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Ανατολή 
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ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΣ
Προ των πυλών της αποκατάστασης
Η κινητικότητα των τελευταίων ημερών στη Μητρ. 
Μόρφου και η στάση της Αρχιεπισκοπής προϊδεάζουν 
για αποκατάσταση του Παγκράτιου Μερακλή, μετά από 
σχεδόν τρεις δεκαετίες. 

LESYA BYKOVA
Πέπλο μυστηρίου για τον θάνατο της 28χρονης
«Αλληλοδιάψευση» ιατροδικαστών στην υπόθεση της 
28χρονης Ουκρανής, που βρέθηκε νεκρή στις 11 Μαρ-
τίου. «Δεν τεκμηριώνεται σεξουαλική κακοποίηση», 
λέει ο Ματσάκης.
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ΣΑΒΒΑΣ 
ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ
Πρόεδρε Χριστοδουλίδη, 
η τουρκο-διζωνική 
τερατουργία είναι 
βιώσιμη-λειτουργική λύση;
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ΓΙΩΡΓΟΣ 
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Ελλάδα και Κύπρος πρέπει
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συμφέροντος
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Νομισματική πολιτική 
και οικονομικοί δείκτες
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ΟΠρόεδρος της 
Δημοκρατίας έχει 
εκλεγεί για να φέρει 
την ελπίδα. Και 

να επιλύσει τα καθημερινά 
προβλήματα του απλού πολίτη, 
καθώς και το Κυπριακό. Όμως, 
η τουρκική πλευρά βάζει 
φρένο στις πρωτοβουλίες του 
Προέδρου εντός και εκτός ΕΕ, 
καθιστώντας σαφές ότι, χωρίς 
την αποδοχή της ισότιμης κυρι-
αρχίας και των δύο κρατών 
ως βάσεων λύσης, συνομιλίες 
γιοκ.  

Καλείται, λοιπόν, ο Πρό-
εδρος να βγάλει τα κάστανα 
από τη φωτιά. Χωρίς, όπως ο 
ίδιος ισχυρίζεται, να εμπλακεί 
σε παιχνίδι ευθυνών. Επί του 
παρόντος, λέει, θα απευθυν-
θούμε στην ΕΕ. Σεβαστό, αλλά 
γεννάται το εξής ερώτημα: 
Πώς θα δράσει εάν η Τουρκία 
είναι αδιάλλακτη; Ποιος είναι ο 
σχεδιασμός του; Θα ζητήσει να 
της καταλογιστούν ευθύνες και 
κυρώσεις; Πώς θα συμβεί κάτι 
τέτοιο, όταν δεν είναι στα πλάνα 
του; Τι θα κάνει ο Πρόεδρος; 
Θα μείνει με τα χέρια δεμένα 
ή θα αλλάξει στρατηγική και 
τακτική; Με ποιους συμμάχους 
και σε ποιο πεδίο; Σε αυτό του 
χρεοκοπημένου και αναξιόπι-
στου πλέον ΟΗΕ ή σε εκείνο 
της ΕΕ; Επί τη βάσει ποιου νο-
μικού πλαισίου; Θα παραμείνει 
οπαδός των υφιστάμενων συ-
γκλίσεων, που έχουν διχοτο-
μικό χαρακτήρα, ή θα αξιώσει, 
για παράδειγμα, την εφαρμογή 
της αντιδήλωσης της 21ης 
Σεπτεμβρίου του 2005, για την 
αναγνώριση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Τουρ-
κία, που ετέθη στο ράφι για να 
μείνει, όπως ελέγετο, ανοικτός 
ο δρόμος των συνομιλιών; 

Ερώτημα νέο συναφές με 
τα προηγούμενα: Θα διεκδι-
κήσουμε, τελικά, δημοκρατική 
λύση για κανονικό κράτος ή 
θα αφήσουμε τις δημοκρα-
τικές αρχές και αξίες της ΕΕ 
παροπλισμένες για να πάμε σε 
ένα νέο Κραν Μοντανά και να 
διανύσουμε, κατά μία εκδοχή, 
το τελευταίο μίλι; Προς τα πού, 
όμως; Προς την επανενσωμά-
τωση των κατεχομένων στην 
Κυπριακή Δημοκρατία ή προς 
την αναγνώριση του ψευδοκρά-
τους ως ισότιμου συνιστώντος 
κράτους και στη διχοτόμηση; 

«Quo vadis Domine», είπε ο 
Απόστολος Πέτρος στον Ιησού. 
Ελληνιστί, «πού πας, Κύριε;». 
Πείτε μας,  κύριε Πρόεδρε, δη-
λαδή στον λαό, πού πάτε. Πώς 
και γιατί.  Για να ξέρουμε. Για 
να αναλάβετε και εσείς αλλά 
και εμείς τις ευθύνες μας. Διότι, 
δεν έχουμε την πολυτέλεια, 
ούτε εσείς ούτε εμείς, για άλλη 
αποτυχία…      

Πού πάμε, 
Πρόεδρε;..

ΘΕΣΗ

Λ. ΦΟΥΡΛΑΣ
Συνέντευξη: 

Η επόμενη μέρα σε ΔΗΣΥ 
και Ευρωβουλή
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ΤΕΤΡΑΜΗΝΑ
Το νερό στ’ αυλάκι 

για αλλαγή 
του θεσμού
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ΚΟΥΡΔΙΚΟ
Ο Τ. Κορκμάζ στη «Σ»

για τη σύλληψη 
του Κενάν Αγιάς
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
«Σκάλωμα»

για τις φορητές κάμερες 
σε αστυνομικούς
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φρένο στον πληθωρισμό

με κόστος για τους
δανειολήπτες 
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Με διπλό «τουρ-
κικό ΒΕΤΟ», 
η Άγκυρα 
μπλοκάρει τις 

πρωτοβουλίες του ΠτΔ για 
επανέναρξη των συνομιλιών 
και για ενεργότερη εμπλοκή 
της ΕΕ στο Κυπριακό. Οι 
Τούρκοι κάνουν σαφές πως 

δεν θα καθίσουν στο τραπέζι 
των συνομιλιών παρά μόνο 
αν γίνει δεκτή η αλλαγή 
βάσης που προτάσσουν, 
στη λογική της ισότιμης 
κυριαρχίας. Αυτό που στην 
πραγματικότητα επιδιώκει η 
Άγκυρα, συνεπικουρούμενη 
μάλιστα από τους Βρετανούς 

«ΣΑΦΑΡΙ» ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ ΗΓΕΤΕΣ

ΔΗΣΥ
Σκέψεις για αλλαγή 

ημερομηνίας Εκλογών
& «συνωστισμός» για τη 
θέση του Αναπληρωτή 
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«ΚΛΗΡΙΔΙΚΗ ΣΧΟΛΗ»
Πώς κατέγραψε το 

Φόρεϊν Όφις 
τον «ρεαλισμό» του Γλ. 
Κληρίδη στο Κυπριακό
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Τουρκικό μπλόκο στις πρωτοβουλίες
του ΠτΔ για επανέναρξη συνομιλιών 

Πρώτο crash test 
για εμπλοκή 

ΕΕ στο Κυπριακό

Σειρά κρίσιμων συναντήσεων 
θα έχει εντός της ερχόμενης 
εβδομάδας ο Πρόεδρος Χρι-
στοδουλίδης με Ευρωπαίους 

ηγέτες και αξιωματούχους, προκειμέ-
νου να τους παρουσιάσει την πρότασή 
του για ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ 
στο Κυπριακό. Ο ΠτΔ θα μεταβεί στις 
Βρυξέλλες για τη σύνοδο του Ευρω-
παϊκού Συμβουλίου, που θα γίνει 23 
και 24 Μαρτίου. Στο περιθώριο της 

συνόδου έχουν ήδη προγραμματιστεί 
συναντήσεις με Προέδρους κρατών-
μελών και θεσμών της Ένωσης, με 
αποκλειστικό αντικείμενο τη συζήτηση 
της πρότασης για ενεργότερη εμπλο-
κή της ΕΕ στις προσπάθειες λύσης 
του Κυπριακού. Από το Προεδρικό 
τονίζουν πως ο Νίκος Χριστοδουλίδης 
προσέρχεται στις συναντήσεις αυτές 
για να παρουσιάσει συγκεκριμένο 
πλάνο για το πώς μπορεί να λειτουρ-

γήσει η πρότασή του, για τους όρους 
εντολής του Ευρωπαίου απεσταλμέ-
νου, αλλά και για πιθανά πρόσωπα 
που θα μπορούσαν ν’ αναλάβουν 
τον ρόλο αυτό. Σημειώνουν, ωστόσο, 
ότι η τελική μορφή της πρότασης θα 
προκύψει μέσα από τη διαβούλευση 
με τους Ευρωπαίους ηγέτες και αφού 
πρώτα αυτοί πειστούν για την ωφελι-
μότητά της. Παράλληλα, ο ΠτΔ θα έχει 
τη δυνατότητα να παρουσιάσει την 

πρότασή του και να ζητήσει στήριξη 
για την υλοποίησή της και από τους 
ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος. Με την άφιξή του από τις 
Βρυξέλλες έχει ήδη προγραμματιστεί 
σύγκληση Εθνικού Συμβουλίου, προ-
κειμένου να ενημερωθούν οι αρχηγοί 
κομμάτων για τις εξελίξεις στο Κυπρι-
ακό και τις αντιδράσεις των Ευρωπαί-
ων ηγετών στην πρόταση του ΠτΔ. 
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Πώς η τουρκική 
πλευρά θέλει 

πλειοψηφία 
πληθυσμού και 

εδάφους 
μέσω της ΕΕ

και το οποίο προκύπτει 
μέσα από σχετικό έγγραφο 
που παρουσιάστηκε στις 
Βρυξέλλες το 2016, είναι μία 
μορφή χωριστής ένταξης του 
τουρκοκυπριακού συνιστώ-
ντος κράτους εντός της ΕΕ σε 
περίπτωση λύσης. 
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Ράκελ Γουέλς
ART AERI

Η Ράκελ Γουέλς γεννήθηκε στις 5 
Σεπτεμβρίου 1940 στο Σικάγο και πέ-
θανε πρόσφατα, στις 15 Φεβρουαρίου 
2023. Ήταν Αμερικανίδα ηθοποιός του 
κινηματογράφου, σύμβολο του σεξ.

Ο πατέρας της ήταν αεροναυπη-
γός από τη Βολιβία και η μητέρα της 
Ιρλανδο-αμερικανίδα. Αρχίζοντας 
την καριέρα της σε ηλικία 19 ετών, 
πρωταγωνίστησε σε μία σειρά πε-
ρίπου 65 ταινιών και είναι κάτοχος 
Χρυσής Σφαίρας για τη συμμετοχή 
της στο έργο «Ο Ντ’ Αρτανιάν και οι 
Τρεις Σωματοφύλακες» τη δεκαετία 
του 1970. Κέρδισε πάρα πολλούς 
τίτλους ομορφιάς.

Τα πρώτα της βήματα στον κινημα-
τογράφο έγιναν σε μέτριες ταινίες, με 

πιο αξιοσημείωτη το The Handyman, 
όπου εμφανίστηκε στο πλευρό του Έλβις 
Πρίσλεϊ. Το 1966 είχε πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην ταινία επιστημονικής φα-
ντασίας The Fantastic Journey, που 
απογείωσε την καριέρα της. Την ίδια 
χρονιά με την εμφάνισή της στο «Ένα 
εκατομμύριο χρόνια π.Χ.» (One Million 
Years B.C.) καταξιώθηκε ως σύμβο-
λο του σεξ, με την αφίσα της ταινίας 
(είχε τις μεγαλύτερες πωλήσεις pin 
up αφίσας της εποχής) να αποτελεί 
σημείο αναφοράς στην ιστορία του 
κινηματογράφου. Ένα νέο διεθνές 
σύμβολο του σεξ της δεκαετίας του 
1960 κατέκτησε τον κινηματογραφικό 
θρόνο όταν βγήκε από τη θάλασσα με 
το γούνινο / δερμάτινο προϊστορικό 

μπικίνι της. Παίζοντας στην πιο πάνω 
ταινία η Γουέλς αιχμαλώτισε τις καρ-
διές πολλών ανδρών. Μετά τον θάνατό 
της κάποιοι δημοσιογράφοι έγραψαν 
«τα σύμβολα του σεξ δεν πεθαίνουν 
ούτε μετά από 1 εκατομμύριο χρόνια». 
Διάφορα περιοδικά την έχουν κατά 
καιρούς κατατάξει σε υψηλές θέσεις 
του καταλόγου των πιο ερωτικών και 
σέξι ηθοποιών όλων των εποχών. Φω-
τογραφήθηκε με το περιβόητο πλέον 
δερμάτινο μπικίνι από τον Terry O’ 
Neill ως εσταυρωμένη, φωτογραφία η 
οποία δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά 
τριάντα χρόνια αργότερα στο εξώφυλλο 
των Sunday Times. Πρωταγωνίστησε 
στην ταινία «The Beloved» / «Sin» σε 
σκηνοθεσία Γιώργου Κοσμάτου, γυ-

ρισμένη στην Κύπρο τη δεκαετία του 
1970. Οι φωτογραφίες της ηθοποιού με 
προκλητική ενδυμασία και περιβολή, 
για την εποχή, δίπλα στις μαυροφορε-
μένες Κύπριες μάνες στο Κάρμι της 
επαρχίας Κερύνειας,  άφησαν εποχή. 
Κατά την παραμονή της στην Κύπρο 
επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο.  

