρχονται από το ενο-
ποιητικό (integrationalist) ομοσπονδιακό 
μοντέλο. Είναι κατανοητές οι δυσκολίες 
ενός τέτοιου εγχειρήματος. Όμως, η διαι-
ώνιση των συνομιλιών σε λανθασμένους 
πυλώνες δεν εξυπηρετεί τον στόχο μιας 
πραγματικά ενοποιημένης Κύπρου.
*Πρόεδρος του Κυπριακού Κέντρου Ευρω-

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

Λευκωσίας

Ο πολύς Ραούφ Ντενκτάς με τις 
διασυνδέσεις στους στρατιωτι-
κούς και πολιτικούς κύκλους 

του Κεμαλικού κατεστημένου παραμε-
ρίσθηκε από την Άγκυρα, όταν ολοκλή-
ρωσε τον κύκλο του και έπαυσε να είναι 
χρήσιμος! Φαίνεται πως την ίδια τύχη 
θα έχει και ο Μουσταφά Ακιντζί, αφού 
εδώ και αρκετό καιρό έχει επιτελέσει 
το έργο που του ανετέθη,  προβάλ-
λοντας την εικόνα του μετριοπαθούς 
πολιτικού. Η περιθωριοποίησή του 
είχε αρχίσει προ πολλού χρόνου. Οι 
πρόσφατες δηλώσεις του, όμως, για το 
σενάριο της de jure προσάρτησης των 
κατεχομένων εδαφών από την Τουρκία, 
εξέλιξη την οποία δεν αποδέχεται, ήταν 
η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι. Ένας 
ορυμαγδός φραστικών επιθέσεων και 
υποτιμητικών αναφορών για το πρόσω-
πο του κ. Ακιντζί  εξαπολύθηκε από τα 
υψηλά δώματα της τουρκικής ηγεσίας, 
καθώς και από τα φερέφωνά της στις 
κατεχόμενες περιοχές.

Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί 
κάποιοι έσπευσαν να ηρωοποιήσουν 
τον κ. Ακιντζί εξ αυτού του γεγονότος; 
Ούτως ή άλλως η Άγκυρα δεν φαίνεται 
να αρκείται στον έλεγχο μόνο του κα-
τεχόμενου τμήματος του εδάφους της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Τουρκία 
μεθοδικά προωθεί από τη δεκαετία του 

1950 το σχέδιο ανάκτησης ολοκλήρου 
της Κύπρου, μέσω μιας λύσης τουρκικών 
προδιαγραφών. Ήδη, οι κατεχόμενες 
περιοχές ελέγχονται από την Άγκυρα 
με την παρουσία ισχυρών στρατιωτικών 
δυνάμεων κατοχής και των εποίκων 
καθώς και της οικονομικής εξάρτησης 
του κατοχικού καθεστώτος. 

Περαιτέρω, ο κ. Ακιντζί στη συνέ-
ντευξή του στην αγγλική εφημερίδα 
δεν παρέλειψε να ξεκαθαρίσει για μια 
ακόμα φορά ότι η ούτω καλούμενη 
«τδβκ» θα πρέπει να διατηρηθεί εν 
ζωή  και να μετατραπεί σε μιαν από 
τις ισότιμες συνιστώσες πολιτείες του 
μελλοντικού μορφώματος. Η μη διάλυση 
της παράνομης οντότητας, αυτή είναι η 
έγνοια του. Και, βέβαια, η θέση αυτή δεν 
είναι αντίθετη με τις πάγιες θέσεις της 
Άγκυρας για τη λύση του Κυπριακού 
προβλήματος.

Όσον αφορά το θέμα των τουρκικών 
εγγυήσεων και επεμβατικών δικαιωμά-
των μετά τη λύση, δεν φαίνεται να έχει 
ένσταση. Οι πρόσφατες διευκρινίσεις 
του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών 
ότι η Τουρκία ουδέποτε συμφώνησε με 
την κατάργηση των εγγυήσεων και των 
επεμβατικών δικαιωμάτων επιβεβαίωσαν 
τη διαχρονική θέση της Άγκυρας στο 
θέμα αυτό. Υποστηρίζει τη συνέχιση της 
ισχύος της Συνθήκης Εγγυήσεων του 
1960 γιατί ερμηνεύει κατά το δοκούν 
τις πρόνοιες, οι οποίες ουδόλως προ-
σφέρουν νομικό έρεισμα για ένοπλη 
και βίαιη επέμβαση στην Κυπριακή 
Δημοκρατία.

Στο βιβλίο του «Κύπρος 2015-2018, 
Μια τριετία που άλλαξε το Κυπριακό», 
στη σελ. 147, ο τέως Υπουργός Εξωτε-

ρικών της Ελλάδος, κ. Νίκος Κοτζιάς, 
παραθέτει το κείμενο Δήλωσης της 
Ελλάδος στη Διεθνή Διάσκεψη για το 
Κυπριακό στο Crans- Montana με τίτλο 
Σκληρές αλήθειες (8 Ιουλίου 2017). 
Αντιγράφω σχετικό απόσπασμα της 
Δήλωσης:«... Χαρακτηριστικά η τουρκική 
πλευρά αρνήθηκε κατηγορηματικά να 
αποδεχθεί την κατάργηση των ανύπαρ-
κτων παρεμβατικών «δικαιωμάτων» 
που επικαλείται. Κατάργηση, που λίγο 
πριν, σε διμερή της συνάντηση με τον 
ΓΓ ΟΗΕ, είχε αφήσει να εννοηθεί ότι 
θα αποδεχόταν στο δείπνο που θα 
ακολουθούσε... 

Θυμίζουμε ότι, τρεις μέρες πριν, ο 
Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών είχε 
ωμά αποκαλύψει τη θέση της Τουρκίας,  
σύμφωνα με την οποία η Άγκυρα «χρει-
άζεται τα δικαιώματα αυτά προκειμένου 
να μπορεί να επεμβαίνει σε όλη την 
Κύπρο, όποτε η ίδια κρίνει σκόπιμο. 
Η τουρκική πλευρά αποκάλυψε, επί-
σης, κατά τη διάρκεια του δείπνου της 
6ης Ιουλίου ότι θέλει να συνεχίσει τις 
παραβιάσεις στο όνομα της Συνθήκης 
Εγγυήσεων και να διασφαλίσει και δι-
αιωνίσει τη στρατιωτική της παρουσία 
στην Κύπρο». Έτσι τορπιλίσθηκε η Δι-
άσκεψη στο ελβετικό θέρετρο.

Τώρα, εάν ο ΓΓ ΟΗΕ κατέγραψε άλλα 
στην έκθεσή του, δυστυχώς, αποδεικνύει 
την αδυναμία του να σταθεί απέναντι 
στους ισχυρούς παραβάτες του διεθνούς 
δικαίου και να εφαρμόζει τις αρχές του 
Οργανισμού του οποίου προΐσταται. Το 
απέδειξε, εξάλλου, και στο θέμα των 
έκνομων ενεργειών της Τουρκίας στην 
Κυπριακή ΑΟΖ.

* Πρέσβης ε.τ.

Από την εποχή του Θουκυδίδη 
δεν αμφισβητήθηκε ούτε κατ’ 
ελάχιστον ότι απαραίτητη παρά-

μετρος μιας αποτελεσματικής εθνικής 
στρατηγικής είναι η ισχύς. Οι πολιτικές 
και διπλωματικές προσπάθειες μπο-
ρούν να αποδώσουν αν στηρίζονται 
και υποστηρίζονται από την ύπαρξη 
αμυντικών δυνατοτήτων, που να έχουν 
την ικανότητα ισχυρού ανταποδοτικού 
πλήγματος. Το θέμα είναι εξαιρετικά 
σοβαρό και συνδέεται με τη συνολική 
στρατηγική μας. Το ευρύτερο ερώτημα 
που πρέπει να απαντηθεί είναι αν θα 
εξακολουθήσει η άμυνα να αποτελεί 
μια κορυφαία παράμετρο της εθνικής 
μας στρατηγικής. Θα πρέπει να ξεκα-
θαρίσουμε προς εαυτούς και αλλήλους 
ποια είναι η πολιτική μας.

Χρειάζεται, λοιπόν, άμυνα; Χρειά-
ζεται το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου όπως είχε εξαγγελθεί και άρχισε 
να υλοποιείται τη δεκαετία του 1990;

Είναι γεγονός ότι ο μεταδιπολικός 
κόσμος και οι σοβαρές κοινωνικές, 
οικονομικές και τεχνολογικές αλλαγές 
έχουν δημιουργήσει καινούρια δεδο-
μένα. Στη διεθνή πολιτική σκηνή, στις 
κοινωνίες, στη διεθνή οικονομία, στην 
τεχνολογία και στους γεωπολιτικούς 
συσχετισμούς δυνάμεων. Και, ως εκ 
τούτου, η εθνική μας στρατηγική πρέπει 

να είναι πολυδιάστατη και πολύπλευρη 
σε σχέση με το παρελθόν.

Είναι επίσης γεγονός ότι η θέση της 
Ελλάδας στην περιοχή και στην Ευρώπη 
ισχυροποιείται. Ακόμα και η Κύπρος, 
παρά τη συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή, 
ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης πο-
λιτικής και διπλωματικής κίνησης του 
Ελληνισμού μετά το 1974, που υπήρξε 
ο ευρωπαϊκός μας προσανατολισμός 
και η τελική επιτυχής κατάληξη της 
ευρωπαϊκής μας πορείας, διεκδικεί 
νέο ρόλο στην περιοχή ως προκεχω-
ρημένη εμπροσθοφυλακή της Ε.Ε. και 
κατάλληλη βάση για προώθηση των 
προς τα νοτιανατολικά εξωευρωπαϊκών 
της συνεργασιών.

Όμως αυταπάτες δεν πρέπει να 
υπάρχουν. Η διαφύλαξη του ρόλου 
Ελλάδας και Κύπρου ως πόλων στα-
θερότητας ενταγμένων σε ένα περιφε-
ρειακό σύστημα ασφάλειας προϋποθέτει 
συγκεκριμένο εθνικό σχεδιασμό και 
πολιτικές και διπλωματικές κινήσεις 
που θα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τη 
συνεχιζόμενη τουρκική απειλή. Στην 
Κύπρο 45 χιλιάδες πάνοπλοι Τούρκοι 
στρατιώτες απειλούν την ιστορική συ-
νέχεια του Ελληνισμού. Παραβιάζεται 
η ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και προαναγγέλλεται εποικισμός της 
Αμμοχώστου.

Τελικό, θεμελιώδες, κορυφαίας και 
κρίσιμης σημασίας συμπέρασμα. Επει-
γόντως θα πρέπει όχι μόνο να ακυρωθεί 
ή επιβραδυνθεί η εθνική στρατηγική της 
αμυντικής επάρκειας και ετοιμότητας, 
αλλά θα πρέπει να αναβαθμίζεται και 
να εκσυγχρονίζεται. Επιβάλλεται ταυτό-
χρονα η διατήρηση του αξιόμαχου της 

Εθνικής Φρουράς, κληρωτών, μονίμων 
στελεχών, εφέδρων και εθνοφυλάκων.

Μια ολοκληρωμένη εθνική στρατιω-
τική στρατηγική, που θα στηρίζεται στην 
«αμυντική επάρκεια», στην «ευέλικτη 
αντίδραση» και στην ικανότητα κάλυ-
ψης του «Ενιαίου Αμυντικού Χώρου 
Ελλάδας – Κύπρου» σε συνδυασμό με 
πολυεπίπεδη πολιτική και διπλωματική 
παρουσία  του Ελληνισμού στην ευρύ-
τερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογεί-
ου, είναι η απάντηση στην πρόκληση 
της σημερινής συγκυρίας και επιταγή 
που επιβάλλεται από τη συνεχιζόμενη 
τουρκική απειλή.

Μέσα στις νέες συνθήκες επιβάλλε-
ται, η πολιτική της αποτροπής και της 
επαρκούς αμυντικής επαγρύπνησης να 
επανέλθουν ως κορυφαία παράμετρος 
της εθνικής στρατηγικής του Ελληνισμού.