Δεν έχασε ποτέ τη λάμψη της, ακόμα 
και όταν μπήκε στην όγδοη δεκαετία 
της ζωής της. Το υποκριτικό ταλέντο 
της όμως ποτέ δεν ξεπέρασε την εικόνα 
του πλούσιου μπούστου της. Παρόλες 
τις μεγάλες χρηματικές προσφορές για 
να φωτογραφηθεί γυμνή στο Playboy 
ουδέποτε το έπραξε, διατηρώντας το 

μυστήριο γύρω από τη σεξουαλικό-
τητά της. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε 
στο www.artaeri.com.
Μακαρίου 71, Λ/σία

ΤΗ ΣΥΓΚΊΝΗΣΗ ΚΑΊ ΤΟΝ ΣΕ-
ΒΑΣΜΟ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΕΊΔΗΣΗ 
ΟΤΊ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ ΚΑΡΔΊΟΛΟ-
ΓΟΣ ΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΊΑΔΗΣ 
ΑΠΟΦΑΣΊΣΕ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΊΟΔΟ-
ΤΗΘΕΊ, ΚΛΕΊΝΟΝΤΑΣ ΕΤΣΊ ΤΟΝ 
ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΚΗΣ 
ΤΟΥ ΣΤΑΔΊΟΔΡΟΜΊΑΣ 

Ο
πολύπειρος καρ-
διολόγος, πέρα 
από την προσω-
πική σχέση που 
έχει αναπτύξει με 
χιλιάδες ασθενείς 
του, είναι γνωστός 

στο κυπριακό κοινό και για μια σειρά 
από άλλους λόγους, όπως η συγγραφή 
του σημαντικού βιβλίου «Κυπρίων Ια-
τρών Έργα», το οποίο βραβεύτηκε από 
την Ακαδημία Αθηνών.  

Ο Λάκης Αναστασιάδης έκανε γνωστή 
την απόφασή του να συνταξιοδοτηθεί 

μετά από 55 χρόνια συνεργασίας και 
προσφοράς, με ένα αποχαιρετιστήριο 
μήνυμα προς ασθενείς και συναδέλφους 
του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Αυτούσια η ανακοίνωσή του:
Προς τους συναδέλφους και τους 

ασθενείς μου,
Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω! 

Συνταξιοδοτούμαι ύστερα από 55 χρόνια 
συνεργασίας και προσφοράς.

Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους και 
συνεργάτες με τους οποίους διαχρονικά  
συνεργαστήκαμε και ενώσαμε δυνάμεις 
για το καλό των ασθενών μας.

Ευχαριστώ τους ασθενείς μου, που για 
δεκαετίες με εμπιστεύτηκαν. Θα ’θελα να 
τους διαβεβαιώσω ότι θα τους θυμάμαι, 
όλους και καθέναν ξεχωριστά, για τα 
μαθήματα ζωής που με δίδαξαν με την 
καρτερία και τη δύναμη της ψυχής τους 
στις δύσκολες ώρες που μοιράστηκαν  
μαζί μου. Τους ευγνωμονώ!

Στους φίλους και συνοδοιπόρους στο μεγάλο 
ταξίδι της Ιατρικής στο νησί μας, Ανδρέα Πέτσα 
και  Άγι Αντωνόπουλο, οφείλω ένα μεγάλο 
ευχαριστώ και είμαι ευγνώμων για τη συνα-
δελφική επαγγελματική συνεργασία μας από 
το 1977, που πέρασε όμορφα και δημιουργικά. 

Εύχομαι δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο 
τους στο Καρδιολογικό Διαγνωστικό Κέντρο 
στη Λευκωσία.

Σας χαιρετώ και υπόσχομαι ότι θα 
παρακολουθώ από κοντά την εξέλιξη 
της Ιατρικής και τη μεγάλη κατάκτηση 
του ΓεΣΥ, καθώς και την πορεία μας ως 
Ελλήνων στο βασανισμένο τούτο νησί.

Εύχομαι να ξαναζήσω σύντομα στην 
αγαπημένη μου Κερύνεια.

Η «Σ» επιφυλάσσεται για εκτενέστερο 
αφιέρωμα στο έργο και την προσφο-
ρά του γιατρού Λάκη Αναστασιάδη σε 
επόμενο τεύχος της. 

Συνταξιοδοτείται μετά από 55 χρόνια 
προσφοράς ο Δρ Λάκης Αναστασιάδης

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΕΝΤΑΣ, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Διεθνούς Πολιτικής και Διακυβέρνησης, 
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

ΑΠΟΨΗ

Όσο παράδοξο και αν φαίνεται, 
Αθήνα και Λευκωσία δεν 
έχουν αναπτύξει ποτέ μια 
κοινή αντίληψη συμφέρο-

ντος για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής 
και γεωπολιτικής, καθώς ούτε και για 
ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, πέρα 
από το στενό πλαίσιο του Κυπριακού. 
Ακόμα και στο Κυπριακό, Ελλάδα και 
Κύπρος εργάστηκαν από κοινού για 
να οικοδομήσουν κοινή αντίληψη μό-
λις το 2016-17, στο πλαίσιο των τότε 
συνομιλιών, όπου και ετοιμάστηκε, με 
πρωτοβουλία της Αθήνας, ένα περιεκτικό 
κείμενο για τα ζητήματα της ασφάλειας. 
Έκτοτε, δεν υπήρξε καμία συστηματική 
προσπάθεια οικοδόμησης αντίληψης 
κοινού συμφέροντος.

Το μόνο πεδίο, στο οποίο τα δύο κράτη 
έχουν αναπτύξει κοινή αντίληψη, αφορά τη 
συνεργασία για επιχειρησιακά, αμυντικά 
ζητήματα. Αυτό το πεδίο αφορά αποκλει-
στικά ζητήματα επιτελικής διαχείρισης, 
τακτικές αντιμετώπισης ενδεχόμενων 
επιχειρήσεων και σχέδια αντίδρασης 
σε περίπτωση εκδήλωσης νέας τουρ-
κικής επιθετικής ενέργειας στην Κύπρο. 
Πρόκειται για στρατιωτικό συντονισμό 
ανάμεσα στα δύο κράτη στο πλαίσιο της 
συνδρομής της Αθήνας για την ενίσχυ-
ση της αποτρεπτικής ικανότητας και της 
ικανότητας ανταπόκρισης των ενόπλων 
δυνάμεων της Κύπρου σε περίπτωση 
που απαιτηθούν άμεσες αμυντικές ενέρ-
γειες. Όμως και στο πεδίο αυτό υπάρχει 
ακόμα αρκετό περιθώριο βελτίωσης και 
συντονισμού, όπως και μεγάλο περιθώ-
ριο ενίσχυσης των κοινών αμυντικών 
δυνατοτήτων Ελλάδας και Κύπρου. 

Η σχέση Αθηνών-Λευκωσίας βα-
σίζεται σε ένα επαναλαμβανόμενο 
μοτίβο ισχυρών συμβολισμών, ιστο-
ρικών σχέσεων και, σε κάποιο βαθμό, 
συντονισμό. Όταν υπάρχει ουσιαστικός 
συντονισμός, τα αποτελέσματα είναι καλά. 

Ταυτόχρονα, όμως, η σχέση Αθηνών-
Λευκωσίας χαρακτηρίζεται από ταμπού 
και προκαταλήψεις. Η Ελλάδα στηρίζει 
την Κύπρο για τους ευνόητους λόγους 
που όλοι μπορούν ν’ αντιληφθούν. Η 
Αθήνα έχει αναλάβει θεσμικές υποχρε-
ώσεις στο πλαίσιο της Συνθήκης για την 
Εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας και των Συνθηκών Συμμαχίας και 
Εγγυήσεων. Η ιστορική ευθύνη για το 
πραξικόπημα του 1974 έχει δημιουρ-
γήσει αίσθηση  πολιτικής ευθύνης για 
τη διαρκή συμβολή της Αθήνας στις 
προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού.

Η διμερής σχέση Αθηνών-Λευκωσίας 
δεν μπορεί να ευδοκιμήσει βασιζόμε-
νη μόνο στην παράδοση, τις ιστορικές 
ευθύνες και ενδεχομένως τις ιστορικές 
τύψεις. Πρέπει να αναδομηθεί στο πλαίσιο 
μιας αντίληψης, όχι μόνο κοινού, αλλά 
πρωτίστως ενιαίου συμφέροντος. Τα 
τελευταία χρόνια, τα δύο κράτη έχουν 
κάνει κάποια βήματα προς τα εμπρός 
για μια πιο ορθολογική ανάπτυξη της 
διμερούς σχέσης. Όμως, στην Αθήνα, 
κυρίως, και στη Λευκωσία, δευτερευόντως, 
αναπτύσσονται απόψεις για περιορισμό 
της διμερούς σχέσης. Για παράδειγμα, 
στην Αθήνα μερικοί θεωρούν το πολιτι-
κό πρόβλημα της Κύπρου ως «βαρίδι» 
στην ανάπτυξη της εξωτερικής πολιτικής 
της Ελλάδας. Όπως και στη Λευκωσία, 
μερικοί θεωρούν ότι θα πρέπει να απο-
συνδεθεί εντελώς η εξωτερική πολιτική 
της Κύπρου από εκείνην της Ελλάδας.

Οι απόψεις αυτές είναι προφανώς προ-
βληματικές, καθώς αγνοούν θεμελιώδη 
ζητήματα της περιφερειακής και διεθνούς 
πολιτικής. Σε γεωπολιτικό επίπεδο, τα 
κράτη της Ανατολικής Μεσογείου, της 
Μέσης Ανατολής και του Περσικού 
Κόλπου  αντιμετωπίζουν την Ελλάδα 
και την Κύπρο ως ένα ενιαίο μέτωπο. 
Είναι αλήθεια ότι η αντίληψη αυτή έγινε 
κατανοητή από δρώντες σε Αθήνα και 
Λευκωσία, με αποτέλεσμα τα δύο κράτη 
να εργαστούν ως μια ατμομηχανή για 
τη θέσπιση και διεύρυνση σειράς δι-
μερών και πολυμερών περιφερειακών 
συνεργασιών. Ταυτόχρονα, το πεδίο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει αρκε-
τές ευκαιρίες θέσπισης περιφερειακών 
συνεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο. 
Μέχρι στιγμής, το πεδίο αυτό δεν έχει 
αξιοποιηθεί επαρκώς.

Το κυριότερο όλων, όμως, είναι η 
Ελλάδα και η Κύπρος να σταματήσουν 
να εργάζονται με βάση ένα συνειρμικό 
ιστορικό μοτίβο για να επιδιώξουν την 
οικοδόμηση κοινών συμφερόντων. Η 
γλώσσα της πολιτικής είναι η γλώσσα 
του συμφέροντος. Αθήνα και Λευκωσία 
πρέπει να μιλήσουν αυτήν τη γλώσσα και 
να αναζητήσουν ένα κοινό λεξιλόγιο. Η 
διμερής σχέση πρέπει να θεσμοθετηθεί 
στη βάση αυτή με στόχο την ενίσχυση των 
συντελεστών ισχύος των δύο κρατών. Με 
τον τρόπο αυτό, η συνεργασία θα είναι 
πιο εποικοδομητική, με μακροχρόνιο 
στρατηγικό ορίζοντα.

Ελλάδα και 
Κύπρος πρέπει να 
οικοδομήσουν κοινή 
αντίληψη συμφέροντος

ΑΝΤΊΠΡΟΣΩΠΊΑ ΤΟΥ ΕΤΕΚ ΣΥ-
ΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡ-
ΓΟ ΕΝΕΡΓΕΊΑΣ, ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΚΑΊ 
ΒΊΟΜΗΧΑΝΊΑΣ

Μείζονος σημασίας ενεργειακά 
θέματα τέθηκαν στη συνά-
ντηση αντιπροσωπίας του 
ΕΤΕΚ, υπό τον Πρόεδρό 

του, κ. Κωνσταντίνο Κωνσταντή, με τον 
νέο Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας, κ. Γιώργο Παπαναστασίου.

Η αντιπροσωπία του ΕΤΕΚ παρέθεσε 
στον Υπουργό μια σειρά από εκκρεμούντα 
ζητήματα στον τομέα της ενέργειας, όπως 
είναι η αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, η διόρ-
θωση των στρεβλώσεων της μεταβατικής 
αγοράς ηλεκτρισμού, ο επανακαθορι-
σμός του ρόλου του Φυσικού Αερίου 
ως μεταβατικό καύσιμο στο ενεργειακό 

ισοζύγιο, η περαιτέρω προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης κτηρίων με 
έμφαση στα υφιστάμενα κτήρια και η 
καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχιας.

Η συνάντηση διεξήχθη σε θετικό και 
παραγωγικό κλίμα, με τον Υπουργό να 

ενημερώνει το ΕΤΕΚ για το όραμά του σε 
ό,τι αφορά την ενεργειακή πολιτική του 
τόπου. Ο κ. Παπαναστασίου παρουσίασε 
τις προτεραιότητες τού Υπουργείου του 
και τις πρώτες σκέψεις του σχετικά με 
την επίσπευση της έλευσης ΦΑ στην 

Κύπρο, για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής.
Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ κ. Κωνσταντί-

νος Κωνσταντή ευχήθηκε καλή επιτυχία 
στο δύσκολο και σημαντικό έργο που 
αναλαμβάνει ο νέος Υπουργός και τον 
ευχαρίστησε για την εποικοδομητική 
συνάντηση. Ο κ. Κωνσταντή εξέφρασε 
τη βεβαιότητα ότι η διαχρονική παρα-
γωγική σχέση και συνεργασία που είχε 
το ΕΤΕΚ με τους προκατόχους τού κ. 
Παπαναστασίου, θα συνεχιστεί και με 
τον ίδιο. Έστειλε επίσης το μήνυμα ότι 
«μεσούσης της ενεργειακής κρίσης και 
της απότομης αύξησης στις τιμές πρώ-
των υλών και ρεύματος, επιβάλλεται η 
προώθηση πολιτικών και μέτρων, που 
να έχουν άμεση θετική επίδραση στα 
νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις και κατ’ 
επέκτασιν στην οικονομία του τόπου». 

Στο πλαίσιο της συνάντησης κατα-
γράφηκε η κοινή πρόθεση των δύο 
πλευρών για αγαστή συνεργασία σε 
ζητήματα που άπτονται των τομέων 
δραστηριοποίησης του Επιμελητηρίου, 
με γνώμονα την κοινωνική ευημερία 
και το δημόσιο συμφέρον.

Συνάντηση ΕΤΕΚ - Υπ. Ενέργειας:
Στο τραπέζι κρίσιμα θέματα



Της Κυριακής

ΤΟ ΘΕΜΑ 3
19.03.2023

Διπλωματικό σαφάρι 
για εμπλοκή ΕΕ στο Κυπριακό 

ΚΡΊΣΊΜΕΣ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΊΣ ΤΟΥ 
ΠΤΔ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥΣ ΉΓΕ-
ΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΡΊΘΩΡΊΟ ΚΑΊ ΣΤΟ 
ΠΛΑΊΣΊΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ ΕΝΤΟΣ ΕΒΔΟ-
ΜΑΔΑΣ

Σ
ειρά συναντήσεων 
και διαβουλεύσεις σε 
κορυφαίο ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα έχει ο Πρό-
εδρος Χριστοδουλίδης 
την εβδομάδα που μας 
έρχεται, προκειμένου να 

ενημερώσει και να παρουσιάσει την 
πρότασή του για ενεργότερη εμπλοκή 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπά-
θειες επίλυσης του Κυπριακού. 

Σκοπός της πρότασης του ΠτΔ είναι 
όπως αρθεί η αδιαλλαξία της τουρκικής 
πλευράς μέσω μιας σειράς κινήτρων, που 
άπτονται των ευρωτουρκικών σχέσεων, 
και έτσι να εκκινήσει εκ νέου η διαδικασία 
συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού. 

Τα κίνητρα αυτά προσδιορίζονται ως 
συγκεκριμένα από το Προεδρικό και 
αφορούν, μεταξύ άλλων, τα παγωμένα 
κεφάλαια  από το 2004, όταν η Κύπρος 
έγινε μέλος της ΕΕ, τη φιλελευθεροποί-
ηση θεώρησης εισόδου, την τελωνειακή 
σχέση ΕΕ - Τουρκίας κ.ά. 

Αυτό που υπογραμμίζεται από το 
Προεδρικό, είναι πως η πρωτοβου-
λία του Προέδρου Χριστοδουλίδη δεν 
αποσκοπεί στο να «αντικατασταθεί» ο 
ρόλος του ΟΗΕ στη διαδικασία επίλυ-
σης του Κυπριακού, αλλά να ενισχυθεί 
με τη συμβολή και τη συγκεκριμένη 
εμπλοκή της ΕΕ. 

«Το γεγονός ότι ο ΟΗΕ θα έχει τη 
βασική εποπτεία στις προσπάθειες 
λύσης του Κυπριακού δεν πρόκειται, 
ούτε επιδιώκουμε να αλλάξει. Εξάλλου 
καμία συζήτηση δεν γίνεται εκτός των 
συμφωνημένων πλαισίων του ΟΗΕ και 
της ΔΔΟ. Αυτό που θα επιδιώξουμε 
είναι να αξιοποιήσουμε την ιδιότητά 
μας ως κράτους-μέλους σε μια περίοδο 
που οι διεθνείς συγκυρίες είναι ευνο-
ϊκές, προκειμένου να ενισχύσουμε τις 
προσπάθειές μας για λύση, βάζοντας το 
Κυπριακό σε ένα ευρύτερο ευρωτουρ-
κικό πλαίσιο», ανέφερε χαρακτηριστικά 
πηγή του Προεδρικού στη  «Σ».

Μαραθώνιος συναντήσεων 
Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα με-

ταβεί στις Βρυξέλλες προκειμένου να 
παραστεί στη συνεδρία του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στις 
23 και 24 Μαρτίου. Προηγουμένως 
και στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου έχουν προγραμματιστεί 
συναντήσεις του -μεταξύ άλλων- με 
τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμμανουέλ Μα-
κρόν, τον Πρωθυπουργό της Σουηδί-
ας, Ουλφ Κρίστερσον, τον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ 
Μισέλ, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, 
την Πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, 
Ρομπέρτα Μέτσολα, και άλλους ηγέτες 
και αξιωματούχους. 

Σύμφωνα με πηγές του Προεδρικού, 
στις συναντήσεις αυτές ο Νίκος Χριστο-
δουλίδης θα προσέλθει έχοντας συγκε-
κριμένες προτάσεις και πλάνο για το 
πώς μπορεί να λειτουργήσει η πρότασή 
του αλλά και για τους όρους εντολής 
και τις αρμοδιότητες του Ευρωπαίου 
απεσταλμένου, ο οποίος επιδιώκεται να 
διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. 

«Υπάρχουν σκέψεις από μέρους του 
Προέδρου και για συγκεκριμένα πρόσω-
πα, που θα μπορούσαν να επιτελέσουν 
τον ρόλο του απεσταλμένου της ΕΕ για 
το Κυπριακό. Ωστόσο, όλα αυτά, που 
αφορούν είτε τους συγκεκριμένους όρους 
εντολής είτε το πρόσωπο, θα προκύψουν 
κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής από-
ψεων με τους Ευρωπαίους ηγέτες και 
αξιωματούχος και αφού πειστούν για 
το ωφέλιμο της πρότασής μας».

Θετικό δείγμα θεωρούν στο Προεδρι-
κό, το γεγονός ότι στις προκαταρκτικές 
συζητήσεις, που έχουν γίνει, οι Ευρω-
παίοι ηγέτες βλέπουν την πρόταση «με 
καλό μάτι». Ωστόσο, στον λόφο χαρα-
κτηρίζουν ως «αρκετά σημαντική» την 
ερχόμενη εβδομάδα,  αφού ουσιαστικά 
στις συναντήσεις, που πρόκειται να γί-
νουν, θα φανεί η διάθεση για αποδοχή 

ή όχι της πρωτοβουλίας του Προέδρου 
Χριστοδουλίδη από τους ηγέτες και τους 
αξιωματούχους που κρατούν τα κλειδιά 
για την υλοποίηση ή μη της ενεργότερης 
εμπλοκής της ΕΕ στο Κυπριακό.

Στήριξη της πρότασης και από 
το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 

Παράλληλα με τις διεργασίες στο 
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, 
ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατόπιν 
συνεννόησης με τον Έλληνα Πρωθυ-
πουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον 
Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, θα έχει την 
ευκαιρία να παρουσιάσει την πρότασή 
του για ενεργότερη εμπλοκή της ΕΕ στο 
Κυπριακό και να ζητήσει τη  στήριξη των 
μελών του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος 
για την υλοποίηση της πρότασης αυτής. 

Γεγονός στο οποίο προσδίδεται μεγάλη 
σημασία από τον Πρόεδρο Χριστοδου-
λίδη, αφού το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα 
είναι η μεγαλύτερη πολιτική ομάδα της 
Ευρώπης και, ως εκ τούτου,  μπορεί να 
επηρεάσει πράγματα και καταστάσεις. 

Η εμπλοκή της ΕΕ δεν 
είναι προϋπόθεση για 
επανέναρξη συνομιλιών 

Αυτό που επίσης υπογραμμίζεται 
από το Προεδρικό είναι ότι η πρότα-
ση, την οποία θα παραθέσει ο Νίκος 

Χριστοδουλίδης στους  ομολόγους τους 
και σε άλλους αξιωματούχους, δεν θα 
παρουσιαστεί ως προϋπόθεση για να 
παρακαθίσει η ελληνοκυπριακή πλευρά 
στο τραπέζι των συνομιλιών. 

«Η πρόταση για εμπλοκή της ΕΕ 
δεν είναι προϋπόθεση για επανέναρξη 
του διαλόγου, αλλά επιπλέον κίνητρο. 
Εμείς, εξάλλου, είμαστε έτοιμοι έτσι κι 
αλλιώς να ξεκινήσουμε τις συνομιλίες 
στο πλαίσιο των ψηφισμάτων του ΟΗΕ 
όποτε η τουρκική πλευρά μάς καλέσει. 
Η δική μας πλευρά δεν έφυγε ποτέ από 
τις συνομιλίες και, ως εκ τούτου, αυτός 
που πρέπει να πειστεί για επανέναρξη 

του διαλόγου είναι η άλλη πλευρά που 
εγκατέλειψε τις διαδικασίες» υπογραμ-
μίζει πηγή του Προεδρικού.

Σε ό,τι αφορά εναλλακτικά πλάνα, 
σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει 
η πρόταση για ενεργότερη εμπλοκή της 
ΕΕ στο Κυπριακό, είτε εξ υπαιτιότητας της 
Τουρκίας είτε για άλλους λόγους, αυτό 
που τονίζουν στο Προεδρικό είναι ότι 
σε αυτήν τη φάση όλες οι προσπάθειες 
γίνονται προκειμένου αυτό να μη συμβεί. 

«Προς τον σκοπό αυτό επικεντρώ-
νονται οι προσπάθειες για να πειστούν 
και οι Ευρωπαίοι ηγέτες και η τουρ-
κική πλευρά αλλά και το εσωτερικό 

μέτωπο πως είναι προς όφελος όλων 
να επανεκκινήσουν οι διαδικασίες, με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πλέον 
ενεργότερο ρόλο». 

Εξάλλου, στο Προεδρικό θεωρούν πως 
δεν είναι δόκιμο στην αρχή μιας προ-
σπάθειας, που φαίνεται να προσεγγίζεται 
κατ’ αρχήν ως ικανή για να ανακινήσει 
τα λιμνάζοντα νερά του Κυπριακού, να 
γίνονται σκέψεις -και να διατυπώνονται 
δημοσίως-   για εναλλακτικά σενάρια ή 
για επίρριψη ευθυνών σε περίπτωση 
που ναυαγήσει κάτι το οποίο δεν έχει 
καλά-καλά αρχίσει. 

Ενημέρωση Αρχηγών 
κομμάτων με την άφιξή 
του στην Κύπρο

Οι προσπάθειες του Προέδρου Χρι-
στοδουλίδη να πειστούν όλα τα εμπλε-
κόμενα μέρη για την ωφελιμότητα της 
πρότασής του, θα συνεχιστούν και στο 
εσωτερικό μέτωπο, μετά το πέρας των 
εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. 

Με την άφιξή του στην Κύπρο, ο Πρό-
εδρος Χριστοδουλίδης θα συζητήσει 
στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου, 
το οποίο έχει οριστεί, και θα ενημερώσει 
τους Αρχηγούς των κομμάτων για τις 
εξελίξεις στο Κυπριακό. 

Στο επίκεντρο της συνεδρίας του Εθνι-
κού Συμβουλίου θα είναι η παρουσίαση 
της πρότασης του Νίκου Χριστοδουλίδη 
για την εμπλοκή της ΕΕ στο Κυπριακό 
αλλά και οι αντιδράσεις των Ευρωπαίων 
ηγετών για την πρόταση αυτή. 