Η συνεχής ενίσχυση των αμυντικών 
δυνατοτήτων Ελλάδας και Κύπρου συν-
δεδεμένη με μια οικονομική αναπτυξιακή 
στρατηγική, είναι απολύτως απαραίτη-
τες πολιτικές για την αποτελεσματική 
υπεράσπιση των εθνικών δικαίων. Αν 
αυτό δεν συμβεί, είναι πολύ πιθανό να 
βρεθούμε μπροστά από δυσάρεστες 
εκπλήξεις.

Μέχρι την ώρα της διασφάλισης μιας 
σταθερής ειρήνης σε Ελλάδα και Κύπρο 
με κατοχύρωση των εθνικών δικαιω-
μάτων και συμφερόντων, η στρατηγική 
της αποτροπής με αξιόπιστη αμυντι-
κή ισχύ αποτελεί επιταγή. Κάθε άλλη 
αντίληψη και πρακτική θα αποδειχθεί 
εθνική απερισκεψία και συνταγή εθνικού 
αυτοχειριασμού.

*Τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων, πρώην Υπουργός Άμυνας

Εμπόδια και δυσκολίες
στην πορεία του  Γε.Σ.Υ.

Ο Μ. Ακιντζί θα έχει την ίδια τύχη
με τον Ρ. Ντενκτάς; 

Απαραίτητη η αμυντική συμπόρευση 
Κύπρου - Ελλάδας

O Φουκουγιάμα για τη σημασία
της ταυτότητας και το Κυπριακό

Το Γε.Σ.Υ. είναι
μια ευλογία για τον λαό, 

ιδιαίτερα για τους
άπορους συνταξιούχους 

και για τους χαμηλόμι-
σθους οικογενειάρχες. 

Έχουμε όλοι καθήκον να 
το διατηρήσουμε

ως κόρην οφθαλμού, 
ώστε τα παιδιά και τα 

εγγόνια μας να μπορούν 
να αντιμετωπίζουν τα 

προβλήματα υγείας, χω-
ρίς να στερούνται όλα

τα άλλα, λόγω
οικονομικών

δυσκολιών

Σε σχέση με την Κύπρο 
ο Φουκουγιάμα, αφού 

σημείωσε ότι δεν εί-
ναι βαθύς γνώστης του 
προβλήματος, ανέφερε 

ότι μέχρι σήμερα κυ-
ριαρχεί η προσήλωση 

στους στόχους της κάθε 
κοινότητας και των μη-

τέρων πατρίδων

ΛΌΡΙΑ ΜΑΡΚΙΔΗ*

23.02.2020

ΠΕΤΡΌΣ Θ. 
ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Λ. 
ΌΜΗΡΌΥ*

ΑΝΔΡΕΑΣ 
ΘΕΌΦΑΝΌΥΣ*



Ένα άγγιγμα στο φέρετρο σαν χάδι, 
ένα τελευταίο τρυφερό βλέμμα, τα 
μαζεύεις και φεύγεις. Δεν θες ν’ 

ακούσεις κανένα «πλήρης ημερών», θα 
πρέπει ν’ απαντήσεις ότι τίποτα δεν «πλη-
ροί» το κενό της απουσίας που αφήνουν 

εκείνο το χαμόγελο, εκείνο το φως που 
σκορπούσε η παρουσία του. Αυτά θα σου 
λείπουν, απομεινάρια μιας βαθιά ανθρώ-
πινης μακρόχρονης φιλίας. Να μιλήσεις 
θέλεις για τον Χριστάκη της Ευδόκας που, 
από την Πάχνα του πρώτου μισού του 
περασμένου αιώνα θα βρεθεί στη Νέα 
Υόρκη, απ’ όπου θα φέρει μαζί του το 
κορίτσι της ψυχής του, τη γυναίκα της 
ζωής του, την Ειρήνη, κόρη του Σάββα 
Ζαβογιάννη, παράγοντα της παροικίας 
εκεί. Θα την κουβαλήσει με δύο παιδιά 
στο χωριό της εποχής εκείνης – βάζεις 
με το νου σου τι θα τράβηξε – κι αυτή θα 
τον συντρέξει και θα τον στηρίξει, δεξί 

του χέρι, σ’ όσα τον βρήκαν κοντά εξήντα 
χρόνια. Και να χαρούν συντροφεμένα τα 
δυο αγόρια και τα εγγόνια τους. Χαρά 
τους να μαζεύονται οι φίλοι σε γιορτές 
κι επετείους.

Ποιος τολμούσε τότε να αγγίξει την 
ψυχιατρική; Ο Τάκης Ευδόκας αλώνισε 
την Ευρώπη για σπουδές που θα τον χόρ-
ταιναν στη λαχτάρα του ν’ ανοίγει με το 
κλειδί της επιστημοσύνης ψυχές, να πετάει 
από κει τη σαβούρα που τις κρατούσε 
πίσω, στο δρόμο για τον αληθινό εαυτό. 
Εκείνος τόλμησε, πρωτοπόρησε. Χωρίς 
ν’ αφήσει πίσω την έννοια του για τον 
τόπο, τα πιστεύω του για την πολιτική, την 

κοινωνία που κρατούσαν σιδηροδέσμια οι 
προκαταλήψεις, η άγνοια. Λοιδορήθηκε, 
κυνηγήθηκε, φυλακίστηκε, διώχθηκε, μα 
γι’ αυτά μίλησαν, μιλούν και θα μιλούν 
άλλοι. Εσύ ζώνεσαι τις όμορφες στιγμές 
που έτρεχες στο κάλεσμά του να διορ-
θώσεις, να πεις μια γνώμη, να κυνηγή-
σεις τα γραφτά του ώσπου να βγουν στο 
φως, να σκορπίσουν όσα εκείνος ήθελε 
να μοιραστεί. Ξαναζείς τη λαχτάρα του να 
μοιραστεί μ’ όσο φως του έμενε πια και 
κάθε κομμάτι της φύσης, απ’ το περιβόλι 
του ώς τη θάλασσα που αγάπαγε. 

Δεκαετίες η Ειρήνη να οδηγεί τ’ αμάξι 
όπου εκείνος ήθελε, ταλαιπωρημένος από 

χίλια μύρια χτυπήματα υγείας, να ζει κάθε 
λεπτό του μαζί του όχι από χρέος, μόνο από 
ψυχή. Στην Πάχνα μπροστά στο τζάκι με 
τα μεζεδάκια και το κρασάκι που κι οι δυο 
λάτρευαν. Καράβια κι αεροπλάνα έγιναν 
για δεκαετίες σπίτι τους, ο πλανήτης δεν 
επιτρεπόταν να κρύβει μυστικά από τον 
Τάκη! Τον όργωσαν μαζί απ’ την παγωμένη 
βόρεια Αμερική ώς την Ανατολή και τη 
Δύση. Σε κάθε συνάντηση ν’ αναθυμάται 
εκείνος, να αφηγείται, να αστειεύεται, να 
σκορπά το γέλιο, να νιώθεις την αγάπη και 
την αλήθεια του σε κάθε λέξη του. Να σ’ 
εξερευνά, μ’ ένα «γεια» να σε διαβάζει ώς 
το κύτταρό σου. Αν έπρεπε να σε μαλώσει 

ή να σε παινέψει για τις αποφάσεις σου κι 
αν ήθελες τον άκουγες. Τον απασχολούσες, 
αυτή είναι η λέξη, όπως τον απασχολούσε 
το μέσα καθενός από τη λεγεώνα πολι-
τικών, επιστημόνων, που συνάντησε κι 
εξερεύνησε τα κίνητρα και τη δράση τους, 
ως τον πιο απλό ταλαιπωρημένο απ’ τη 
ζωή, τα «αντρόσια» (έτσι έλεγε τις ιδέες 
που μας περνάνε οι άλλοι) που έβρισκε 
στον δρόμο του.

Σκύβεις μ’ όλο αυτό το φορτίο που φέρ-
νει η μνήμη τέτοια ώρα, όχι σαν βάρος, 
όχι μόνο σαν ακριβή κληρονομιά από 
ένα τέτοιο συναπάντημα ενός αληθινού 
φίλου. Αντίο, Τάκη.

Της Κυριακής
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ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ* 

Η έναρξη εφαρμογής του Γενι-
κού Συστήματος Υγείας (Γε.Σ.Υ.) 
αποτελεί την προμετωπίδα των 

μεταρρυθμίσεων της κυβέρνησης Ανα-
στασιάδη και ενδεχομένως τη μεγαλύτερη 
μεταρρύθμιση που έχει γίνει στα χρονικά 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η υλοποί-
ηση του Γε.Σ.Υ. αφενός ικανοποιεί ένα 
αίτημα δεκαετιών με πολλαπλά οφέλη 
για τον κάθε πολίτη της χώρας μας και, 
αφετέρου,  πετυχαίνει να παύσει επιτέλους 
η Κύπρος να είναι η μοναδική χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία δεν 
έχει ένα σύγχρονο σχέδιο υγείας που να 
καλύπτει ολόκληρο τον πληθυσμό της. 

Μπορούμε να υπερηφανευόμαστε 
όλοι για τις τρεις αρχές που διέπουν το 
Γε.Σ.Υ. Καθολικό, γιατί παρέχεται φροντίδα 
υγείας σε όλο τον πληθυσμό της Κύπρου 
ανεξαρτήτως ηλικίας, ιατρικού ιστορικού, 
εισοδημάτων και άλλων παραγόντων. 
Ισότιμο, γιατί όλοι έχουν ίση αντιμετώπιση 
και, συνεπώς, δεν υπάρχουν ασθενείς 
πολλών ταχυτήτων. Κοινωνικά αλληλέγ-
γυο, γιατί όλοι συνεισφέρουν ανάλογα 
με τις οικονομικές τους δυνατότητες.

Θετική είναι και η πρώτη αποτίμηση 
της μεγάλης αυτής κοινωνικής μεταρ-
ρύθμισης για τους πρώτους σχεδόν δέκα 
μήνες εφαρμογής της. Η θέρμη με την 
οποία η κυπριακή κοινωνία αγκάλιασε το 
Γε.Σ.Υ. καταδεικνύεται από τους αριθμούς 
τόσο των εγγεγραμμένων δικαιούχων 
όσο και των γιατρών και των άλλων 
επαγγελματιών υγείας. Συγκεκριμένα, 
έχουν εγγραφεί μέχρι σήμερα στο Γε.Σ.Υ. 
799.900 δικαιούχοι και 2.074 γιατροί 
από τους περίπου 2.200 που κατέχουν 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που δίνει 
ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.). 

Καταδεικνύεται επίσης από τα 41 
ιδιωτικά νοσηλευτήρια που υπέβαλαν 

μέχρι σήμερα αίτηση ένταξης για τη β’ 
φάση του ΓεΣΥ. Σε περίπτωση μάλιστα 
θετικής συμφωνίας με τα υπό αναφορά 
41 νοσηλευτήρια και σε συνδυασμό 
με τα δημόσια νοσηλευτήρια, τότε η 
συνολική συμμετοχή των νοσηλευ-
τηρίων στο ΓΕΣΥ θα φθάσει στο 80%. 
Ιδιαίτερα ευχάριστο είναι επίσης το 
γεγονός ότι υπάρχει μια ομοιομορφία 
στη γεωγραφική κατανομή, αλλά και 
στο μέγεθος των ιδιωτικών νοσηλευ-
τηρίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον. 
Οι πιο πάνω αριθμοί φανερώνουν ότι 
επιτυγχάνεται ένας μεγάλος στόχος της 
μεταρρύθμισης, δηλαδή να δώσει πραγ-
ματικά την ευκαιρία στον κάθε ασθενή 
για ελεύθερη επιλογή γιατρού και νο-
σηλευτηρίου. Μόνο τυχαία δεν είναι 
εξάλλου η συνεχής στήριξη που δίνει 
η Παγκύπρια Ομοσπονδία Συνδέσμων 
Ασθενών Κύπρου προς το Γε.Σ.Υ. και 
συνάμα η ικανοποίηση που εκφράζει 
για τη μέχρι τώρα υλοποίησή του.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να 
κερδηθεί το υπό αναφορά στοίχημα 
είναι να μπορέσουν να μεταβούν ομαλά 
τα δημόσια νοσηλευτήρια στην επο-
χή Γε.Σ.Υ. Ένα δύσκολο εγχείρημα, αν 
αναλογιστούμε τα διαχρονικά προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια 
νοσηλευτήρια. Η Κυβέρνηση, όμως, 
είναι αποφασισμένη να δώσει όλα τα 
εχέγγυα στα δημόσια νοσηλευτήρια για 
να μπορούν με διοικητική και οικονο-
μική σταθερότητα να ανταγωνίζονται τα 
αντίστοιχα ιδιωτικά στην εποχή Γε.Σ.Υ.

Εξ ου και ο προϋπολογισμός του 2020 
για τα δημόσια νοσηλευτήρια αποτελεί 
το 10% του συνολικού προϋπολογισμού 
του Κράτους και είναι ο υψηλότερος στην 
ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Προβλέπει, μεταξύ άλλων, 25 εκατομμύ-
ρια για την αναβάθμιση κτηρίων, άλλα 
15 εκατομμύρια για αγορά ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισμού και 119 νέες θέσεις 

εργασίας. Είχαν προηγηθεί άλλες 300 
περίπου νέες θέσεις στον προϋπολο-
γισμό του ΟΚΥπΥ για το 2019, καθώς 
και γενναίες μισθολογικές αυξήσεις που 
δόθηκαν σε όλους τους επαγγελματίες 
υγείας του δημόσιου τομέα. 

Αν και ο χώρος της Υγείας δεν θα έπρε-
πε κανονικά να γίνεται πεδίο αντιπαραθέ-
σεων για την εξυπηρέτηση κομματικών 
σκοπιμοτήτων, η εμμονή του ΑΚΕΛ να 
μιλά για πολιτικές λιτότητας στην υγεία 
αποπνέει παλαιοκομματική πολιτική 
χροιά. Πρέπει, επιτέλους, να γίνει αντι-
ληπτό από το ΑΚΕΛ ότι δεν μπορεί κατά 
το δοκούν να αποζητά τα εύσημα για το 
Γε.Σ.Υ., ωσάν το ίδιο να το υλοποιεί ή ακόμη 
χειρότερα ωσάν να το εμπόδιζε κανένας 
να το υλοποιήσει την περίοδο που αυτό 
κυβερνούσε ή συγκυβερνούσε, και την 
ίδια στιγμή να αποποιείται τις ευθύνες του 
όταν η συζήτηση στρέφεται στην αυτο-
νόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, 
η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα απ’ όλα τα 
κοινοβουλευτικά κόμματα, περιλαμβα-
νομένου και του ΑΚΕΛ. 

Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε προς 
κάθε κατεύθυνση ότι το Γε.Σ.Υ. ήρθε για 
να μείνει, γιατί αποτελεί μια καθολική 
απαίτηση των πολιτών, η οποία σχεδι-
άστηκε επιμελώς και υλοποιείται μεθο-
δικά από την κυβέρνηση Αναστασιάδη. 
Είμαστε πεπεισμένοι ότι όχι μόνο δεν θα 
καταρρεύσει το Γε.Σ.Υ., αλλά θα βελτιώ-
νεται αργά και σταθερά προς όφελος του 
Κύπριου πολίτη. Κυρίως όμως εκφρά-
ζουμε τη σιγουριά ότι ο ιστορικός του 
μέλλοντος θα αποτιμήσει ιδιαίτερα θετικά 
την υπό αναφορά μεταρρύθμιση, θα την 
χαρακτηρίσει ως την προμετωπίδα του 
όλου μεταρρυθμιστικού έργου του Νίκου 
Αναστασιάδη και συνάμα θα την αξιο-
λογήσει ως μια εκ των σημαντικότερων 
παρακαταθηκών του για τον τόπο μας. 

  *Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου 
της Δημοκρατίας

Τ ο ελάχιστο ατομικό και ευρύτε-
ρο της κοινωνίας των νομίμων 
πολιτών της Κυπριακής Δημο-

κρατίας καθήκον είναι, να διεκδικήσει 
η Κυπριακή Δημοκρατία το δίκαιο 
και τα δικαιώματα που της διασφα-
λίζει η ιδιότητα του κράτους μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούται 
άλλωστε να τυγχάνει, κατά την αρχή της 
αλληλεγγύης που δεσμεύει τα Κράτη 
Μέλη, της περί τούτου συνδρομής των 
θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα 
πλαίσια αυτών των δικαιωμάτων ορθά 
ασκεί κυριαρχικά, με συνεννοήσεις και 
συμφωνίες με άλλα Κράτη (Αίγυπτο, 
Ισραήλ, Ιορδανία, Γαλλία κ.λπ.), σαφή 
εξωτερική πολιτική για κατανόηση 
και ειρήνη μέσα από τις απαιτήσεις 
και προβλέψεις του Διεθνούς Δικαίου.

Προέχει όμως ένα άλλο καθήκον του 
καθενός μας, που η ανάγκη εκπλήρωσής 
του έπρεπε να είχε καταστεί προ πολ-
λού όριο άμυνας και διεκδίκησης στα 
μύρια κακά που επέφερε και επιφέρει 
ο διχασμός. Τα όσα παθήματα από τον  
διχασμό, ως δίδαξε άλλωστε η ιστορία, 
θα έπρεπε να μας είχαν καταστήσει σο-
φότερους. Θα έπρεπε να καθιστούσαν 
απαραίτητη την ανάγκη κοινού μετώπου 
για αντίδραση στα σχέδια της Τουρκίας. 
Προϋπόθεση που ήταν και παραμένει 
πρώτη και κύρια, η οποία όμως δεν 
τηρήθηκε ποτέ, γιατί πίστεψε η πολιτική 
μας εξουσία ότι οι υποχωρήσεις μας θα 
οδηγούσαν σε λύση του Κυπριακού.

Η Τουρκία διαμορφώνει σχέδια επι-
βολής της επεκτατικής βουλιμίας της, 

λαμβάνοντας υπόψη και αξιοποιώντας 
κατά τρόπο προφανή και την εσωτερική 
μας διχόνοια. Αυτή η κατάσταση, για 
μικροκομματικούς στόχους, πρέπει να 
μετατραπεί σε υπεύθυνη και σοβαρή 
μνήμη και εκπλήρωση ευθύνης ένα-
ντι των τόσων θυσιών και αγώνων που 
προηγήθηκαν. Θα πρέπει να υψώσει την 
ταπείνωση που η τουρκική επεκτατική 
πολιτική έφερε, για 45 και πλέον έτη, 
σε αγωνιστικότητα και διεκδικητικότη-
τα για διασφάλιση πλήρους σεβασμού 
όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
για ένα ισότιμο με τα άλλα Κράτη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της όλης 
περιοχής κοινό, ειρηνικό, μέλλον.

Δεν μπορεί μέσα από τη διαρκή κομ-
ματική αντιπαλότητα και τις καθημερινές 
ανακοινώσεις και τηλεοπτικές αλληλο-
επιθέσεις, να παραγνωρίζουν τις διαδο-
χικές και σταθερές προς συγκεκριμένη 
κατεύθυνση επιδιώξεις της Τουρκίας για 
επικυριαρχία, που προωθεί με συνέπεια. 
Ας μην εθελοτυφλούν, υπάρχει και προω-
θείται προδιαγεγραμμένο τουρκικό σχέδιο 
που θα επιφέρει, εάν δεν συνέλθουμε, 
νέα απόλυτα καταστρεπτικά δεινά. Τα 
μηνύματα από πλευράς Τουρκίας, που 
βιώνουμε καθημερινά, έπρεπε να είχαν 
γίνει έστω και τώρα κοινή διαπίστωση, 
που θα καθιστούσε απαραίτητη πλέον 
την με έργα από κοινού και ομόθυμη 
αντίσταση προϋπόθεση, να επιτύχουμε 
να μην επικρατήσουν τα τετελεσμένα ή 
λύση που θα καθιστά την Τουρκία απόλυτα 
επικυρίαρχο σε γη, θάλασσα, στο πολιτικό 
μέλλον και την επιβίωση του τόπου.

Πρόσθετα προς την ξεχασμένη για 
την όποια διεκδίκησή μας Κερύνεια, 
έκδηλα εμφανίζεται ο κίνδυνος για την 
Αμμόχωστο και τη Μόρφου. Αντί της 
επιστροφής που έκαστος δικαιούται κατά 
το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο στην 
πατρογονική γη και τον πλήρη σεβασμό 
των ατομικών ελευθεριών του, συντρέχει 

αντιπαράθεση για δευτερεύοντα ζητή-
ματα, η οποία απλώς διευκολύνει την 
Τουρκία. Όσοι με καθαρό βλέμμα και 
βούληση διαβλέπουν τους πραγματικούς 
και υπαρκτούς κινδύνους, πρόσθετα 
και πέρα από την ηθική κατάπτωση 
και διαπλοκή, πρέπει να απαιτήσουν 
σύμπνοια και από κοινού δράση από 
όλους, πολίτες και κομματικές παρα-
τάξεις, με στόχο να μπορέσουμε όσοι 
αγαπούμε αυτόν τον τόπο, να ζήσουμε 
σ’ αυτόν ως πολίτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με δικαιοσύνη, σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή γλώσσας, χωρίς σοβινισμό 
αλλά και χωρίς εθνικό αποχρωματικό, 
χωρίς τον φόβο της βίας και της αρπαγής.

Οι ηγεσίες δεν μπόρεσαν τόσα χρόνια 
και δεν φαίνεται να μπορούν να επιτύ-
χουν αυτήν την κοινή γραμμή. Συνεπώς 
οφείλει ο κυρίαρχος λαός να αναλάβει 
ο ίδιος το καθήκον για διάσωση του 
τόπου. Πρέπει να απαιτήσει ο λαός 
κοινή δράση και δίκαιη διεκδίκηση 
έναντι μιας Τουρκίας,  που όλοι πλέον 
την γνωρίζουν για την αλαζονεία της 
και τους στόχους, που προωθεί κατά 
παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου.

Δικηγόρος
19 Φεβρουαρίου 2020

Ειλικρινά, δεν έχουμε τον Θεό μας! 
Παρακολουθώντας μια τηλεοπτική 
εκπομπή με τον πιο πάνω τίτλο, 

διερωτήθηκα γιατί καθημερινά γινόμαστε 
μάρτυρες περιστατικών που από χρό-
νια μπήκαν οι βάσεις για αντιμετώπισή 
τους. Με αφορμή τις εξαγγελίες του ΠΤΔ 
για αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, μίλησα 
κάποτε για τις μεγάλες καθυστερήσεις 
στην εισαγωγή του ΓεΣΥ (ευτυχώς έγινε 
τώρα), την επίλυση του προβλήματος της 
καθυστέρησης στην απονομή δικαιοσύ-
νης, του κατατεμαχισμού των οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (που επίσης ανα-
κινήθηκαν τελευταία), της αξιοποίησης 
των πανεπιστημίων/ιδρυμάτων έρευνας, 
που ιδρύθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση, 
της αναδιοργάνωσης κι εκσυγχρονισμού 
της Δημόσιας Υπηρεσίας για να συμβάλει 
επιτυχώς στην ανάπτυξη της οικονομίας 
και ιδιαίτερα της κοινωνίας. Πρόσφατα 
μάθαμε ότι δεν υπάρχει γάλα σε πολλά 
σχολεία!