«Ή πρόταση για 
εμπλοκή της ΕΕ δεν 

είναι προϋπόθεση για 
επανέναρξη του δια-

λόγου, αλλά επιπλέον 
κίνητρο. Εμείς, εξάλ-
λου, είμαστε έτοιμοι 
να ξεκινήσουμε συ-
νομιλίες στο πλαίσιο 

των ψηφισμάτων του 
ΟΉΕ όποτε η τουρκική 
πλευρά μάς καλέσει» 

Στο Προεδρικό θεω-
ρούν πως δεν είναι 
δόκιμο στην αρχή μιας 
προσπάθειας, που 
γίνεται για να ανακι-
νήσει τα λιμνάζοντα 
νερά του Κυπριακού, 
να γίνονται σκέψεις 
-και να διατυπώνονται 
δημοσίως- για εναλ-
λακτικά σενάρια

«Υπάρχουν σκέ-
ψεις από μέρους 
του Προέδρου και 
για συγκεκριμένα 
πρόσωπα που θα 
μπορούσαν να επι-
τελέσουν τον ρόλο 
του απεσταλμένου 
της ΕΕ για το Κυ-
πριακό»

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
petrouc@sigmalive.com
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Ερώτημα τώρα: Προς 
τα πού θα στρέφεται 
η προσπάθεια ενερ-
γότερης εμπλοκής 

της ΕΕ, εάν αυτή λάβει, τελικά, 
σάρκα και οστά; Στόχος της θα 
είναι η επανενσωμάτωση των 
κατεχομένων στην Κυπριακή 
Δημοκρατία, καθώς και των 
Τουρκοκυπρίων ή θα είναι η 

συνέχεια των συγκλίσεων για 
νέο Κράν Μοντανά, που θα 
οδηγεί σε μία συγκαλυμμένη 
ή ακάλυπτη διχοτόμηση ως το 
προηγούμενο στάδιο της πλή-
ρους τουρκοποίησης; Δεν θα 
πρέπει να είναι ξεκάθαρα αυτά 
τα πράγματα για να μη βρεθού-
με ενώπιον νέων αποτυχιών 
και αδιεξόδων;    

Το δικαίωμα του λαού…

ΓΙΑΝΝΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ, 
Δρ των Διεθνών 
Σχέσεων

ΠΏΣ Η ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΘΕΛΕΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕΣΏ ΤΗΣ ΕΕ

Διπλό τουρκικό βέτο στις 
πρωτοβουλίες του Προέδρου 

ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ ΧΩΡΙ-
ΣΤΉΣ ΈΝΤΑΞΉΣ ΣΤΉ ΒΑΣΉ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΓΈΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΟΙ 
ΔΙΧΟΤΟΜΙΚΈΣ ΣΥΓΚΛΙΣΈΙΣ ΚΑΙ 
Ή ΛΟΓΙΚΉ ΤΉΣ ΈΠΑΝΈΝΣΩΜΑ-
ΤΩΣΉΣ

Δ
ιπλό «τουρκικό βέτο» 
ασκείται στις προσπά-
θειες του Προέδρου 
της Δημοκρατίας για 
την επανέναρξη των 
συνομιλιών και την 
ενεργότερη εμπλοκή 

της ΕΕ. Τόσο ο Ερσίν Τατάρ όσο και η 
Άγκυρα ουδόλως επιθυμούν την επα-
νέναρξη των συνομιλιών, εκτός και αν 
γίνει δεκτή η αλλαγή της βάσης τους, 
στη λογική της ισότιμης κυριαρχίας, 
γεγονός που δυσκολεύει όχι μόνο τις 
προσπάθειες του Προέδρου, αλλά και 
των Ην.  Εθνών προκειμένου να δημι-
ουργηθεί θετικό κλίμα. Πρόσθετα, η 
τουρκική πλευρά δεν ευνοεί τον διο-
ρισμό διαμεσολαβητή από την ΕΕ στο 
Κυπριακό, διότι ουδόλως επιθυμεί, για 
δικούς της λόγους, έναν αναβαθμισμένο 
ρόλο των Βρυξελλών.    

Το πρωτόκολλο 
10 και συγκλίσεις  

Σύμφωνα με διπλωματικές πληροφο-
ρίες, η Άγκυρα εκτιμά ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία διαθέτει εντός της ΕΕ πλεο-
νέκτημα ως κράτος-μέλος και ότι θα ήταν 
δυνατό, εάν η ελληνοκυπριακή πλευρά 
υιοθετήσει μια διεκδικητική πολιτική, 
να κριθούν κάποιες από τις συγκλίσεις 
ή και άλλες νέες τουρκικές επιδιώξεις 
ως ασύμβατες με τις αρχές και αξίες της 
ΕΕ. Κλασικό παράδειγμα, όπως τονίζε-
ται, είναι η προσπάθεια της τουρκικής 
πλευράς όπως γίνει τροποποίηση του 
πρωτοκόλλου 10 ή ακόμη και αντικα-
τάστασή του, διότι με την υφιστάμενή 
του μορφή τονίζει  ρητώς ότι εντάχθηκε 
ολόκληρη η Κυπριακή Δημοκρατία επί 
τη βάσει του υφιστάμενου Συντάγματος 
ως ενιαίο κράτος στην ΕΕ.  

Τουρκικό έγγραφο 
και χωριστή ένταξη

 Συναφές επί των τουρκικών επιδιώ-
ξεων είναι σχετικό έγγραφο,  το οποίο η 
τουρκοκυπριακή πλευρά παρουσίασε το 
2016, κατά τη διάρκεια επαφών της με 
τεχνοκράτες των Βρυξελλών. Επί τη βάσει 
του εν λόγω εγγράφου, ούτε λίγο ούτε 
πολύ, η τουρκοκυπριακή αντιπροσωπία 
επεδίωκε μία μορφή χωριστής ένταξης του 
τουρκοκυπριακού συνιστώντας κράτους 
εντός της ΕΕ σε περίπτωση λύσης. Οι 
Βρετανοί, μάλιστα, υποβοηθώντας την 
τουρκική πλευρά, είχαν φέρει ως παρά-
δειγμα την περίπτωση των Aland Islands,  
τα οποία έχουν Σουηδούς κατοίκους, 
αλλά  ανήκουν στη Φινλανδία και είχαν 

προχωρήσει σε χωριστό δημοψήφισμα 
με ειδική συμφωνία για την ένταξή τους 
στην ΕΕ, με καθεστώς που προστατεύει 
και τον σουηδικό χαρακτήρα των νησιών 
και την ιδιοκτησία τους, επιβάλλοντας 
απαγορεύσεις στην αγορά γης και στην 
εγκατάσταση επί των Νήσων Ώλαντ σε 
πολίτες της ΕΕ. Υπάρχει, δηλαδή, απόκλιση 
από τις αρχές της ΕΕ, που έχουν καταστεί 
τμήμα του  κεκτημένου ως πρωτογενές 
δίκαιο. Εντάχθηκε δηλαδή η Φινλανδία 
με τα Νησιά Ώλαντ στην επικράτειά της, 
αλλά με χωριστούς κανόνες και καθε-
στώς προστασίας για να μη  χάσουν τον 
σουηδικό χαρακτήρα τους. 

Διπλή πλειοψηφία 
Επί τη βάσει αυτής της λογικής και 

αυτού του μοντέλου, δηλαδή των Νήσων 
Ώλαντ, η τουρκική πλευρά επιδιώκει 
όπως κατοχυρωθεί άπαξ και διά πα-
ντός ότι το βόρειο τμήμα της Κύπρου 
θα κατοικείται εσαεί από το τουρκικό 
στοιχείο και ότι θα απαγορεύεται η αγο-
ρά ιδιοκτησίας από ξένους και δη από 
Έλληνες, για να μην μπορεί να αλλοιωθεί 
ούτε ο πληθυσμός ούτε το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς. Πρόκειται, δηλαδή,  για 
φόρμουλα σαφούς διχοτόμησης, που 
θα κατοχυρώνει την τουρκοποίηση 
του βορρά εσαεί με τη σφραγίδα της 
ΕΕ στην πρακτική εφαρμογή του πρω-
τογενούς δικαίου, κατά τρόπον ώστε το 
νέο πολιτειακό σύστημα, το οποίο θα 
προκύπτει από τη διευθέτηση, να μη 
συνιστά συνέχεια της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Το αντίθετο, θα την διαλύει και 
θα την αντικαθιστά με δύο συνιστώντα 
κράτη, ανεξαρτήτως εάν θα ονομάζεται 
το πολιτειακό σύστημα ομοσπονδία ή 
συνομοσπονδία. Και αυτό προκύπτει, 
εκτός των άλλων, από τις γνωστές δύο 
συγκλίσεις. Η μία είναι αυτή που καθο-
ρίζει ότι όσοι Ελληνοκύπριοι θα επιθυ-
μούν να επιστρέψουν στον βορρά μετά 
τη «λύση» -και  τους επιτραπεί να το 

νεια και να αιτηθεί από τις «αρχές» του 
σημερινού ψευδοκράτους και αυριανού 
τουρκοκυπριακού συνιστώντος κρά-
τους, όπως του δοθεί η τουρκοκυπριακή 
εσωτερική ιθαγένεια. Εάν εγκριθεί, τότε 
θα γίνει από Έλληνας Τούρκος, διότι 
δεν θα δύναται να έχει δύο εσωτερι-
κές ιθαγένειες. Μόνο έτσι θα μπορεί 
να έχει δικαίωμα ψήφου. Πρόκειται, 
δηλαδή, για ό,τι συνέβαινε την εποχή 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όταν 
το δικαίωμα ψήφου ανήκε  μόνο στους 
Οθωμανούς, οπότε, εάν ένας Χριστιανός 
ήθελε να έχει δικαίωμα ψήφου έπρεπε 
να γίνει Οθωμανός, δηλαδή Τούρκος. 
Γίνεται αντιληπτό ότι η λεγόμενη μία 
διεθνής ιθαγένεια διχοτομείται μεταξύ 
δύο εσωτερικών, και η καθεμιά από τις 
εσωτερικές ιθαγένειες καθορίζει κατά 
ρατσιστικό τρόπο το δικαίωμα της ψήφου. 
Διότι η διάκριση δεν έχει γεωγραφικό, 
αλλά εθνολογικό χαρακτήρα και στόχο 
να νομιμοποιήσει τα τετελεσμένα της 
εισβολής και την τουρκοποίηση του 
βορρά.   

Η διχοτομική αρχή του Ανάν  
Βεβαίως η διαδικασία αυτή ουδόλως 

συνάδει, όπως ελέχθη, με τον θεσμό 
του ετεροδημότη, που σημαίνει 

το εξής: Κατοικώ μεν στην 
Κερύνεια, αλλά έχω 

δικαίωμα ψήφου στο 
χωριό μου στον νότο, 
στην επαρχία Πάφου. 
Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση, η εν 
λόγω σύγκλιση δεν 

αφήνει επιλογή στον 
πολίτη πού θα επιλέξει 

να ψηφίζει, αλλά θα του 
αφαιρεί την ψήφο στον βορ-

ρά λόγω της ελληνικής εθνικής 
του καταγωγής και εσωτερικής ιθαγένει-
ας. Η επιλογή που μας αφήνεται για να 
έχουμε δικαίωμα ψήφου στον βορρά εί-

ναι να μετατραπούμε από 
Έλληνες σε Τούρκους!  
Αυτά τα στοιχεία των 
συγκλίσεων δεν είναι 
υπό διαπραγμάτευ-
ση, αλλά έχουν ήδη 
αποφασιστεί.  

Προστίθεται, δε, στα 
ανωτέρω η περίπτωση 
του κατάλοιπου  εξουσί-
ας, για το οποίο πριν από το 
σχέδιο Ανάν, η παραχώρησή του 
στα συνιστώντα κρατίδια αντί στην κε-
ντρική εξουσία εθεωρείτο ως εργαλείο  
διχοτόμησης. Μετά το Σχέδιο Ανάν και 
τη συνέχιση των συνομιλιών, έγινε απο-
δεκτό στο πλαίσιο των συγκλίσεων ό,τι 
ανέφερε το Σχέδιο Ανάν. Ότι, δηλαδή, το 
κατάλοιπο της εξουσίας θα ανήκει στα 
κρατίδια και όχι στην οποία κεντρική 
εξουσία, που σημαίνει τη δυνατότητα  
παραγωγής πρωτογενούς δικαίου, δη-
λαδή χωριστή άσκηση κυριαρχίας σε 
τομείς, οι οποίοι δεν ρυθμίζονται από 
την κεντρική εξουσία.  

Το έγγραφο 
Ντενκτάς στον ΟΗΕ

Η τουρκική πλευρά χρη-
σιμοποιεί τις συγκλίσεις 
σε συνδυασμό με τη 
συμφωνία Αναστασιά-
δη - Έρογλου,  η οποία 
αναφέρει ότι η εξουσία, 
δηλαδή η κυριαρχία, θα 
πηγάζει εξίσου από τους 
Ελληνοκύπριους και Τουρ-
κοκύπριους, χωρίς να γίνεται 
ρητή αναφορά σε έναν ενιαίο 
λαό. Το γεγονός αυτό προσφέρει τη 
δυνατότητα τόσο στην Άγκυρα όσο και 
στον Τατάρ, όπως το είχε πράξει και ο 
Ακιντζί, να ισχυρίζονται ότι πρόκειται περί 
δύο λαών, οι οποίοι, μάλιστα, θα εγκαθι-
δρύσουν το νέο πολιτειακό σύστημα μέσα 
από χωριστά δημοψηφίσματα στη βάση 

του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης, το 
οποίο δεν παραχωρείται σε Κοινότητες 
αλλά σε λαούς. Παλαιότερα, μάλιστα, ο 
Ραούφ Ντενκτάς είχε καταθέσει σχετικό 
ερμηνευτικό έγγραφο στον ΟΗΕ περί 
της συσχέτισης των χωριστών δημοψη-
φισμάτων με τα χωριστά δικαιώματα 
αυτοδιαθέσεως. Και αυτό το έπραξε 
για να αποδείξει ότι η διαδικασία των 
χωριστών δημοψηφισμάτων οδηγούσε 
στην κατοχύρωση των δύο λαών και 
των χωριστών  κυριαρχιών. Επί τη βάσει 
αυτών των δεδομένων είναι που έρχεται 
η τουρκική πλευρά για να προχωρή-
σει ένα βήμα παρακάτω, συνδέοντας 
την πολιτική ισότητα με την ισότιμη 
κυριαρχία, η οποία ετέθη, μαζί με την 
ομοσπονδία, ως βάση λύσης του Κυ-
πριακού από τον Μπουλέντ Ετζεβίτ τον  
Φεβρουάριο του 1974. Τότε ο Μακάριος 
και τα κόμματα της εποχής, μεταξύ των 
οποίων και το ΑΚΕΛ, απέρριψαν την 
ισότιμη κυριαρχία και την ομοσπονδία 
ως διχοτόμηση.  

Η προσπάθεια του 
Προέδρου και όροι εντολής

Ο Πρόεδρος κατά τις επαφές του 
ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 23 
Μαρτίου θα επιδιώξει, όπως δηλώνει, 
την έναρξη επαφών για τον διορισμό 
μεσολαβητή από την ΕΕ στο Κυπριακό, 

παρά το γεγονός ότι η τουρκική 
πλευρά είναι επί τούτου αρ-

νητική. Και το ερώτημα 
που εγείρεται έχει ως 
εξής: Πώς θα διοριστεί 
διαμεσολαβητής όταν 
δεν γίνεται δεκτός 
από την Άγκυρα και 
την Τουρκοκυπριακή 

Κοινότητα; Αλλά κι αν 
γίνει δεκτός ή αν διορι-

στεί από την ΕΕ, παρά τις 
όποιες ενστάσεις που ομοι-

άζουν με οιονεί τουρκικό βέτο, 
ποιοι θα είναι οι όροι εντολής του; Θα 
είναι η προώθηση των ανωτέρω συ-
γκλίσεων μέχρι το τελευταίο μίλι της 
λύσης για ένα νέο Κραν Μοντάνα ή 
θα είναι η κατοχύρωση των αρχών και 
αξιών της ΕΕ σε μία δημοκρατική λύση, 
που δεν θα είναι διχοτομική και δεν 
θα διαλύει την Κυπριακή Δημοκρατία, 
αλλά θα επανενσωματώνει τα εδάφη και 
τους Τουρκοκύπριους σε αυτήν, όπως 
το πρωτόκολλο 10 καθορίζει; Τι ακρι-
βώς καθορίζει το πρωτόκολλο 10; Ότι 
στην ΕΕ εντάχθηκε ολόκληρη η Κύ-
προς, δηλαδή η Κυπριακή Δημοκρατία, 

με αναστολή του κεκτημένου 
στο βόρειο τμήμα λόγω 

της υφιστάμενης κα-
τάστασης, δηλαδή 

της κατοχής. Η δε 
εφαρμογή του κε-
κτημένου μπορεί 
να γίνει με ομο-
φωνία. Ουδόλως, 

δηλαδή,  μπορεί 
να εφαρμοστεί το 

κεκτημένο στον βορ-
ρά χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Άρα, λοιπόν, το ερώτημα είναι 
εάν θα εφαρμοστεί το πρωτόκολλο 10 
ως έχει ή εάν θα αλλοιωθεί, όπως η 
τουρκική πλευρά επιδιώκει, για να κατο-
χυρωθεί ο εσαεί τουρκικός χαρακτήρας 
του βορρά πληθυσμιακά και εδαφικά. 

Πέραν τούτων, υπάρχει άλλο ένα 
ζήτημα. Ο Πρόεδρος αναφέ-
ρεται σε ενεργότερη εμπλοκή 
της ΕΕ, σε συνεργασία με τον 

ΟΗΕ. Και προβάλλεται η διασύνδεση της 
ενταξιακής πορείας της Τουρκίας και της 
αναβαθμισμένης τελωνειακής ένωσης με τις 
προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Για 
να προχωρήσουμε στη λεγόμενη διαπραγ-
μάτευση για την αναβαθμισμένη τελωνειακή 
ένωση θα πρέπει η Τουρκία να εφαρμόσει 

την υφιστάμενη τελωνειακή ένωση. Άρα 
σημαίνει ότι η εφαρμογή της υφιστάμενης 
τελωνειακής ένωσης συνιστά  πρόκριμα 
για οποιαδήποτε περαιτέρω συζήτηση επί 
της αναβαθμισμένης τελωνειακής ένωσης. 
Είναι, δε, πρόδηλον ότι η εφαρμογή της 
υφιστάμενης τελωνειακής ένωσης σημαί-
νει άρση του εμπάργκο που η Τουρκία 
επιβάλλει στην εισαγωγή προϊόντων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και στα 
πλοία και στα αεροπλάνα της. Οφείλει, δη-

λαδή, η Άγκυρα να ανοίξει τα λιμάνια και 
τα αεροδρόμιά της στην Κυπριακή Δημο-
κρατία. Στην ουσία, καλείται να προχωρή-
σει στην αποδοχή (acknowledgement) της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και εν συνεχεία 
στην αναγνώρισή της, όπως η αντιδήλωση 
της 21ης Σεπτεμβρίου του 2005 καθορίζει. 
Αλλιώς, δεν υπάρχει λόγος να προχωρή-
σουμε σε συζήτηση για αναβαθμισμένη 
τελωνειακή ένωση εάν η Τουρκία δεν 
εφαρμόσει την υφιστάμενη. Γιατί; Διό-

τι, εάν της επιτρέψουμε να υιοθετήσει 
την πεπατημένη, αυτό θα σημαίνει ότι: 
1) Όπως η Άγκυρα δεν εφάρμοσε την 
υφιστάμενη τελωνειακή ένωση, δεν θα 
εφαρμόσει ούτε την αναβαθμισμένη με 
την Κυπριακή Δημοκρατία, την οποία θα 
συνεχίζει να αγνοεί και να μην αναγνωρίζει. 
2)  Η Τουρκία θα συνεχίσει να αξιώνει 
αλλαγή της βάσης των συνομιλιών και  
λύση στη βάση της ισότιμης κυριαρχίας 
και των δύο κρατών. 

Ή εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης  

Εμπλοκή ΕΕ για 
δημοκρατική λύση ή 
για συγκαλυμμένη 

διχοτόμηση; 

Γιατί πρέπει ν’ 
αξιωθεί η εφαρμογή 

της υφιστάμενης 
τελωνειακής ένωσης  

πράξουν στη βάση ποσοστώσεων- δεν 
θα έχουν δικαίωμα ψήφου στις εθνικές 
εκλογές. Και εφόσον το δικαίωμα ψήφου 
είναι αυθύπαρκτο με την πατρίδα και δεν 
θα έχουμε ψήφο στον βορρά, ασχέτως 
εάν ζούμε εκεί, θα πρόκειται στην ουσία 
για άλλο κράτος. Η σχέση μας με τον 
βορρά θα είναι όπως με τη Γερμανία 
ή και χειρότερα. Γιατί; Διότι αντί των 
αρχών και αξιών της ΕΕ θα εφαρμοστεί 
το Οθωμανικό Δίκαιο.  

Το Οθωμανικό Δίκαιο 
Επί τη βάσει των συγκλί-

σεων, θα υπάρχουν τρεις 
ιθαγένειες. Μία κοινή 
και δύο εσωτερικές, η 
ελληνοκυπριακή και 
η τουρκοκυπριακή. 
Δηλαδή, μία για κάθε 
κρατίδιο. Δικαίωμα 
ψήφου στον βορρά θα 
έχουν μόνον όσοι είναι 
κάτοχοι της τουρκοκυ-
πριακής εσωτερικής ιθα-
γένειας. Συνεπώς, εάν ένας 
Ελληνοκύπριος επιθυμεί να έχει 
δικαίωμα ψήφου και είναι μόνιμος κά-
τοικος βορρά, θα πρέπει να αποποιηθεί 
την ελληνοκυπριακή εσωτερική ιθαγέ-
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Συμπληρώνεται το παζλ των 
υποψηφιοτήτων στον ΔΗΣΥ

ΟΙ ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΟΙ 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ 
ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕ-
ΔΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕ-
ΔΡΩΝ, ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΕΝΤΟΣ ΕΒΔΟ-
ΜΑΔΑΣ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑ-
ΦΕΙΟ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΛΕΙ-
ΔΩΣΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

Π
ροεκλογικό κλί-
μα εξακολουθεί 
να επικρατεί στην 
Πινδάρου, αφού,  
μετά την εκλογή της 
Αννίτας Δημητρίου 
στην προεδρία του 

κόμματος, σειρά παίρνουν οι εκλογές 
για τις υπόλοιπες θέσεις της ηγεσίας. 

Συγκεκριμένα, την Κυριακή, 7 Μαΐου, 
κατόπιν απόφασης του Πολιτικού Γραφείου 
της παράταξης, θα διεξαχθούν οι εκλογές 
για ανάδειξη του Αναπληρωτή Προέδρου, 
των τριών Αντιπροέδρων και των 25 αι-
ρετών μελών του Πολιτικού Γραφείου. 

Όπως φαίνεται, ήδη, το ενδιαφέρον 
για τις θέσεις της ηγεσίας του κόμματος 
είναι αρκετά μεγάλο. Πολλά στελέχη έχουν 
ήδη εξαγγείλει την υποψηφιότητά τους, 
ενώ άλλα, αν και δεν έχουν προβεί σε 
επίσημες ανακοινώσεις, συντηρούν την 
ψιθυρολογία για την πρόθεσή τους να 
διεκδικήσουν κάποιαν απ’ τις θέσεις του 
Αναπληρωτή Προέδρου ή των Αντιπρο-
έδρων. Σίγουρο θεωρείται το γεγονός 
πως στις επόμενες μέρες θα γίνουν και 
άλλες ανακοινώσεις για πρόθεση υπο-
ψηφιοτήτων από στελέχη που προσώρας 
επιλέγουν να μην ανοίγουν τα χαρτιά τους. 

«Μίνι συνωστισμός»
για τη θέση του Αναπληρωτή

Τη θέση του Αναπληρωτή Προέδρου, 
που θεωρείται η 2η στην ιεραρχία της 
ηγεσίας και συγκεντρώνει πολλές και 
σημαντικές αρμοδιότητες, δήλωσαν μέχρι 
τώρα πως θα διεκδικήσουν ο Δήμαρχος 
Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, ο εκ των 
Αντιπροέδρων του κόμματος, Ευθύμιος 
Δίπλαρος, ο Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Ινστιτούτου Γλαύκος Κληρίδης, Μιχάλης 
Σοφοκλέους και μόλις προχθές Παρασκευή,  
ο Σωτήρης Σαμψών.

Ο κ. Φαίδωνος ανακοίνωσε τις προθέσεις 
του πριν ακόμα διεξαχθούν οι εκλογές για 
την προεδρία του κόμματος, προκειμένου, 
όπως είπε,  να μην είναι «συμμέτοχος» 

στην ψιθυρολογία που επικρατεί. 
Ο Ευθύμιος Δίπλαρος όπως και ο Μι-

χάλης Σοφοκλέους ανακοίνωσαν τις υπο-
ψηφιότητές τους λίγο μετά την εκλογή της 
Αννίτας Δημητρίου. Και οι δύο επικαλούνται 
στις βιντεοσκοπημένες ανακοινώσεις της 
υποψηφιότητάς τους, τη συνεργασία με 
ιστορικά στελέχη της παράταξης, όπως ο 
τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος 
Αναστασιάδης και ο τέως πρόεδρος του 
κόμματος, Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Οι τέσσερις τους προτάσσουν την ανά-
γκη για επαναφορά της ενότητας στο κόμμα 
-η οποία έχει πληγεί μετά τις τελευταίες 
προεδρικές εκλογές- και δηλώνουν πως θα 
εργαστούν σε συντονισμό με την Πρόεδρο 
της παράταξης, την υπόλοιπη ηγεσία και 
τα μέλη του ΔΗΣΥ, για τον σκοπό αυτό. 