Δυστυχώς, ο κατάλογος των περιπτώσε-
ων όπου δεν προωθήθηκαν/δεν ολοκλη-
ρώθηκαν λύσεις ή ακόμη αποσύρθηκαν 
είναι μεγάλος. Κάθε μέρα παρουσιάζεται 
και μια τέτοια περίπτωση. Τελευταία είδαμε 
στις τηλεοπτικές οθόνες ένα περιστατικό 
με παραπληγικό, που δεν μπορούσε να 
ανέβη στο βάθρο της Βουλής. Κι όμως 
ήταν από τη δεκαετία του ογδόντα, που 
φροντίσαμε για τη διακίνηση των πα-
ραπληγικών σε τροχοκάθισμα στους 
δρόμους, στα κυβερνητικά κτήρια κ.λπ. 
Δυστυχώς, όλες οι  διευθετήσεις που έγι-
ναν για πρόσβαση τροχοκαθισμάτων στα 
πεζοδρόμια είναι συνέχεια κατειλημμένες 
από παράνομα σταθμευμένα αυτοκίνητα. 
Ποιος φροντίζει γι’ αυτά;

Όμως σήμερα θα ασχοληθώ με το 
θέμα της αντιμετώπισης της φτώχιας/ 
δυσπραγίας. Όταν το 1964 έγινε η με-
γάλη επέκταση του Σχεδίου Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων για να καλύψει κάθε ερ-
γαζόμενο πρόσωπο στην Κύπρο (περι-
λαμβανομένων εργοδοτών, γεωργών και 
γεωργικών εργατών), άφησε ακάλυπτη 
μια μερίδα ατόμων, όπως οι οικοκυρές, 
οι γυναίκες των γεωργών και όσοι αμε-
λούσαν να εγγραφούν στο Σχέδιο. Τα 
άτομα αυτά ήταν, κυρίως, εργαζόμενοι 
χωρίς συγκεκριμένο μεροκάματο ή μι-
σθό. Το θέμα της συνταξιοδότησης των 
οικοκυρών ηγέρθη κατά τη θητεία μου 

στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων από δύο οργανώσεις των 
οικοκυρών. Άρχισα μια συζήτηση μαζί 
τους και καταλήξαμε, τουλάχιστον με τη  
μία, να προωθήσουμε ένα σχέδιο συντα-
ξιοδότησής τους στο 68ο έτος της ηλικίας 
με το μίνιμουμ ποσό σύνταξης του γενι-
κού σχεδίου κοινωνικών ασφαλίσεων και 
ανάλογη συνεισφορά εκ μέρους τους ως 
αυτοεργοδοτούμενες. Ευρύτερος σκοπός 
του σχεδίου ήταν η συμβολή στη συνεχή 
βελτίωση της θέσης της οικοκυράς στην 
κοινωνία, μαζί με άλλα μέτρα και σχέδια 
πολιτικής που προωθήθηκαν, όπως ο εκ-
συγχρονισμός του οικογενειακού δικαίου, 
η παροχή προληπτικών συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε οικογένειες, η δημιουργία 
βρεφοπαιδοκομικών σταθμών κι άλλων 
κέντρων φροντίδας ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, η προστασία της μητρότητας, 
η εκπαίδευση κι επανεκπαίδευση της 
γυναίκας για διευκόλυνση της ένταξης 
κι επανένταξής της στην αγορά εργασίας. 

Παράλληλα εξετάσαμε τη δυνατότητα 
να καλύψουμε και τις αγρότισσες, που δεν 
καλύπτονταν από το υφιστάμενο σχέδιο. 
Εδώ τα πράγματα δεν ήταν τόσο εύκολα. 
Οι αγρότισσες δεν ήταν σε θέση, όπως η 
πλειονότητα των οικοκυρών, να συνει-
σφέρουν από το ‘χαρτζιλίκι’ τους για την 
ασφάλισή τους. Επιπλέον οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις δεν έβλεπαν με καλό 

μάτι να επιβαρυνθεί το Ταμείο Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων με ένα μεγάλο αριθμό 
ασφαλισμένων με περισσότερα δικαιώ-
ματα από υποχρεώσεις. Έτσι καταλήξαμε 
στην κοινωνική (λαϊκή) σύνταξη, δηλαδή 
το Κράτος να καταβάλλει το ίδιο από δι-
κούς του πόρους σύνταξη μετά από κάποια 
ηλικία σε άτομα, όπως τα πιο πάνω. Όταν 
παρουσίασα στο Υπουργικό Συμβούλιο 
ένα περίγραμμα του Σχεδίου Κοινωνι-
κής Σύνταξης προς το τέλος του 1992, 
το Υπουργικό Συμβούλιο το αντίκρισε 
θετικά, ενώ ο Πρόεδρος Βασιλείου με το 
χαρακτηριστικό του χιούμορ παρέπεμψε 
την εισαγωγή του στη νέα θητεία του μετά 
τις εκλογές του Φεβρουαρίου 1993, λέ-
γοντας: «άσε να κάνουμε κάτι και μετά». 

Η Κυβέρνηση Κληρίδη, που προέκυ-
ψε από τις εκλογές, έσπευσε προς τιμήν 
της να προωθήσει το Σχέδιο και μάλιστα 
στην πιο δαπανηρή του μορφή (χωρίς 
καμιά συνεισφορά κι από το 65ο έτος 
της ηλικίας) σαν ένα από τα μεγάλα έργα 
κοινωνικής πολιτικής της. Παρόλο που 
δεν έγινε καμία αναφορά στην πατρότητα 
του Σχεδίου, όπως παρατήρησα στον τότε 
Υπουργό Εργασίας φίλο Αντρέα Μου-
σιούτα με κάποια ευκαιρία και παρόλο 
ότι το Σχέδιο που υιοθετήθηκε δεν προ-
ωθούσε τους άλλους στόχους που είχαμε 
κατά νουν, θα ένιωθα δυσαρεστημένος 
εάν δεν υιοθετείτο ένα τέτοιο σχέδιο για 

να εξασφαλίσει στα γεράματά τους όλες 
εκείνες τις αφανείς εργάτριες της οικογέ-
νειας και της γης. Από εκείνη τη στιγμή 
μπορούσαμε να ισχυριζόμαστε ότι στην 
Κύπρο διαθέτουμε ένα «σύστημα κράτους 
ευημερίας», όπου όλοι έχουν ένα πόρο 
ζωής. Μαζί με το σχέδιο δημοσίων βο-
ηθημάτων, η προσπάθεια τώρα θα ήταν 
από τη μια να μην πέσει κανένας κάτω 
από ένα μίνιμουμ επίπεδο ευημερίας κι 
από την άλλη να ανεβαίνει συνεχώς το 
επίπεδο αυτό. Είναι ένας πολύπλευρος 
και πολυεπίπεδος αγώνας, που έχει να 
κάνει με την ανάπτυξη της οικονομίας, 
την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική 
σε όλες της τις μορφές. Είναι ένας αγώ-
νας που χρειάζεται συνεχείς ισορροπίες 
μεταξύ αλληλοσυγκρουόμενων στόχων 
κι απαιτήσεων, τόνιζα τότε.

Τώρα, πώς μπορεί στην Κύπρο να 
υπάρχουν σήμερα άτομα και οικογένειες, 
που στερούνται τα πιο απαραίτητα για τη 
διαβίωσή τους, όπως παρουσιάστηκε στο 
πιο πάνω τηλεοπτικό πρόγραμμα; Μήπως 
με την πάροδο του χρόνου σταματήσαμε 
να δίδουμε σημασία στα θέματα αυτά ή 
δεν συνεχίσαμε την οργάνωση κι ενδυ-
νάμωση των αρμόδιων Υπηρεσιών μας, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των καιρών;  

*Πρώην Υπουργός, πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Γραφείου Προγραμματισμού

ΓεΣΥ: Η προμετωπίδα των μεταρρυθμίσεων 
της κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη

Φτωχοποίηση και Χλιδή Ι

Η ανυπαρξία κοινής γραμμής
εξυπηρετεί την Τουρκία
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Ορθά το ΑΚΕΛ λέει ότι πρέπει να κα-
ταγγελθεί διεθνώς η Τουρκία για όσα 
προωθεί στην πόλη της Αμμοχώστου. 

Ορθά λένε όσοι λένε, περιλαμβανομένου του 
Ακιντζί, ότι η πόλη ανήκει στους νόμιμους κα-
τοίκους της, δηλαδή όσους την κατοικούσαν 
μέχρι το 1974. Ορθά και όλα τα μόνιμα μέλη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας ζητούν σεβασμό 
των σχετικών περί Αμμοχώστου αποφάσεων 
του Σώματος. Η καταγγελία, όμως, έπρεπε να 
είχε γίνει από καιρό. Από τότε που έγιναν οι 
πρώτες-πρώτες δηλώσεις περί εισόδου και 
κατοίκησης στην πόλη του Ευαγόρα. Γιατί δεν 
καταγγέλθηκε από τότε η Τουρκία; Γιατί δίστασε 
η Κυβέρνηση;  Γιατί δεν το αποφάσισε το Εθνικό 
Συμβούλιο, ενώ είχε συνέλθει αρκετές φορές 
από τότε έως σήμερα; Αρκετοί το είχαν εισηγη-
θεί, περιλαμβανομένου του γράφοντος. Γιατί;  

Πιστεύω ότι η απάντηση βρίσκεται σε μια λέξη: 
φόβος και μόνο. Τη λέξη φόβος!!  Φόβος μήπως 
και δεν βρίσκαμε ευήκοα ώτα στο Συμβούλιο 
Ασφαλείας. Μήπως συνωμοτούσαν για μιαν 
ακόμα φορά οι γνωστοί γραμματείς και βοηθοί 
τους, οι ειδικοί απεσταλμένοι και εκπρόσωποι 
της διεθνούς κοινότητας, υπέρ των τουρκικών 
συμφερόντων.  Όπως, άλλωστε, συνηθίζουν να 
το κάνουν κάτω από την εμπνευσμένη καθοδή-
γηση των Βρετανών «φίλων» μας, των γνωστών 
διπλοπρόσωπων αποικιοκρατικής νοοτροπίας 
διπλωματών – υποκριτών. Φοβήθηκαν οι ταγοί 
μας και όσους μόνιμα εδώ στην Κύπρο και Ελ-
λάδα ξεπλένουν αυτούς όλους τους φαρισαίους. 
Φοβήθηκαν, όπως μόνιμα σχεδόν φοβούνται τις 
απειλές και τους εκβιασμούς του καθεστώτος-
πειρατή του Ερντογάν. Του ηγέτη ουσιαστικά των 
τρομοκρατών-τζιχαντιστών. Και θα διερωτηθεί 
κάποιος: Είναι κακό, είναι λάθος να φοβάται 
η πολιτική ηγεσία τέτοιες συμπεριφορές; Όχι, 
βέβαια. Άλλωστε είναι τόσο συχνές και επανα-
λαμβανόμενες εδώ και δεκαετίες, που οφείλει 
να τις προσμετρά. Το  ερώτημα είναι άλλο: Το 
γεγονός ότι σχεδόν μόνιμα συμπεριφέρεται κατ’ 
αυτόn τον τρόπο η πολιτική ηγεσία Κύπρου 
και Ελλάδας έχει αποδώσει οποιαδήποτε θε-

τικά αποτελέσματα;  Και η απάντηση, φυσικά, 
η οποία δόθηκε στην πράξη μέσα από την ίδια 
τη ζωή είναι αρνητική. Όχι!!!