Στον προθάλαμο για θέση 
Αναπληρωτή Καρούσος, 
Νουρής κ.ά.

Πέρα από τους Φαίδωνος, Σαμ-
ψών, Σοφοκλέους και Δίπλαρο, 
κινητικότητα για τη θέση του 
Αναπληρωτή Προέδρου φαίνε-
ται πως υπάρχει και από άλλα 
στελέχη πρώτης γραμμής. 

Ο τέως Υπουργός Μετα-
φορών Γιάννης Καρούσος 
ανακοίνωσε την πρόθεσή του 
να διεκδικήσει θέση στην ανώτερη 

βαθμίδα της ηγεσίας του κόμματος αλλά 
δεν άνοιξε ακριβώς τα χαρτιά του για 
το ποια ακριβώς θα είναι αυτή η θέση. 

Σχετικά με τον κ. Νουρή, αν και ο ίδιος 
δεν προέβη σε κάποιαν  ανακοίνωση, η 
ψιθυρολογία στα κομματικά πηγαδάκια 
τον θέλει -όπως και άλλα στελέχη- να 
επεξεργάζεται το ενδεχόμενο να θέσει 
και αυτός υποψηφιότητα για τη θέση 
του Αναπληρωτή Προέδρου.

Πρώτη στον χορό 
των Αντιπροέδρων η Σάβια 

Η πρώτη ανακοίνωση υποψηφι-
ότητας για μία εκ των τριών θέσεων 
Αντιπροέδρου ήρθε από τη βουλευτή 
της παράταξης, Σάβια Ορφανίδου. Η κ. 
Ορφανίδου στην ανακοίνωσή της για την 
υποψηφιότητα υπογράμμισε την ανάγκη 
για έναν ισχυρό Συναγερμό,  που πρέπει 
ν’ αφήσει πίσω «ό,τι μας πίκρανε και μας 

πλήγωσε». Αναφέρθηκε, επίσης, στη 
λεγόμενη «κληριδική σχολή» σε 

ό,τι αφορά τον στόχο της απε-
λευθέρωσης και επανένωσης 
της Κύπρου. 

Ανακοινώνει 
ο Πελεκάνος

Στη διεκδίκηση της 
μίας εκ των τριών θέσεων 

Αντιπροέδρου θα μπει και ο 

τέως Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Μάριος 
Πελεκάνος, σύμφωνα με πληροφορίες 
της «Σημερινής». Μέχρι τη στιγμή που 
γράφεται το παρόν ρεπορτάζ ο κ. Πελε-
κάνος έχει κλειδώσει την απόφασή του 
και παραμένει η δημόσια ανακοίνωσή 
του η οποία το πιθανότερο είναι να γίνει 
την ερχόμενη Δευτέρα. 

Το επεξεργάζεται η Τζώρτζια 
Την πρόθεσή της να διεκδικήσει θέση 

Αντιπροέδρου ετοιμάζεται να ανακοι-
νώσει και η Τζώρτζια Κωνσταντίνου 
Παναγιώτου, η οποία τράβηξε κουπί 
το προηγούμενο διάστημα της προε-
κλογικής περιόδου, ως εκπρόσωπος 
Τύπου του Αβέρωφ Νεοφύτου. 

Η κ. Παναγιώτου συζητά με συ-
νεργάτες της, με στελέχη και μέλη του 
κόμματος και, όπως είναι σε θέση να 
γνωρίζει η «Σ», θα ανακοινώσει δημόσια 
τις προθέσεις της εντός των επόμενων 
ημερών. Σίγουρο είναι πως η θέση που 
την ενδιαφέρει και την οποία θα διεκ-
δικήσει, αν τελικά το αποφασίσει, δεν 
είναι άλλη απ’ αυτήν της Αντιπροέδρου. 

Ξένια, Τσιρίδου
κ.ά. για Αντιπρόεδροι 

Πέρα από την Τζώρτζια Παναγιώ-
του, βολιδοσκοπήσεις και συζητήσεις 
με στελέχη και μέλη της παράταξης για 
να «μετρήσουν» τα κουκκιά τους προ-
κειμένου να διεκδικήσουν μία εκ των 
τριών θέσεων Αντιπροέδρου, φαίνεται 
πως κάνουν και άλλα στελέχη. 

Σχετικά ρεπορτάζ και φημολογία υπάρ-
χουν μεταξύ άλλων, για την Ξένια Κων-
σταντίνου και βουλευτές όπως η Φωτεινή 
Τσιρίδη και ο Χαράλαμπος Πάζαρος. 

Εκτός μάχης ο Δημητρίου
Ο Δημήτρης Δημητρίου, που δεν 

κατάφερε να εκλεγεί Πρόεδρος του κόμ-
ματος, έκανε γνωστό πως δεν προτίθεται 
να διεκδικήσει κάποιαν  άλλη θέση στις 
εκλογές της 7ης Μαΐου. 

«Δεν είμαι κυνηγός καρεκλών», 
ανέφερε σε δήλωσή του στο διαδίκτυο, 
τονίζοντας πως θα στηρίξει την Αννίτα 
Δημητρίου ως Πρόεδρο του κόμμα-
τος. Στη συγκεκριμένη δήλωσή του ο 
κ. Δημητρίου σημείωσε πως «δεν χρει-
άζομαι καρέκλα για να υπηρετήσω την 
ενότητα του κόμματος. Μου αρκεί η 
θέση που ο Συναγερμικός κόσμος μού 
εμπιστεύθηκε ως Βουλευτή Λευκωσίας 
και Προέδρου της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Θεσμών, για να συνεχίσω 
να μάχομαι για έναν καλύτερο Συνα-
γερμό με καθαρές θέσεις για πολιτικά, 
οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα». 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
petrouc@sigmalive.com

ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΥ 
petrouc@sigmalive.com

Πολλά στελέχη έχουν ήδη εξαγγείλει 
την υποψηφιότητά τους, ενώ άλλα 
συντηρούν την ψιθυρολογία για 

την πρόθεσή τους να διεκδικήσουν 
κάποιαν απ’ τις θέσεις του Αναπληρωτή 

Προέδρου ή των Αντιπροέδρων

Σίγουρο θεωρείται το γεγονός πως 
στις επόμενες μέρες θα γίνουν και 
άλλες ανακοινώσεις για πρόθεση 
υποψηφιοτήτων από στελέχη που 

προσώρας επιλέγουν να μην ανοίγουν 
τα χαρτιά τους

Σενάρια και σκέψεις για αλλαγή 
της ημερομηνίας διεξαγωγής 
του Παγκύπριου Συνεδρίου και 
των εκλογών για την ηγεσία 

του ΔΗΣΥ, φαίνεται πως γίνονται στην 
Πινδάρου. 

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, 
το Παγκύπριο Συνέδριο θα διεξαγόταν 
το Σάββατο, 6 Μαΐου και οι εκλογές για 
ανάδειξη του Αναπληρωτή Προέδρου, 
των τριών Αντιπροέδρων και των 25 
αιρετών μελών του Πολιτικού Γραφείου, 
την Κυριακή, 7 Μαΐου. Αυτό, εξάλλου,  
είχε αποφασίσει το Πολιτικό Γραφείο σε 
συνεδρίασή του στις 13 Φεβρουαρίου. 

Ωστόσο, η απόφαση αυτή του Πολιτι-

κού Γραφείου φαίνεται πως λήφθηκε 
«εν βρασμώ» και υπό την πίεση της ανά-
γκης για άμεση αλλαγή σελίδας στον 
ΔΗΣΥ, μετά την ήττα του α’ γύρου στις 
προεδρικές εκλογές. 

Συγκεκριμένα, οι σκέψεις και οι επι-
φυλάξεις που διατυπώνονται εδώ και 
λίγες μέρες, κυρίως από επαγγελματικά 
στελέχη του κόμματος, έχουν να κάνουν 
με το γεγονός πως η πολυπλοκότητα των 
εκλογών που αφορούν 29 θέσεις συνο-
λικά, καθιστά απαιτητική και σαφώς πιο 
χρονοβόρα τη διαδικασία καταμέτρησης, 
συγκριτικά με την εκλογή προέδρου της 
παράταξης. 

Με αυτά τα δεδομένα, έχει τεθεί 
πρόταση, την οποία επεξεργάζονται στα 
αρμόδια όργανα, για μεταφορά των εκλο-
γών ημέρα Σάββατο αντί Κυριακής, με 
πιθανότερη ημερομηνία τις 6 αντί τις 7 
Μαΐου. Αν επικρατήσει η πρόταση αυτή, 
τότε θα μεταφερθεί και το Παγκύπριο 
Συνέδριο (που είναι ορισμένο για τις 6 
Μαΐου), μάλλον μία εβδομάδα νωρίτερα. 
Δεν αποκλείεται, επίσης, το Συνέδριο 
να γίνει όπως είναι προγραμματισμένο, 
στις 6 Μαΐου, και να μεταφερθούν οι 
εκλογές στις 13 Μαΐου. 

Σκέψεις επίσης γίνονται και για το 
ενδεχόμενο να αυξηθούν και τα εκλο-
γικά κέντρα, σε σχέση με τα 76 συν 

3 του εξωτερικού, που υπήρχαν στις 
εκλογές για ανάδειξη Προέδρου του 
κόμματος. Με τον τρόπο αυτό θεω-
ρείται πως θα διευκολυνθούν και τα 
μέλη του κόμματος που θα πάνε να 
ψηφίσουν, αλλά θα γίνει και πιο γρή-
γορα η καταμέτρηση. Ωστόσο, για να 
γίνει κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι πρέπει 
να βρεθούν περισσότεροι εθελοντές 
απ’ αυτούς που εργάστηκαν για την 
εκλογή Προέδρου της παράταξης.

Πληροφορίες της «Σ» αναφέρουν 
πως όλες αυτές οι σκέψεις και τα ενδε-
χόμενα θα συζητηθούν και μάλλον θα 
κλειδώσουν εντός των επόμενων ημε-
ρών -ίσως και εντός εβδομάδας- οπότε 
θα συνέλθει το Πολιτικό Γραφείο του 
κόμματος, ακριβώς για να επιληφθεί των 
διαδικαστικών ζητημάτων του Συνεδρίου 
και των Εκλογών. 

Παρά τις όποιες σκέψεις πάντως που 
αφορούν ενδεχόμενες αλλαγές σε διαδι-
καστικά ζητήματα, παραμένουν δεδομένα 
τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί 
και προβλέπουν ότι μέχρι τα μέσα Μαΐου 
θα ολοκληρωθεί και το Συνέδριο και οι 
Εκλογές. Δεδομένο επίσης παραμένει 
το γεγονός ότι οι κάλπες θα στηθούν σε 
όλη την Κύπρο και ενδεχομένως και στο 
εξωτερικό και,  τέλος, ότι το Συνέδριο θα 
προηγηθεί της εκλογικής διαδικασίας. 

Σκέψεις για μετακίνηση Συνεδρίου και Εκλογών στον Δημοκρατικό Συναγερμό
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Της Κυριακής

Η επόμενη μέρα στον ΔΗΣΥ

«ΕΊΜΑΣΤΕ ΗΔΗ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΜΕΡΑ ΚΑΊ ΕΊΜΑΊ ΠΟΛΥ ΑΊ-
ΣΊΟΔΟΞΟΣ ΓΊΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ»

Εδώ και λίγες μέρες ο ΔΗΣΥ 
πορεύεται με νέα ηγεσία. Η κυ-
ρία Αννίτα Δημητρίου είναι ο 
άνθρωπος που μπορεί να επου-
λώσει τις πληγές που άνοιξαν 
μετά την αποτυχία στις προεδρι-
κές εκλογές; 

Εμπιστεύομαι απόλυτα τη νέα Πρό-
εδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, 

η οποία έχει λάβει ένα συντριπτικό 
ποσοστό από τους ψηφοφόρους του 
κόμματος, ούτως ώστε να πάρουμε 
την παράταξη στην επόμενη μέρα. 
Σε αυτήν την προσπάθεια δεν είναι 
μόνη της. Είμαστε όλοι δίπλα της και 
θεωρώ αυτήν την προσπάθεια κοινή, 
αν θέλουμε να πετύχουμε αυτό που 
όλοι μας έχουμε ως στόχο, να είναι ο 
ΔΗΣΥ και πάλι πρωταγωνιστής των 
εξελίξεων. Θεωρώ ότι είμαστε ήδη στη 
νέα μέρα και είμαι πολύ αισιόδοξος για 
το μέλλον της παράταξης και του τόπου.

Πώς είδαν οι Ευρωπαίοι και το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα (ΕΛΚ) 
την εκλογή της; 

Η Αννίτα Δημητρίου είναι καλά γνω-
στή στον ευρωπαϊκό χώρο και στο Ευρω-

παϊκό Λαϊκό Κόμμα λόγω της εμπλοκής 
της ως βουλευτή και ως Προέδρου της 
Βουλής. Υπάρχει μια χαρά από τους 
συναδέλφους καθώς πρόκειται για μια 
γυναίκα νεαρή, η οποία αναλαμβάνει 
το μεγαλύτερο κόμμα της Κύπρου. Εί-
ναι έτοιμοι να την υποδεχθούν σύντομα 
στις Βρυξέλλες. Θα είναι η πρώτη της 
παρουσία ως Προέδρου του κόμματος, 
ενώπιον του ΕΛΚ και πιστέψτε με ότι 
υπάρχει ένα πολύ ελπιδοφόρο κλίμα 
από τους συναδέλφους. 

Ποιος είναι ο νέος ρόλος του 
Αβέρωφ Νεοφύτου στον ΔΗΣΥ; 

Έχω ακούσει τον Αβέρωφ Νε-
οφύτου να λέει ότι θα παραμείνει 
μάχιμος και έχω χαρεί γι’ αυτόν. Ο 
Αβέρωφ είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο. 

Τα μεγάλα κεφάλαια δεν φεύγουν 
από την πολιτική έτσι ξαφνικά. Θα 
παραμείνει στη Βουλή, αλλά θα είναι 
και πυλώνας σταθερότητας στην πα-
ράταξη. Είμαι σίγουρος ότι η εμπειρία 
του και η σοφία είναι χρήσιμα για 
τον ΔΗΣΥ. Θεωρώ δεδομένο ότι ο 
Αβέρωφ θα είναι εκεί. 

«Ένας ευρωβουλευτής που έχει 
κάνει μια θητεία, στη δεύτερη θητεία 
είναι πολύ πιο έμπειρος»

Του χρόνου έχουμε Ευρωβου-
λευτικές. Θα επαναδιεκδικήσετε 
τη θέση σας; 

Στην πολιτική δεν λες ποτέ, ποτέ. 
Θεωρώ ότι η παρουσία ενός ευρω-
βουλευτή κρίνεται από το έργο του 
και από τον κόσμο. Ο κόσμος θα 

κρίνει αν ο Λουκάς Φουρλάς στα 
χρόνια της παρουσίας του στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο έχει παραγάγει έργο, 
το οποίο δικαιούται να συνεχίσει στην 
επόμενη θητεία. Είναι κάτι το οποίο, 
αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ νωρίς 
για να το ανακοινώσει κάποιος ή να 
το σκεφτεί, αλλά θεωρώ ότι ο κόσμος 
θα κρίνει αν θα πρέπει να συνεχίσω 
ή όχι την πορεία μου στο Ευρωκοι-
νοβούλιο. Δεν σου κρύβω ότι ένας 
ευρωβουλευτής που έχει κάνει μια 
θητεία, στη δεύτερη θητεία είναι πολύ 
πιο έμπειρος, πολύ πιο μπασμένος στα 
πράγματα και μπορεί να διεκδικήσει 
πολύ περισσότερα πράγματα για τη 
χώρα του. Άποψη και επιθυμία μου 
είναι ένας ευρωβουλευτής να κάνει 
μέχρι δύο θητείες.    
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΛΟΥΚΑ ΦΟΥΡΛΑ ΣΤΗ «Σ»

ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΚΟΊΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΊ Η 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΊΚΟ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ 

Μ
ια εφ’ όλης 
της ύλης συ-
νέντευξη πα-
ρ α χ ώ ρ η σ ε 
στη «Σ» ο ευ-
ρωβουλευτής 
του Δημοκρα-

τικού Συναγερμού, Λουκάς Φουρλάς, ο 
οποίος αναφέρθηκε σε όλα τα επίκαιρα 
ζητήματα που αφορούν το Ευρωκοινο-
βούλιο, αλλά και την Κύπρο. 

Στο πλαίσιο της Ολομέλειας του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, 
η «Σ» συνάντησε τον κ. Φουρλά και του 
έθεσε ερωτήματα σχετικά με το σκάν-
δαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο, 
την εκλογή της Αννίτα Δημητρίου στην 
ηγεσία του ΔΗΣΥ αλλά και για το έτος 
δεξιοτήτων, όπου είναι εισηγητής ο ίδιος. 
Ακόμη κλήθηκε να απαντήσει αν θα 
επαναδιεκδικήσει θέση στις επερχόμενες 
ευρωβουλευτικές εκλογές. 

Πόσο επηρεάζουν τη ζωή μας 
οι αποφάσεις που παίρνει η Ευ-
ρωβουλή; 

Τα Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι 
συννομοθέτης μαζί με το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Άρα είναι ένας από τους 
τρεις θεσμούς που αποφασίζουν για 
πάρα πολλές εκφάνσεις της ζωής των 
Ευρωπαίων πολιτών, σε βαθμό που ούτε 
μπορεί κάποιος να υπολογίσει πόσο η 
Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οδηγίες της 
επηρεάζουν την καθημερινότητα και 
τη ζωή μας. Την επηρεάζουν σε πολύ 
μεγάλο βαθμό. Περίπου το 80% των 
νομοθεσιών που λαμβάνουν τα κράτη-
μέλη είναι ευρωπαϊκές οδηγίες. Αντι-
λαμβάνεστε ότι η ευρωπαϊκή εμπλοκή 
στην καθημερινότητα, από τα πιο απλά 
θέματα ώς τα πιο σύνθετα, είναι τεράστια 
και επηρεάζει κάθε έκφανση της ζωής 
μας. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που 
είναι δεσμευτικές και πρέπει ένα κρά-
τος να τις εφαρμόσει και υπάρχουν και 
οι συστάσεις όπου η ΕΕ συστήνει στα 
κράτη-μέλη πώς να δράσουν. Υπάρχουν 
και τομείς όπου η ΕΕ δεν μπορεί να 
παρέμβει ουσιαστικά, όπως, για παρά-
δειγμα, το εκπαιδευτικό σύστημα μιας 
χώρας, αλλά και τα θέματα υγείας, τα 
οποία είναι αυτόνομα σε κάθε κράτος-
μέλος. Όπως έχει αποδειχθεί από την 
πανδημία τίποτα δεν είναι στατικό. Αν 
δεν υπήρχε ενιαία αντιμετώπιση, δεν 
θα μπορούσαν να δοθούν λύσεις. Όλα 
αυτά είναι στο επίπεδο της αλλαγής και 
οι ανάγκες δείχνουν τον ρόλο με τον 
οποίο θα πρέπει να λειτουργεί η ΕΕ. 
Είναι η ενότητα και η κοινή αντιμετώ-
πιση των θεμάτων. 

Εμείς, ως Κύπρος, μπορούμε να 
επηρεάσουμε τις πολιτικές και τις 
αποφάσεις που παίρνει το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο; 

Ένα από τα πρώτα μαθήματα που 
έχω λάβει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
είναι ότι δεν παίζει ρόλο το μέγεθος, 
αλλά οι θέσεις που εκφράζεις και πόσο 
αξιόπιστος είσαι. Δεν παίζει ρόλο από 
ποια χώρα προέρχεσαι αλλά πόσο δρα-
στήριος είσαι και πόσο συμμετέχεις. Η 
Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου είναι 
από τη Μάλτα και πολλές αποφάσεις 
και ενέργειες έχουν τροχοδρομηθεί από 
μικρές χώρες. Είχα την τιμή να είμαι ο 
Πρόεδρος της Επιτροπής MEPs Against 
Cancer, διότι απέδειξα ότι μπορώ να 

αποδώσω. Δεν παίζει ρόλο από πού 
προέρχεσαι, αλλά τι πράττεις και πόσο 
αξιόπιστος είσαι. 

«Το Έτος Δεξιοτήτων να 
φτάσει στους νέους που δεν 
ανήκουν στη φούσκα των 
Βρυξελλών»

Είστε εισηγητής μιας νέας ευρω-
παϊκής προσπάθειας. Εξηγήστε μας τι 
είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων; 

Αποτελεί το μεγαλύτερο εγχείρημα 
μέχρι τη λήξη της θητείας του παρόντος 
Ευρωκοινοβουλίου. Είναι η προσπάθεια 
της ΕΕ να δώσει λύσεις στα προβλήματα 
που προκύπτουν για να αντιμετωπίσει 
τη μετάβαση στη νέα εποχή, ψηφιακή 
εποχή και πράσινη μετάβαση. Όλα αυτά 
απαιτούν δεξιότητες που σήμερα δεν 
υπάρχουν και θα πρέπει να αποκτη-
θούν προκειμένου ο ευρωπαϊκός πλη-
θυσμός να μπορέσει να αντιμετωπίσει 
τις προκλήσεις του μέλλοντος. Είχα την 
τιμή να με ορίσει το Ευρωκοινοβούλιο 
ως εισηγητή αυτού του εγχειρήματος 
και είναι μια απόδειξη ότι η Κύπρος 
μπορεί να συμμετέχει στα ευρωπαϊκά 
δρώμενα αλλά και να έχει πρωταγωνι-
στικό ρόλο. Τους επόμενους 12 μήνες 
η ΕΕ θα προσπαθήσει να δώσει στους 
Ευρωπαίους πολίτες τη δυνατότητα να 
αποκτήσουν δεξιότητες που σήμερα δεν 
υπάρχουν, ώστε ο ευρωπαϊκός πληθυ-
σμός να αντιμετωπίσει τις ανάγκες τού 
μέλλοντος. Το 77% των επιχειρήσεων 
δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν εξειδικευ-
μένο προσωπικό, το 20% στα σχολεία 
της ΕΕ δεν έχουν βασικές δεξιότητες 
και ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού δεν έχουν καμία πρόσβαση στη 
νέα ψηφιακή εποχή. Όλα αυτά θα πρέπει 
να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένες 
ενέργειες, με χρηματοδοτήσεις από την 
ΕΕ και με συντονισμό, ούτως ώστε οι 
επόμενοι μήνες να είναι καθοριστικοί 
για την ειδίκευση και εξειδίκευση του 
ευρωπαϊκού πληθυσμού. Σε αυτήν την 
προσπάθεια έχω την τιμή να ηγούμαι 
εκ μέρους του Ευρωκοινοβουλίου.

Το 2022 ήταν το Έτος Νεολαίας 
και θεωρώ ότι ελάχιστοι το γνώρι-
ζαν. Ίσως να χρειάζεται περισσό-
τερη δουλειά, ώστε το Έτος Δεξι-
οτήτων να πετύχει τους στόχους 
του και να φτάσει σε όλους τους 
Ευρωπαίους πολίτες; 

Έχετε δίκαιο ότι το Έτος Νεολαίας 
δεν μετέδωσε, όσο ανέμενε η ΕΕ, 
τα μηνύματά του στους νέους. Αν 
ρωτήσετε, κάθε πέντε νέοι δεν 
έχουν υπόψη τους το ευρωπα-
ϊκό Έτος Νεολαίας. Όλα αυτά τα 
πράγματα μάς έχουν μάθει πώς 
να πορευθούμε. Μία από τις προ-
τεραιότητες που είχα θέσει ήταν 
αυτό το έτος να επικοινωνήσει και 
να φτάσει σε όλα τα απομακρυσμένα 
μέρη της Ευρώπης και σε νέους που δεν 
ανήκουν στη φούσκα των Βρυξελλών. 
Είναι μια τεράστια προσπάθεια, μια δική 
μου προτεραιότητα, καθώς προέρχομαι 

από ένα κράτος, το οποίο είναι το πιο 
απομακρυσμένο γεωγραφικά από την ΕΕ, 
άρα θα πρέπει να μάθουμε από τα λάθη 
του Έτους Νεολαίας, να βελτιωθούμε και 
να προσεγγίσουμε όσο περισσότερο νέους 
ανθρώπους και Ευρωπαίους πολίτες για 
το Έτος Δεξιοτήτων. Το πλάνο μου είναι 
να ενημερωθούν οι πολίτες και θα γίνει 
μια τεράστια προσπάθεια τους επόμενους 
μήνες. Θα γίνουν εκδηλώσεις σε όλες 
τις ευρωπαϊκές πόλεις. Η μεγαλύτερη 
έναρξη των εκδηλώσεων και η πρώτη 
εκδήλωση θα γίνει στην παρουσία των 
Επιτρόπων της ΕΕ και αξιωματούχων 
στην Κύπρο τον ερχόμενο Ιούνιο. 