Αντίθετα, η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτήν 
τη στάση. Ποντάρει σ’ αυτήν τη στάση. Πότε 
επιτιθέμενη και πότε αποκοιμίζοντας τα υπο-
ψήφια θύματά της. Στην περίπτωση, Κύπρο 
και Ελλάδα. Και, τελικά, με αυτήν την τακτική 
προσέγγιση, επιτυγχάνει να προωθεί τις θέσεις 
της σε βάρος των γειτονικών της κρατών.  Κυ-
ρίως σε βάρος της Κύπρου και, κατά δεύτερο 
λόγο, σε βάρος της Ελλάδας. Είναι φυσικά 
δίκαιο να λεχθεί ότι μέχρι τώρα είχε στον ένα 
«υπέρτατο» βαθμό ή στον άλλο «μειωμένο» 
τη  στήριξη και κάλυψη της υπερατλαντικής  
υπερδύναμης. Σήμερα διατηρεί και πολύ κα-
λές (;) σχέσεις με την άλλη υπερδύναμη. Αυτό 
είναι κάτι πολύ σοβαρό. Το οποίο θα πρέπει 
να συνεκτιμάται όταν λαμβάνονται αποφάσεις.  
Από την άλλη, όμως, εάν συμπεριφερόμαστε 
μονίμως υποχωρητικά, υπό τον φόβο ότι, μια 
ενέργεια διεκδίκησης του δικαίου μας, θα 
προξενήσει μεγαλύτερο κακό, τότε, απλώς η 
Τουρκία χρειάζεται την παρέλευση του χρόνου 
και τη σταδιακή και, δυστυχώς, ανεμπόδιστη 
προώθηση των επεκτατικών και κατακτητικών 

της σχεδιασμών. Άλλωστε, όπως έχει πει προ 
πολλού και ο ποιητής «Όσοι το χάλκεον χέρι 
βαρύ φόβου αισθάνονται, ζυγόν δουλείας ας 
έχωσι». Για να προσθέσει: «Θέλει αρετήν και 
τόλμην η ελευθερία». Αρετή είναι ο πατριωτι-
σμός. Είναι και η σύνεση. Όχι, όμως, ο φόβος 
και η δειλία. Τόλμη είναι η αγωνιστικότητα και 
όχι η μωρία. Από την άλλη, όμως, ούτε η παρα-
λυσία από τον φόβο.  Χρειάζεται και να τολμά 
ένας λαός όταν τα αδιέξοδα, αποδεδειγμένα, 
όχι  μόνο δεν σπάζουν με μια τακτική συνεχούς 
ατολμίας και αναμονής «τού από μηχανής 
θεού», αλλά καθίστανται και καταστροφικά. 
Κατά συνέπειαν, η Τουρκία πρέπει να καταγ-
γελθεί παντού. Και στον ΟΗΕ και στην Ευρω-
παϊκή Ένωση και σε κάθε άλλο διεθνές βήμα. 
Η Τουρκία πρέπει να καταγγελθεί ξεχωριστά 
και στο κάθε μόνιμο μέλος του Συμβουλίου 
Ασφαλείας. Αυτή είναι μια στιγμή που προσφέ-
ρεται. Είναι μια στιγμή που αντιδικεί με τους 
πάντες. Με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις ΗΠΑ, 
το Ισραήλ, την Αίγυπτο, τον λαό της Λιβύης, τη 
Συρία και το Ιράκ και γενικά τα αραβικά κράτη. 
Αντιδικεί και μάλιστα ένοπλα στα εδάφη της 
Συρίας με τη  Ρωσία. Να καταγγελθεί παντού 
και σε όλα τα επίπεδα. Διεθνών κρατικών 

οργανισμών και ενώσεων κρατών, ξεχωριστά 
κράτη, κ.ο.κ., σε όλα τα επίπεδα. Κοινοβούλια, 
διεθνείς συνδικαλιστικούς, επιχειρηματικούς 
και εκκλησιαστικούς οργανισμούς, οργανώσεις 
πολιτών, ΜΜΕ και γενικά σε όποιο βήμα προ-
σφέρεται. Την ίδια ώρα, Ελλάδα και Κύπρος να 
καταστήσουν σαφές ότι: (α) Δεν πρόκειται να 
περάσουν τις «κόκκινες» γραμμές ασφάλειας, 
(β) θα λάβουν προληπτικά μέτρα αποτροπής 
και υπάρχουν αρκετά, από την οριοθέτηση 
ΑΟΖ έως την αμυντική θωράκιση, (γ) να κα-
ταστήσουν σαφές στην ίδια την Τουρκία και 
στη διεθνή κοινότητα ότι, αν θέλει η Τουρκία 
και όσοι την στηρίζουν, να αποτελέσει αυτή 
η χώρα μέρος των ενεργειακών σχεδιασμών 
στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ευπρόσδεκτη, 
αλλά στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας 
και μόνο. Και αυτό να το αποδείξει σεβόμενη 
τη διεθνή νομιμότητα σε όλα τα θέματα. Έναντι 
της Κύπρου, της Ελλάδας και άλλων χωρών και 
έναντι του τουρκικού λαού, περιλαμβανομένων 
και των Κούρδων. Ας της πουν επιτέλους οι 
ισχυροί του πλανήτη, ιδού η Μεσόγειος, ιδού 
και το άλμα που θα σε καταστήσει εταίρο του 
μεσογειακού ενεργειακού πλούτου. Ο σεβα-
σμός στη νομιμότητα.

Να καταγγελθεί η Τουρκία παντού

ΑΝ ΕΊΣΑΊ ΤΥΧΕΡΌΣ, ΔΕΝ ΘΑ ΦΑΣ ΣΦΑΊΡΑ

ΕΠΊΜΕΝΌΥΝ ΣΕ ΑΘΏΏΣΗ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΊΑΣ

Η «ΜΕΓΑΛΗ ΚΑΤΑΊΓΊΔΑ» ΤΗΣ ΜΊΚΡΗΣ ΝΗΣΌΥ

Σκηνή από γκανγκστερική ταινία, της εποχής 
της ποτοαπαγόρευσης στην Αμερική, θυμίζει 
το βίντεο με τον μασκοφόρο εκτελεστή να βάλ-
λει με αυτόματο στρατιωτικό όπλο εναντίον 
καφεστιατορίου, σε πολυσύχναστη περιοχή 
της Αγίας Νάπας. Το πιο ανησυχητικό είναι 
ότι ο δράστης άνοιξε πυρ αδιακρίτως και 
οι σφαίρες κατέληξαν σε τέσσερεις ανυπο-
ψίαστους θαμώνες, ευτυχώς χωρίς μοιραία 
κατάληξη. Από το 2012, που άρχισε ο κύκλος 
αίματος στην Αγία Νάπα, με το πενταπλό 
φονικό, σκοτώθηκαν συνολικά 12 άτομα. Τέσ-
σερα από αυτά σε υπαίθριο χώρο εστιατορίου, 
το καλοκαίρι του 2016. Στο τετραπλό αυτό 
φονικό παρόντες ήταν και πολλοί τουρίστες, οι 
οποίοι για πρώτη φορά στη ζωή τους έβλεπαν 
δολοφονία… live! Οι εκτελεστές δεν διστάζουν 

να ανοίξουν πυρ σε χώρους όπως εστιατόρια 
και καφετερίες, στην παρουσία πελατών. Θα 
πηγαίνεις σε εστιατόριο της Αγίας Νάπας και 
θα έρχεται το γκαρσόνι να πάρει παραγγελία.
- Παρακαλώ, τι θα πάρετε;
- Θα φάμε παϊδάκια αρνίσια. Εκτός αν στο 
μεταξύ... φάμε καμιά σφαίρα!
Δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν και άλλα 
επεισόδια σ’ αυτόν τον πόλεμο ξεκαθαρίσμα-
τος λογαριασμών, αλλά με τις αλλεπάλληλες 
δολοφονίες και τις απόπειρες δολοφονίας, 
ίσως να βρεθούν και κάποιοι τουρίστες που 
να διαμαρτυρηθούν στους ταξιδιωτικούς τους 
πράκτορες: 
«Μας υποσχεθήκατε να μας φέρετε στην Αγία 
Νάπα και τελικά μας φέρατε στο Φαρ Ουέστ»!

ΜΠΌΞΕΡ

«Ο Μακάριος ζει και μας καθοδηγεί!», είναι το 
σύνθημα που ακούγεται τις τελευταίες ημέρες, 
με στεντόρεια φωνή, από τα γραφεία του ΑΚΕΛ. 
Όχι, όχι, δεν ξεσκόνισαν το παλαιότερο εκείνο 
σύνθημα για τον Εθνάρχη Μακάριο και το 
ξανασερβίρουν. Είναι ένα νεότερο σύνθημα, 
με πρωταγωνιστή έναν άλλον Μακάριο, τον... 
Μακάριο Δρουσιώτη, τον δημοσιογράφο 
και πρώην σύμβουλο του Προέδρου 
Αναστασιάδη, τον οποίο το ΑΚΕΛ 
επικαλείται, στη συνεχιζόμενη, 
με αμείωτη ένταση, προσπάθειά 
του να αποδείξει ότι είναι ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας που 
ευθύνεται για την αποτυχία των 
συνομιλιών στο Κραν Μοντανά 
και όχι η Τουρκία. Ο κ. Δρουσιώτης 
υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι η Τουρκία 
ήταν έτοιμη να συζητήσει στο Κραν Μοντανά 
κατάργηση των εγγυήσεων, αλλά ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης αρνήθηκε να συζητήσει το θέμα 
και μάλιστα πρότεινε στον Τσαβούσογλου, σε 
ιδιαίτερη συνάντησή τους, λύση δύο κρατών. 
Η Κυβέρνηση διέψευσε τους ισχυρισμούς και 
υπέδειξε ότι κατά τον συγκεκριμένο χρόνο ο 
Μακάριος Δρουσιώτης δεν ήταν σύμβουλος του 
Προέδρου, αλλά του ευρωβουλευτή Στυλιανίδη. 

Την ίδια ώρα, το «Σίγμα» έφερε στο φως τουρ-
κικό έγγραφο, στο οποίο φαίνεται ξεκάθαρα ότι 
η Τουρκία στο Κραν Μοντανά δεν συζητούσε 
κατάργηση των εγγυήσεων αλλά αντικατάστα-
σή τους με μια νέα Συνθήκη. Εξάλλου και το 
τουρκικό ΥΠΕΞ διέψευσε ότι στο Κραν Μοντανά 
ο Τσαβούσογλου δέχτηκε να συζητήσει θέμα 

κατάργησης των εγγυήσεων. Εν πάση 
περιπτώσει, εκείνο που έχει σημασία 

είναι ότι το κόμμα της Αριστεράς 
αρπάζει όποια ευκαιρία βρει 
μπροστά του, για να δώσει 
συγχωροχάρτι στην Τουρκία σε 
σχέση με την κατάρρευση της 

διάσκεψης του Κραν Μοντανά, 
φορτώνοντας την ευθύνη αποκλει-

στικά στον Πρόεδρο Αναστασιάδη. 
Και συνεπώς, έμμεσα, του φορτώνει και 

την ευθύνη για την τουρκική εισβολή στην 
κυπριακή ΑΟΖ και τον εποικισμό της περί-
κλειστης πόλης της Αμμοχώστου. Κι ύστερα τα 
βάζουμε με τα Ηνωμένα Έθνη διότι δεν πιέζουν 
την Τουρκία και ακολουθούν πολιτική Πόντιου 
Πιλάτου. Κάποιοι Ελληνοκύπριοι είναι πολύ πιο 
προχωρημένοι. Αθωώνουν τον «Βαρραβάν» και 
σταυρώνουν τη δική μας πλευρά!

ΜΠΌΞΕΡ

«Βρισκόμαστε στο μέσο μιας μεγάλης καται-
γίδας»! Αυτή ήταν η περιγραφή που έδωσε ο 
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, 
Γιώργος Σαββίδης, σχολιάζοντας το δημοσίευμα 
της ισπανικής εφημερίδας «El Confidencial» για 
τα στημένα παιχνίδια στην Κύπρο. Είναι γεγονός 
ότι η καταιγίδα στον χώρο του ποδοσφαίρου 
μας έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό. Απλώς τώρα 
ήρθε ένα νέο καταιγιδοφόρο σύστημα από την 
Ισπανία, που προκάλεσε πρόσθετες θύελλες. Η 
πλάκα είναι ότι το σύστημα αυτό ξεκίνησε πριν 
από... ένα σχεδόν χρόνο και μόλις τώρα έφθα-
σε στη βραχονησίδα μας. Η Αστυνομία πήρε 
τις σχετικές πληροφορίες από τις ισπανικές 
Αρχές τον Ιανουάριο του 2019 και παρέδωσε 
τον σχετικό φάκελο στη Νομική Υπηρεσία τον 
Ιανουάριο του 2020. 
Αν κατάλαβα καλά, σύμφωνα με όσα υποστηρί-
ζει η εφημερίδα, γίνονταν στημένοι αγώνες στην 

Κύπρο και παίζονταν στοιχήματα στην Ισπανία. 
Εγώ σας λέω, αν δεν αποκαλυπτόταν η απάτη, 
ήμασταν άξιοι να στήσουμε ακόμα και το... Ελ 
Κλάσικο, Ρεάλ-Μπαρσελόνα.
Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι 
κατά πόσον η «μεγάλη καταιγί-
δα», για την οποία έκανε λόγο 
ο υπουργός, θα παρασύρει 
τελικά στο διάβα της όλη τη 
σαπίλα της μάππας. Αν και 
υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, 
αρκετοί ύποπτοι παράγοντες 
του ποδοσφαίρου να κρυφτούν 
μέσα στην... «παράγκα» για να 
γλιτώσουν.
Ταυτόχρονα, για να μη δημιουργούνται 
φρούδες ελπίδες στην κοινή γνώμη, θα πρέπει 
να σημειώσουμε ότι δεν είναι ούτε εύκολη ούτε 
απλή η διερεύνηση υποθέσεων στημένων αγώ-

νων και η τεκμηριωμένη παρουσίαση ενώπιον 
δικαστηρίου. Διότι σε τέτοιους αγώνες μπορεί 
να πέφτουν... βροχή τα γκολ, αλλά άντε να απο-

δείξεις ότι είναι αποτέλεσμα σκηνοθεσίας. 
Χρειάζεται μεγάλη μεθοδικότητα και 

επινοητικότητα από την Αστυνο-
μία, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το 

γεγονός ότι εταιρείες στοιχη-
μάτων δεν συνεργάζονται 
και μάρτυρες αρνούνται να 
καταθέσουν.

Μακάρι να οδηγηθούν κάποιοι 
ένοχοι ενώπιον της δικαιοσύνης, 

ωστόσο υπάρχουν και οι απαι-
σιόδοξοι, οι οποίοι (με βάση και τις 

εμπειρίες του παρελθόντος), βλέπουν μεν 
τη «μεγάλη καταιγίδα» να μαίνεται, αλλά πιστεύ-
ουν ότι... «μπόρα είναι και θα περάσει»!

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

ΊΝΤΛΊΜΠ, ΤΡΑΜΠ 
ΚΑΊ... ΜΌΣΧΌΣ 
ΣΊΤΕΥΤΌΣ

Για την Τουρκία, τα σύνορα 
των γειτονικών χωρών είναι 
σαν την κουρτίνα του μπά-
νιου. Την ανοίγεις και μπαί-
νεις όποτε θέλεις. Σαν εκείνη 
τη φρικιαστική κλασική 
σκηνή από την «Ψυχώ» του 
Χίτσκοκ, στην οποία ο ψυχο-
παθής με το μαχαίρι εισβάλ-
λει στο μπάνιο, τραβώντας 
την κουρτίνα, και σφάζει την 
πρωταγωνίστρια. Ο Ερντογάν 
έχει ανοίξει επανειλημμένα 
την «κουρτίνα» της Συρίας 
και μπαινοβγαίνει όποτε 
γουστάρει. Εκτός από την 
πρόσφατη εισβολή εναντίον 
των Κούρδων της Συρίας, 
απειλεί τώρα και με εισβολή 
στη συριακή επαρχία Ιντλίμπ, 
για να αποτρέψει τις συριακές 
κυβερνητικές δυνάμεις να 
ανακαταλάβουν... το δικό τους 
έδαφος! Η Τουρκία δεν έχει 
καμιά δουλειά μέσα στο συ-
ριακό έδαφος. Έχει δημιουρ-
γήσει στην Ιντλίμπ τα αποκα-
λούμενα «παρατηρητήρια», 
με απώτερο στόχο να προστα-
τεύσει τις αντικυβερνητικές 
δυνάμεις και τους τζιχαντιστές 
τρομοκράτες. Ο Ερντογάν θα 
μπορούσε να συμβουλεύσει 
τους προστατευόμενούς του 
να παραδώσουν τα όπλα στις 
δυνάμεις του Άσαντ και να 
τελειώσει ουσιαστικά και ο 
πολυετής συριακός εμφύλιος 
πόλεμος και να αρχίσουν και 
οι πρόσφυγες να επιστρέφουν 
στην πατρίδα τους. Αντ’ αυτού, 
ο ισλαμοφασίστας απειλεί με 
νέα «πηγή ειρήνης» εναντίον, 
αυτήν τη φορά, του συριακού 
στρατού. Και πετάχτηκαν 
και οι Αμερικανοί, όπως «το 
πορτίν που το ποϊνάριν», 
που λέει ο λαός μας, για να 
εκφράσουν την αλληλεγγύη 
τους στη «σύμμαχο» Τουρ-
κία. Ο Τραμπ εξακολουθεί να 
πιστεύει ότι ο Ερντογάν, αν τα 
χαλάσει τελικά με τον Πούτιν, 
θα επιστρέψει στην αγκαλιά 
του, ως «άσωτος υιός», για 
χάρη του οποίου είναι πρό-
θυμος να σφάξει τον «μόσχον 
τον σιτευτόν». Να ευχόμαστε 
να μην επιφυλάσσει για μας 
τον ρόλο του «μόσχου»...

ΜΠΌΞΕΡ

Για τα 
Καρναβάλια 
Αποκλειστικές αποκριάτικες ειδήσεις της 
στήλης: 

*Πληροφορούμαστε ότι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας έδωσε αυστηρές οδηγίες 
στους υπουργούς του και σε όλους τους 
συνεργάτες του στο Προεδρικό, να μην 
εμφανιστεί κανένας από αυτούς σε κάποια 
αποκριάτικη εκδήλωση μεταμφιεσμένος 
σε... Σαουδάραβα.

*Ο ίδιος ο Πρόεδρος, επιθυμώντας να 
στείλει ισχυρό μήνυμα φιλίας προς τη 
Γαλλία, σχεδιάζει να ντυθεί... «Λουδοβίκος 
ΙΔ’, βασιλιάς Ήλιος», ενώ η κυρία Άντρη θα 
ντυθεί «Μαρκησία των Βερσαλλιών».

*Μετά τα τελευταία ισπανικά δημοσιεύ-
ματα για στημένους αγώνες στην Κύπρο, ο 
Yπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Σαββί-
δης, μάλλον θα μεταμφιεστεί σε... ταυρο-
μάχο, έτοιμο να αρπάξει τον ταύρο της 
διαφθοράς από τα κέρατα.

*Ο Νικόλας Παπαδόπουλος σκέφτεται 
να ντυθεί «Οδυσσέας», για να στείλει το 
ξεκάθαρο μήνυμα ότι θα διεκδικήσει... την 
«Πηνελόπη» (Προεδρία της Δημοκρατίας) 
και το 2023. Ταυτόχρονα θέλει να στείλει 
μήνυμα στήριξης προς τον άλλον Οδυσσέα, 
τον Γενικό Ελεγκτή, τον οποίο ο Δημήτρης 
Συλλούρης επιδιώκει να αφήσει εκτός του 
κοινοβουλευτικού νυμφώνος.

*Ο Άντρος Κυπριανού προβληματίζεται 
αν θα μεταμφιεστεί σε «Ζορό», «Ρομπέν 
των Δασών», «Σπάιντερμαν», «Άιρονμαν», 
ή τελοσπάντων σε κάτι που να συμβολίζει 
τον ακατάπαυστο αγώνα του εναντίον του 
«κακού» Νίκαρου.

*Τα προηγούμενα χρόνια, οι αμφιέσεις 
«Κινέζος» και «Κινεζούλα» ήταν πολύ 
δημοφιλείς. Φέτος δεν θα δείτε ούτε μία για 
δείγμα...

*Και κλείω με μια φιλική συμβουλή προς 
όλους. Να είσαστε λίγο καχύποπτοι αν 
βρεθείτε σε υπαίθρια καρναβαλίστικη 
εκδήλωση. Ο μασκοφόρος που χορεύει 
δίπλα σας, ίσως να μην είναι ακριβώς 
μεταμφιεσμένος. Μπορεί ξαφνικά να ανα-
σύρει κανένα καλάσνικοφ κι όποιον πάρει 
ο Χάρος...

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

Μα τι κάνουν εκεί
στην ΕΔΕΚ;

Κρίμα είναι, ρε παιδιά εκεί στην ΕΔΕΚ, 
όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στο 
κόμμα. Ο κόσμος γύρω σας φλέγεται, οι 
Τούρκοι συνεχίζουν την εισβολή τους στην 
κυπριακή ΑΟΖ και ετοιμάζονται να εποικί-
σουν το Βαρώσι, τα κοινωνικά προβλήματα 
πολλαπλασιάζονται, κι εσείς κάνετε εσωτερι-
κό πόλεμο «για ένα πουκάμισο αδειανό». Ο 
Μαρίνος Σιζόπουλος επιχείρησε, προφανώς, 
να κάνει ένα πολιτικό «μπότοξ» στην ΕΔΕΚ, 
αλλά το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. 
Τελικά έχουμε ενώπιόν μας μια παραμόρ-
φωση του κόμματος, που ξεκίνησε το 1969 
ως ένα αγωνιστικό, σοσιαλιστικό κίνημα 
και κατέληξε σήμερα σε έναν εσωστρεφή 
κομματικό σχηματισμό. Η ΕΔΕΚ που ίδρυσε 
ο Γιατρός, κάπου χάθηκε στον δρόμο. Η υπό-
θεση του ευρωβουλευτή Παπαδάκη, από μια 
περίπτωση «βόμβας Μολότοφ», η οποία θα 
μπορούσε να σβηστεί γρήγορα και ενδοκομ-
ματικά, εξελίχθηκε τελικά σε βόμβα πολλών 
μεγατόνων, η οποία εξερράγη με απρόβλε-
πτες, μέχρι στιγμής, συνέπειες. Διερωτάται 
κάποιος εύλογα, αν ήταν τόσο βαριά και ασή-
κωτα τα «αμαρτήματα» του Παπαδάκη, που 
άξιζε τον κόπο να αφεθούν να προκαλέσουν 
τέτοια δημόσια θύελλα, η οποία σίγουρα 
προκάλεσε ζημιά στο κόμμα. Δεν θεωρώ 
εαυτόν ως ικανό να καταλογίσει ευθύνες για 
όσα συνέβησαν τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν 
μπορώ να μην υποδείξω την αποπομπή ή 
την αποστασιοποίηση σημαντικών στελεχών 
της ΕΔΕΚ, την εκλογική της αποδυνάμωση 
(στις βουλευτικές του 2016 έχασε δύο έδρες) 
και γενικά την απουσία μιας ρωμαλέας και 
αξιόπιστης σοσιαλιστικής φωνής στην πολιτι-
κή σκηνή. Χαρακτηριστική του κλίματος που 
έχει δημιουργηθεί είναι η δήλωση του τέως 
προέδρου της ΕΔΕΚ, Γιαννάκη Ομήρου, ότι 
«ο Μαρίνος Σιζόπουλος ανέλαβε ένα κόμμα 
με αξιοπιστία στην κοινωνία και με κύρος, 
και το οδήγησε στο τμήμα ανιχνεύσεως 
εγκλημάτων και στις αίθουσες των δικαστη-
ρίων». Δυστυχώς, με την τροπή που έχει 
πάρει η υπόθεση Παπαδάκη, δεν φαίνεται να 
μπαίνει η ΕΔΕΚ σε πιο ήρεμα νερά... 

ΚΥΠΡΌΦΡΕΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗΣ
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Εθνική Φρουρά στην κορυφή - Κόμματα στον πάτο

Χάγη, μεταξύ πραγματικότητας
και διεθνούς ιδεοληψίας

Τ Ο ΕΥΡΗΜΑ του «Τακτικού Ευ-
ρωβαρομέτρου Φθινοπώρου 
2019 για την Κύπρο», ότι στην 

κορυφή της εμπιστοσύνης του λαού 
βρίσκεται η Εθνική Φρουρά, το οποίο 
δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες την 
παρελθούσα Πέμπτη,  20 τρέχοντος, 
αποτελεί μία σημαντική ένδειξη της 
λαϊκής βούλησης:

Στους άκρως επισφαλείς καιρούς, 
της αυξανόμενης αλαζονικά τουρκικής 
επιδρομικής βουλιμίας, ο κυπριακός 
λαός εναποθέτει τις ελπίδες του στην 
ΕΝΟΠΛΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ 
ΤΟΥ.

Αυτή η ένοπλη υπόσταση του λαού 
ονομάζεται Εθνική Φρουρά. Είναι οι 
Ένοπλες Δυνάμεις της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας. Είναι, μαζί με την ελλα-δική 
μας ΕΛΔΥΚ, η στρατιωτική ΙΣΧΥΣ της 
Κύπρου.

ΕΙΝΑΙ η Δύναμη Αποτροπής.
Η οποία, όσο ισχυρότερη καθί-

σταται, τόσο περισσότερο πείθει τον 
Τούρκο - Κατακτητή - Επιδρομέα, ότι 
δεν θα είναι πλέον ένας «εύκολος πε-
ρίπατος» οι πολεμικές επιχειρήσεις 
που σχεδιάζουν τα επιτελεία του ενα-
ντίον της Κύπρου. Ούτε και θα βρουν, 
βεβαίως, όπως το αποτρόπαιο 1974, 
προδομένες κυπριακές Θερμοπύλες 
σαν του Πέντεμιλι για να περάσουν...

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ, στρατιωτική 
ισχύς, δύναμη αποτροπής, ικανή, προ-
πάντων και κυρίως, να παρέχει στην 
ξηρά, στη  θάλασσα και στον αέρα, τις 
υλικές στρατιωτικές δυνατότητες στην 

εκάστοτε εκλελεγμένη κυβέρνηση και 
στο σύνολο της πολιτικής ηγεσίας της 
μεγαλονήσου, ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΟΚΥΨΕΙ 
στους στρατιωτικούς εξαναγκασμούς 
και στις πολεμικές απειλές της Τουρ-
κίας, οι οποίες επιδιώκουν ανέκα-
θεν, με το πιστόλι στον κρόταφο, να 
υφαρπάξουν την ελληνική υπογραφή, 
στο τραπέζι των συνομιλιών, για μίαν 
τουρκικών προδιαγραφών «λύση του 
Κυπριακού».

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ, στρατιωτική 
ισχύς αποτροπής, ικανή συνάμα να 
εξοπλίζει εμπράκτως τη διπλωματία 
και την εξωτερική πολιτική της Κύ-
πρου, ούτως ώστε να πείθει και τις 
πέριξ πρόθυμες για συνεργασία χώρες, 
αλλά και άλλες, φιλικών συμφερόντων, 
μεγαλύτερες δυνάμεις ότι: Δύνανται να 
εμπιστευθούν για περαιτέρω αμυντι-
κές συμμαχίες την... λιλιπούτεια μεν 
Κυπριακή Δημοκρατία, αποφασιστική 

όμως στην πολυτιμότατη - στρατηγικής 
σημασίας - θέση της Κύπρου.

ΤΟ ΕΥΡΗΜΑ του Ευρωβαρομέ-
τρου, με την Ε.Φ. στην κορυφή της 
εμπιστοσύνης, σημαίνει ακόμη ότι: 
Οι πολίτες που κλήθηκαν, με τον 
τρόπο αυτό να εκφράσουν την κρι-
τική τους απέναντι στους διάφορους 
κρατικούς θεσμούς, έδειξαν ότι εί-
ναι... λιγότερο απογοητευμένοι για 
όσα πράττει το Υπουργείο Άμυνας 
και το ΓΕΕΦ, σε σύγκριση με τους 
άλλους θεσμούς, στους ίδιους άκρως 
επισφαλείς καιρούς.

ΚΑΙ ΑΥΤΟ ακριβώς επαυξάνει τα 
καθήκοντα όλων των αρμοδίων και 
συναρμοδίων για την Αμυντική Θω-
ράκιση της Κύπρου ώστε, αποφασι-
στικότερα, γενναιότερα και σοφότερα, 
να προχωρήσουν στην επιβαλλόμενη 
επαρκέστερη ενίσχυση της ένοπλης 
άμυνας.

ΑΡΜΟΔΙΟΙ και συναρμόδιοι είναι 
πρωτίστως και πάντοτε, οι εκάστο-
τε κυβερνώντες και νομοθετούντες 
των κομμάτων. Με ποσοστό ευθύνης 
εκάστου, ανάλογο με το ποσοστό συμ-
μετοχής τους στην εξουσία που τους 
εμπιστεύεται ο λαός στις εκάστοτε 
εκλογές για την Κυβέρνηση και τη 
Βουλή.

ΤΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ του Ευρωβαρο-
μέτρου, για τις άλλες δραστηριότη-
τες, εκφάνσεις και ποιότητες των 
κομμάτων, δείχνουν βεβαίως ότι τα 
κόμματα θα πρέπει να ντρέπονται 
που βρίσκονται στον πάτο της εμπι-
στοσύνης του λαού.

Και ο λαός εμπιστεύεται περισσό-
τερο την Ε.Φ., ίσως και για έναν άλλο 
λόγο: Επειδή διαπιστώνει ότι όλο και 
περισσότερο μειώνεται και σταδιακά 
εξαλείφεται η καταστροφική ανάμειξη 
των κομμάτων και των κομματικώς 

«ημετέρων» στα της Εθνικής Φρουράς.
ΕΑΝ λοιπόν οι πατωμένοι κομμα-

τικοί προσδοκούν να επανακτήσουν 
την χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών, 
θα πρέπει να υποστείλουν τους κατα-
στροφικούς κομματισμούς τους και 
να επιδείξουν συλλογικά, ως κυβερ-
νώντες και νομοθετούντες, ότι συμ-
μορφώνονται με τη λαϊκή βούληση, 
στον πρώτιστης σπουδαιότητας για την 
ασφάλεια και την επιβίωση της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας παράγοντα, στους 
άκρως επισφαλείς και επικίνδυνους 
καιρούς που ζούμε:

ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ενίσχυση 
της Εθνικής Φρουράς, την ενδυνάμω-
ση της ένοπλης υπόστασης του λαού, 
την αυτοπεποίθηση επαρκούς στρα-
τιωτικής ισχύος, ικανής να προβάλλει 
πειστικά και εμπράκτως ένοπλο το 
ελληνικό ΟΧΙ απέναντι στην τουρκική 
επιβουλή.

Η ελληνοτουρκική διένεξη, που από τη δεκαετία 
του 1960 και εντεύθεν σε διάφορες φάσεις 
της εμφανίζεται να κορυφώνεται φτάνοντας 

και στα όρια θερμού επεισοδίου, εμπεριέχει από τη 
δεκαετία του 1970 στους κόλπους της την ιδέα προσφυ-
γής στη  Χάγη εν είδει διεξόδου για την επίλυσή της. 
Σήμερα που η τουρκική επιθετικότητα κλιμακώνεται, 
επανέρχεται παρά ταύτα στην τρέχουσα πολιτική η 
πρόταση της παραπομπής του ζητήματος στη Χάγη 
ως πλαισίου ικανού να επιλύσει τη διαφορά. 

Εκείνο που 
παρανόησαν ή 
δείχνουν να μην 
είναι σε θέση να 
αντιληφθούν οι 
προστρέχοντες 
στη Χάγη ως δια-
δικασία διευθέτη-
σης και απονομής 
δικαιοσύνης, πα-
ραπέμπει στο ότι 
ο εν λόγω διεθνής 
θεσμός στην εγ-
γενή του διάστα-
ση δεν απονέμει 
δικαιοσύνη εν 
είδει  εθνικού 
δικαστηρίου ή 
γενικώς κρατι-
κού δικαστηρί-
ου, των οποίων 
η δικαιοσύνη 
απονέμεται από 
τη δημοκρατική 
οργάνωση του 

κράτους και τη νομοθεσία που διέπει τη διάσταση της 
ύπαρξής του, αλλά αντιθέτως το Διεθνές Δικαστήριο 
λειτουργεί στη λήψη των αποφάσεών του πολιτικά,  
δηλαδή δικάζει κατά τρόπο ισομερούς ικανοποίησης 
των αντιπαρατιθέμενων.  

Πέραν των ως άνω δεδομένων, εκείνο που υφίστα-
ται ως διαγραφόμενη προοπτική περί προσφυγής στη 
Χάγη συνίσταται στο ότι ακόμα και σε ένα ενδεχόμενο 
απόφασης της Χάγης υπέρ των ελληνικών θέσεων, όπερ 
και εξαιρετικά δύσκολο να συμβεί κατά τρόπο καθαρό 
και σαφή, η εφαρμογή της απόφασης θα παραμένει 
μετέωρη εσαεί στον βαθμό που δεν υπάρχει διεθνές 
όργανο που να επιβάλει την εφαρμογή των αποφάσεων 
του Διεθνούς Δικαστηρίου. Εάν ένα κράτος, όπως η 
Τουρκία εν προκειμένω, δεν θελήσει να εφαρμόσει 
τη δεδομένη απόφαση του διεθνούς δικαστηρίου, δεν 
πρόκειται να έχει κανένα κόστος, στον βαθμό που η 
έννοια του κόστους ανάγεται στα συμφέροντα των 
κρατών και ουδέν πέραν τούτου. 

Με δεδομένα τα ανωτέρω προσλαμβάνεται στην 
τρέχουσα πολιτική πραγματικότητα της χώρας μια 
άποψη που αντιλαμβάνεται τη σημερινή Τουρκία 
του Ερντογάν ως ένα κράτος, το οποίο όχι μόνο θα 
έχει τη βούληση κοινής προσφυγής στη  Χάγη για το 
μοναδικό επίδικο οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας 
στο Αιγαίο, αλλά πολύ περισσότερο ότι θα διαθέτει τη 

βούληση, κατόπιν της εκδίκασης, να προχωρήσει σε 
εφαρμογή της αποφάσεως του Διεθνούς Δικαστηρίου, 
ακόμα και αν αυτή είναι αντίθετη με τα συμφέροντα 
και τις επιδιώξεις της. 

Η κατά τα ανωτέρω ιδεαλιστική συλλογιστική αγνοεί 
απροκάλυπτα, όχι μόνο την ιστορική διαδρομή του 
ελληνοτουρκικού συγκρουσιακού πλαισίου, μεστού 
τουρκικών παραβιάσεων της διεθνούς νομιμότητας, 
με προεξάρχουσα αυτήν τούτη την κατοχή της Κύπρου 
κατά παράβαση όλων των κανόνων του διεθνούς δικαί-
ου, αλλά και το γεγονός ότι η υπόθεση υπεράσπισης 
εθνικής ακεραιότητας, δικαιωμάτων και ελευθεριών 
της χώρας και του λαού επαφίεται κατά πάγια αντί-
ληψη στο ίδιο το κράτος και τις πολιτικές άμυνας και 
συμμαχικών πρωτοβουλιών του. 

Η συνεχής επίκληση από κύκλους της ελληνικής 
πλευράς του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης ως 
πλαισίου επίλυσης της διαφοράς προσλαμβάνεται 
από την Τουρκία ως διέξοδος υπαγορευόμενη από 
την αδυναμία του ελληνικού κράτους να αντιμετωπίσει 
την τουρκική διεκδικητικότητα και όχι ως λειτουργία 
που θα δώσει λύση στη νομική διαφορά οριοθέτησης 
της υφαλοκρηπίδας μεταξύ των δυο χωρών. 

Κατόπιν τούτων η Τουρκία, ούσα κράτος που δεν 
κινείται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και της διε-
θνούς νομιμότητας, γίνεται αυτονοήτως επιθετικότερη 
και διεκδικητικότερη εκλαμβάνοντας την Ελλάδα ως 
χώρα που δεν είναι σε θέση να υπερασπίσει τον εαυτό 
της προβάλλοντας όρους αποτρεπτικής ισχύος απέναντι 
σε μια επιτιθέμενη δύναμη. 

Η από πλευράς Αθήνας προβαλλόμενη αντίληψη 
πως εμείς ως χώρα που παραδοσιακά στηρίζουμε την 
πολιτική μας στην προβολή του διεθνούς δικαίου, οφεί-
λουμε να έχουμε τη Χάγη ως προσανατολισμό, είναι 
πέραν πάσης διεθνούς πολιτικής πραγματικότητας 
στον βαθμό που η Χάγη, όχι μόνο δεν διαθέτει μέσα 
εφαρμογής των αποφάσεών της, αλλά αντιθέτως για 
να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο πρέπει να κινηθεί η 
ισχύς τού κατά ταύτα εν δικαίω ευρισκομένου, μόνου 
και μετά συμμάχων.

Συνεπώς για τη χώρα και εν όψει των ανωτέρω τίθεται 
το θέμα μιας εκ βάθρων αναδιοργάνωσης της εθνικής 
άμυνας και ενδυνάμωσης της αποτρεπτικής της ισχύος, 
καθώς και εκπόνησης σχεδίου εθνικών διαστάσεων, 
που να υπερβαίνει κυβερνήσεις και παρατάξεις και να 
στοχεύει στην υπεράσπιση παντί τρόπω της διεθνούς 
νομιμότητας, καθώς και στην εν ευθέτω χρόνω εφαρ-
μογή του απολύτως νομιμοποιημένου δικαιώματος 
της Ελλάδος, κατ’ επιταγήν του διεθνούς δικαίου της 
θάλασσας, για επέκταση της θαλάσσιας ζώνης της στα 
12 ναυτικά μίλια. 

Μια τέτοια πολιτική δεν κινείται με όρους παρό-
ντος, αλλά σε συνθήκες και δυνατότητες μακρόπνοης 
διαδρομής μιας ισχυρής και άρα αξιόπιστης Ελλάδος 
στον κόσμο των κρατών, σε ένα διεθνές σύστημα, όπου 
η ειρηνική συνύπαρξη προϋποθέτει ισχυρή παρουσία 
και αποφασιστική στάση του κράτους, που την επιθυμεί 
και την επιδιώκει. 

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

Πανεπιστήμιο
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ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
Κ. ΓΙΑΛΛΟΥΡΙΔΗΣ*

Τον Τούρκο εχθρό μας, 
εμεί καλούμαστε να 

αντιμετωπίσουμε. Έστω 
και τώρα, με στρατιωτική 

ισχύ, με αταλάντευτη 
ενότητα ηγεσίας και 

λαού, με άρρηκτη 
αποφασιστικότητα ότι, αν 

χρειαστεί, θα πολεμήσουμε 
και δεν θα υποκύψουμε. 
Η Κύπρος διέρχεται τις 

πιο σκοτεινές μέρες της, 
χειρότερες από το 1974. 
Αναζητούνται πατριώτες, 

ανιδιοτελείς ηγέτες, οι 
οποίοι να ηγηθούν και να 
σώσουν τον Ελληνισμό 

από τον αιμοβόρο 
τουρκισμό

«Σήμερα
που η τουρκική 
επιθετικότητα 
κλιμακώνεται,

επανέρχεται παρά
ταύτα στην τρέχουσα 

πολιτική η πρόταση της 
παραπομπής

του ζητήματος
στη Χάγη ως πλαισίου 

ικανού να επιλύσει
τη διαφορά

Ο Τούρκος αντιμετωπίζεται πρώτα με  
ισχύ, όχι μόνο πολιτικά-διπλωματικά

Κατήντησε πλέον γραφικό γιαλέλι. Δεν περνά ημέρα 
χωρίς ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, το ΔΗΣΑΚΕΛ 
και ο Κυβ. Εκπρόσωπος να ψαλμωδούν περί της 

διακαούς επιθυμίας τους να επαναρχίσουν οι συνομιλίες 
«από εκεί που σταμάτησαν, στο Crans Montana». Ποιους 
προσπαθούν να πείσουν; Τον κυπριακό Ελληνισμό; Τους 
ξένους; Όχι! Τους Τούρκους! Είναι να διερωτάται κάθε 
νοήμων άνθρωπος σε αυτό τον τόπο της καλπάζουσας 
παράνοιας: Με ποιες προοπτικές είναι δυνατόν ο Ν. Αναστα-
σιάδης να μεταβεί σε νέες συνομιλίες, αν ληφθούν υπόψη 

πασίγνωστα δε-
δομένα; Προφα-
νώς απέλιπαν ο 
ρεαλισμός και η 
ωμή προσγείωση.

Ακόμα και 
νήπια αντιλαμβά-
νονται πως, μετά 
τις ψευτοεκλογές 
στα κατεχόμενα, 
ο ΓΓ του ΟΗΕ, οι 
Βρετανοί και οι 
Τούρκοι, συνεπι-
κουρούμενοι από 
όλους εκείνους 
που η Λευκωσία 
εκλιπαρεί για να 
επαναρχίσουν οι 
συνομιλίες, θα 
επιπέσουν στον 
Ν. Αναστασιά-
δη. Και επειδή 
γνωρίζουν ότι 
είναι πολλαπλώς 
ευάλωτος, θα 
υποστεί αφόρη-
τους εκβιασμούς 
για να αποδεχτεί 
λύση τουρκικών 
προδιαγραφών. 

Ο Πρόεδρος 
και η πολιτική 

ηγεσία αποφεύγουν να δουν κατάματα μερικά φοβε-
ρά δεδομένα επειδή αρνούνται να αντιληφθούν ότι η 
τουρκοδιζωνική, την οποία ηράσθησαν εμμανώς, οδηγεί 
αφεύκτως στην τουρκοποίηση της Κύπρου. Ο Ν. Αναστα-
σιάδης και η πολιτική ηγεσία έχουν ενώπιόν τους τρεις 
επιλογές: Πρώτον, μετά τις ψευδοεκλογές στα κατεχόμενα, 
να συρθούν σε συνομιλίες αλλά… Οι Τούρκοι δεν θέλουν 
λύση, όπως η ελληνική πλευρά την εννοεί και την επι-
θυμεί. Εδώ και δεκαετίες βροντοφωνάζουν ότι απαιτούν 
να επανακτήσουν την Κύπρο ως στρατηγικό τμήμα της 
νεο-ιμπεριαλιστικής, νεο-οθωμανικής πολιτικής τους. Οι 
Τούρκοι ουδέποτε σεβάστηκαν συμφωνίες, συνθήκες, 
υπογραφές. Απαξιώνουν και συντρίβουν τον αδύνατο 
αλλά σέβονται και υποκύπτουν ενώπιον του ισχυρού.

Για όσους γνωρίζουν τουρκική ιστορία, ουδέποτε επέ-
στρεψαν με την υπογραφή τους ό,τι άρπαξαν, έκλεψαν, 
κατάκτησαν με το σπαθί τους. Δεν πρόκειται να επιστρέ-
ψουν ούτε τη Μόρφου, ούτε άλλη κατεχόμενη περιοχή. 
Θα εποικίσουν την Αμμόχωστο και, ω! της τραγωδίας, θα 

την καταστήσουν Σιγκαπούρη της Μεσογείου (ναι, αυτό 
που πριν από 30 χρόνια σχεδίαζε ο Γ. Βασιλείου…). Οι 
Τούρκοι ήδη αλλάζουν τη δημογραφική σύνθεση των 
κατεχομένων κατά το πρότυπο της συριακής Αλεξανδρέττας. 

Τώρα απαιτούν να αρπάξουν και τους υδρογονάνθρακες 
της Κύπρου. Ο ΤουρκοΧίτλερ Ερντογάν ενεργεί αδίστακτα, 
επιθετικά και κατακτητικά επειδή την μεν Ελλάδα και 
Κύπρο δεν τις υπολογίζει, το δε Διεθνές Δίκαιο γράφει 
στα παλαιότερα των πασουμίων του. Τέλος, αντί τιμωρίας, 
εισπράττει διεθνώς ανοχή. Απορία: Υπό αυτά τα τραγικά 
δεδομένα, γιατί ο Πρόεδρος να πάει σε νέες συνομιλίες; 

Δεύτερον, ο Ν. Αναστα σιάδης αρνείται να πάει σε 
νέες συνομιλίες υποταγής. Αντ’ αυτών, υλοποιεί τα εξαγ-
γελθέντα «νομικά, πολιτικά και διπλωματικά μέτρα». Με 
απλά λόγια: Διαμηνύει στην Τουρκία ότι δεν πρόκει-
ται να ενταχθεί στην ΕΕ όσο κατέχει την Κύπρο και δεν 
αποσύρει τον Αττίλα και τους εποίκους. Βάζει βέτο σε 
όλα τα κοινοτικά κονδύλια προς την Τουρκία. Αφαιρεί 
απ’ όλους τους Τ/κ ταυτότητες και διαβατήρια. Διώκει 
όσους «Έλληνες» επιμένουν να αιμοδοτούν τον Αττίλα. 
Εξαπολύει διεθνή εκστρατεία καταγγελίας, καταδίκης των 
εγκλημάτων εθνοκάθαρσης που η Τουρκία διέπραξε 
στην Κύπρο. 

Τα πιο πάνω προϋποθέτουν ότι ο Πρόεδρος θα κω-
φεύσει στις καταστροφικές υποβολές-εκβιασμούς της 
ομοχειρίας Αβ. Νεοφύτου-Α. Κυπριανού ότι «πρέπει 
να κάνει το παν για να επαναρχίσουν οι συνομιλίες». 
Αντ’ αυτού, συγκαλεί το Εθνικό Συμβούλιο και, με τη 
βοήθεια ειδικών, εμπειρογνωμόνων και σε συνεννόηση 
με την Ελλάδα, απορρίπτεται οριστικά η τουρκοδιζωνι-
κή ως ρατσιστική, αντιδημοκρατική και αντιευρωπαϊκή 
επειδή οδηγεί στην τουρκοποίηση της Κύπρου – διά 
της υπογραφής μας, και συναποφασίζεται νέα στρατη-
γική αντίστασης και σωτηρίας του τόπου. Ο Πρόεδρος 
Αναστασιάδης βρίσκεται προ εφιαλτικού αδιεξόδου: 
Ήδη υφίσταται ασύλληπτον εκβιασμό, πρώτα από εγ-
χώριους ΔΗΣΑΚΕΛικούς Δούρειους Ίππους και από 
τους εραστές μιας «λύσης», όποια και να ’ναι. Αυτό το 
ανατριχιαστικό αδιέξοδο είναι αποτέλεσμα και προϊόν 
χρόνιας ανεπάρκειας και ανικανότητας της ηγεσίας του 
τόπου να αντιληφθεί ότι: Ο Τούρκος απαιτεί μόνο την 
υποταγή και την τουρκοποίησή μας. Πώς αντιμετωπίζεται 
αυτός ο εθνικός εφιάλτης; 

Τρίτον, Ελλάδα και Κύπρος αποφασίζουν ότι δεν 
δέχονται τίποτε, απορρίπτουν την τουρκοδιζωνική και 
συνάπτουν, επιτέλους, στρατιωτικές συμμαχίες με γει-
τονικές και άλλες φίλες χώρες, όπως, π.χ., με τη Γαλλία. 
Με απλά λόγια: Αντί του κατευνασμού, της εξημέρωσης 
και του καλοπιάσματος του τουρκικού αιμοσταγούς θη-
ρίου, ο Ελληνισμός αναπετά τα λάβαρα του αγώνα και 
της αντίστασης διά της απόκτησης στρατιωτικής ισχύος. 

Ο Πρόεδρος, όπως και ο τουρκοδιζωνικός Αβέρωφ, 
παραδέχτηκαν: Την κρίσιμη στιγμή κανείς δεν θα πολεμήσει 
για μας. Άρα, τον Τούρκο εχθρό μας, εμεί καλούμαστε να 
αντιμετωπίσουμε. Έστω και τώρα, με στρατιωτική ισχύ, 
με αταλάντευτη ενότητα ηγεσίας και λαού, με άρρηκτη 
αποφασιστικότητα ότι, αν χρειαστεί, θα πολεμήσουμε και 
δεν θα υποκύψουμε. Η Κύπρος διέρχεται τις πιο σκο-
τεινές μέρες της, χειρότερες από το 1974. Αναζητούνται 
πατριώτες, ανιδιοτελείς ηγέτες, οι οποίοι να ηγηθούν και 
να σώσουν τον Ελληνισμό από τον αιμοβόρο τουρκισμό.  

ΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΨΗ
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