Πότε θα ψηφιστεί; 
Το Έτος Δεξιοτήτων έχει ψηφιστεί από 

την Επιτροπή Απασχόλησης του Ευρω-
κοινοβουλίου με συντριπτική πλειοψη-
φία. Έχει ολοκληρωθεί ο τρίλογος με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο και πάμε για την ψήφιση 30 
Μαρτίου στην Ολομέλεια που θα γίνει στις 
Βρυξέλλες και η έναρξη θα δοθεί πανη-
γυρικά στις 9 Μαΐου, στο Στρασβούργο, 
από τους Προέδρους της Κομισιόν, του 
Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
στην παρουσία μου ως εισηγητή.

και έγιναν πάρα πολλές ενέργειες, ούτως 
ώστε να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα των 
ευρωβουλευτών. Αυτό που εγώ θα θέσω 
για να αντιμετωπιστεί η διαφθορά είναι 
να ξέρουν οι πολίτες, ποιους θέλουν οι 
πολίτες στο Ευρωκοινοβούλιο. 

Ως Ευρωκοινοβούλιο έχετε πά-
ρει κάποια μέτρα, ώστε ν’ αποφευ-
χθούν στον μέλλον τέτοιου είδους 
πρακτικές διαφθοράς; 

Υπάρχει το πρωτόκολλο διαφάνειας, το 
οποίο θα πρέπει να τηρεί ο κάθε ευρω-
βουλευτής. Θα πρέπει να δηλώνει ποιους 
λομπίστες βλέπει, εάν βλέπει, θα πρέπει να 
κοιτάζουν τα συμφέροντα και ποιος εκπρο-
σωπεί ποιον. Ακόμη, υπάρχει η καταγραφή 
των όποιων δώρων θα πάρει ένας ευρωβου-
λευτής και υπάρχει ένας πιο στενός έλεγχος 
των ευρωβουλευτών για όσα πράττουν και 
πώς τα πράττουν. Δεν είναι στη δικαιοδοσία 
κανενός να εκπροσωπεί συμφέροντα τρίτων 
χωρών, τα οποία βρίσκονται σε αντίθεση με 
τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών 
και του Ευρωκοινοβουλίου.

Μετά από τρεις μήνες άρχισε το 
Ευρωκοινοβούλιο να αφήνει πίσω 
του την υπόθεση του QatarGate; 

Αν δεν καθαρίσει το απόστημα μέχρι 
βάθους, δεν μπορεί να φύγει η σκιά από το 
Ευρωκοινοβούλιο. Όσο υπάρχουν σκιές 
επί συναδέλφων ότι ενδέχεται να είχαν 
χρηματιστεί,  δεν θα σταματήσουμε να 
ζητούμε πλήρη διερεύνηση του σκανδά-
λου. Έχω την εντύπωση ότι η Εύα Καϊλή 
ήταν απλώς η κορυφή του παγόβουνου 
και αυτό το παγόβουνο ενδέχεται να 
βρίσκεται μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Αν δεν καθαρίσει το από-
στημα μέχρι βάθους, δεν 
μπορεί να φύγει η σκιά από 
το Ευρωκοινοβούλιο»

Ως ευρωβουλευτές έχετε αντιλη-
φθεί πώς εισχώρησε η διαφθορά 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο; 

Θα το θέσω διαφορετικά. Ήταν καιρός 
να αποκαλυφθεί ότι υπάρχει διαφθορά 
στο Ευρωκοινοβούλιο. Από πότε ξεκίνησε 
αυτή η ιστορία και το πώς βγήκε στην 
επιφάνεια είναι γνωστό. Όταν υπάρχουν 
ευρωβουλευτές έτοιμοι να πουληθούν ή 
να χρηματιστούν προκειμένου να υιοθε-
τήσουν θέσεις που είναι επί πληρωμή, 
αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει έδαφος για 
διαφθορά. Δεν γνωρίζω πότε ξεκίνησε 
αυτή η ιστορία, αλλά ξέρω πότε ξέσπασε 
το σκάνδαλο. Όταν περίεργες θέσεις για 
το Κατάρ βρίσκονταν ενώπιόν μας σε 
επιτροπές και στην Ολομέλεια με την 

αποκάλυψη ότι αυτές οι θέσεις ήταν 
προϊόν χρηματισμού από ξένα κέντρα 
που ήθελαν να περάσουν τις θέσεις 
στο Ευρωκοινοβούλιο. Μας πλήγωσε, 
μας θύμωσε, αλλά μας πείσμωσε 
ταυτόχρονα ούτως ώστε αυτά τα 
σάπια μήλα που υπάρχουν στο 
Ευρωκοινοβούλιο να πεταχτούν 
στον κάλαθο των αχρήστων. Δεν 
μπορεί να θυματοποιείται ένα 
ολόκληρο Ευρωκοινοβούλιο και 

705 ευρωβουλευτές διότι υπάρχουν 
κάποιοι που χρηματίστηκαν ή είναι 

έτοιμοι να χρηματιστούν προκειμένου 
να δεχθούν θέσεις τρίτων χωρών απέ-
ναντι στην ΕΕ. Θεωρώ ότι κάθε κρίση 
είναι και μια νέα ευκαιρία, μας άνοιξε 
τα μάτια μας, είμαστε πιο υποψιασμένοι 

«Ο κόσμος θα κρίνει αν θα πρέπει 
να συνεχίσω στο Ευρωκοινοβούλιο»

ΠΕΤΡΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 
afxentioup@sig-
maive.com

«Ένα από τα πρώτα 
μαθήματα που 
έχω λάβει στο 

Ευρωκοινοβούλιο 
είναι ότι δεν παίζει 

ρόλο το μέγεθος του 
κράτους-μέλους, 
αλλά οι θέσεις 

και η αξιοπιστία. 
Δεν παίζει ρόλο 
από ποια χώρα 

προέρχεσαι,  αλλά 
πόσο δραστήριος 

είσαι και πόσο 
συμμετέχεις»

«Εμπιστεύομαι 
απόλυτα την 

Αννίτα Δημητρίου, 
η οποία έχει λάβει 
ένα συντριπτικό 

ποσοστό από τους 
ψηφοφόρους του 
κόμματος, ούτως 
ώστε να πάρουμε 

την παράταξη στην 
επόμενη μέρα»

 Όταν υπάρχουν ευρω-
βουλευτές έτοιμοι να 

πουληθούν ή να χρημα-
τιστούν προκειμένου να 
υιοθετήσουν θέσεις που 
είναι επί πληρωμή, αντι-
λαμβάνεστε ότι υπάρχει 
έδαφος για διαφθορά
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Στη διάσκεψη για το Κυπριακό στο 
Κραν Μοντανά, το καλοκαίρι του 2017, 
παρούσα ήταν και η τότε Ύπατη Εκπρό-
σωπος της Ε.Ε. για Θέματα Εξωτερικής 
Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, 
Φεντερίκα Μογκερίνι, προκάτοχος του 
Ζοζέπ Μπορέλ. Η εν λόγω αξιωματούχος 
της Ε.Ε., όπως λέχθηκε δημοσίως τότε, 
δεν είχε ουσιαστική εμπλοκή. Απλώς 
εμφανίστηκε για λίγο και περιφερόταν 
στους διαδρόμους για να δείξει ότι ήταν 
παρούσα, αλλά τίποτε περισσότερο.

Από την άλλη ο διάδοχος της Μογκερίνι, 
Ζοζέπ Μπορέλ, πολλές φορές τοποθετήθηκε 
υπέρ της Τουρκίας για να παρεξηγηθεί ως 
φιλότουρκος. Δεν φαίνεται για αξιόπιστο 
άτομο αν λάβουμε υπ’ όψιν τις τελευταίες του 
παρεμβάσεις σε άλλα ακανθώδη θέματα 
εξωτερικής πολιτικής . 

Τα τελευταία τριάντα χρόνια, η τουρκι-
κή πλευρά μαζί με τον αμερικανοβρετανι-
κό παράγοντα κατάφεραν να υποβαθμιστεί 
έως και  να μηδενιστεί το ζήτημα της 
διεθνούς πτυχής του Κυπριακού, που 
είναι η εισβολή και η παράνομη κατοχή 
μεγάλου τμήματος της Κύπρου. Ο στόχος 
ήταν να μετατραπεί το Κυπριακό σε ένα 
μονοδιάστατο εσωτερικό πρόβλημα, που 
αφορά αποκλειστικά τις σχέσεις και τα 
δικαιώματα των δύο κοινοτήτων. Με αυτήν 
τη μετακύλιση η Τουρκία από παραβά-
της του Διεθνούς Δικαίου εμφανίζεται  
ως προστάτης των Τ/κ. Εμμένει  για τη  
διασφάλιση της πλήρους ισότητας της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας (του  18% 
του πληθυσμού) με την ελληνοκυπριακή 
του 80%. Η ίδια ωστόσο εμποδίζει μια 
τέτοια «πλήρη ισότητα» για τα 18 εκα-
τομμύρια Κούρδων της Τουρκίας, που 
αποτελούν το 22% του πληθυσμού της.

Αποσιωπήθηκε η φύση του 
στρατοκρατικού καθεστώτος 
στα κατεχόμενα

Δυστυχώς, όλα αυτά τα χρόνια δεν 
καταγγέλθηκε ή δεν αποκαλύφθηκε 
επαρκώς η φύση του στρατοκρατικού 

καθεστώτος στην κατεχόμενη Κύπρο. 
Ούτε και η τραγική πραγματικότητα ότι 
τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας έχουν καταντήσει η πίσω 
αυλή της Τουρκίας, όπου καταλήγουν οι 
σφετεριστές, οι βαρόνοι της μαφίας  και οι 
τυχοδιώκτες  του καθεστώτος της Άγκυρας. 

Τα τελευταία χρόνια, μετά τον εντοπισμό 
φυσικού αερίου στην Κυπριακή ΑΟΖ, η 
Τουρκία ενισχυμένη και από τον βρετανικό 
παράγοντα  μετέτρεψε το πρόβλημα της 
«προστασίας των Τ/κ» και σε πρόβλημα 
κατανομής των εισπράξεων από τους θα-
λάσσιους πόρους της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Δηλώνει ως συνδικαιούχος που 
υπερασπίζεται, τάχα, την ορθή κατανομή 
των πόρων και με παράνομες ενέργειες 
εμποδίζει εξορύξεις στην κυπριακή ΑΟΖ.

Τι έπραξαν  οι Βρυξέλλες για να  
εμποδίσουν τις έκνομες ενέργειές της; 
Τι έκαναν για ν’ αποτραπεί το άνοιγμα 
της περίκλειστης πόλης της Αμμοχώ-
στου; Εξέδιδαν μόνον ανακοινώσεις. 
Ούτε το ένα χιλιοστό των κυρώσεων 
που επιβλήθηκαν στη Ρωσία για την 
επέμβασή της στην Ουκρανία -που 
είναι μια τρίτη χώρα και όχι μέλος της 
Ε.Ε. όπως η Κύπρος- δεν υιοθετήθηκαν 
κατά της  Τουρκίας. 

Ό,τι και να λένε, η Τουρκία 
βαραίνει στη ζυγαριά 

Η Τουρκία  δεν επιθυμεί λύση δύο 
κρατών στην Κύπρο. Δεν θα ήθελε  να 
έχει στο μαλακό υπογάστριό της ένα 
«καθαρό» ελληνοκυπριακό κράτος. 
Εκείνο που επιθυμεί είναι να έχει υπό 
τον έλεγχό της το τμήμα που παράνομα 
κατέχει και να ελέγχει, μέσω αυτού, τη 
συνολική εξωτερική και αμυντική πολιτική 
της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και 
τους πόρους της. Και αυτό μπορεί να το 
πετύχει με την προβολή των «δύο κρατών» 
και  στη συνέχεια να «καταλήξει» στον 
δήθεν συμβιβασμό της συνομοσπονδίας, 
η οποία να ονομαστεί, για το θεαθήναι, 

ως «ένα ιδιαίτερο είδος Ομοσπονδίας». 
Επιδιώκει δηλαδή  ένα θεσμικό έκτρωμα 
που θα αποτρέπει το να γίνει η Κύπρος 
ένα κανονικό κράτος, όπως είχε ζητήσει  
ο Γ.Γ. του ΟΗΕ στο Κραν Μοντανά.

Δυστυχώς, εκείνοι που ασκούν πιέσεις  
τόσο εντός Κύπρου όσο και εκτός και υιο-
θετούν εν μέρει  τουρκικά επιχειρήματα, 
φαίνεται να είναι έτοιμοι να αποδεχτούν 
ένα τέτοιο έκτρωμα, που θα ενταφιάσει στο 
διηνεκές μια λύση βιώσιμη και διαρκή με 
διασφαλισμένα όλα τα πολιτικά δικαιώματα 
όλων των νόμιμων κατοίκων του νησιού. 
ΝΑΤΟ και Ε.Ε. σε αναμονή

Οι Βρυξέλλες, με το πρόσχημα των 
εκλογών στην Τουρκία, σίγουρα δεν 
θα ήθελαν να έχουν τώρα εμπλοκή και 
μάλιστα με έναν  πρωταγωνιστικό ρόλο 
για τη λύση του Κυπριακού.

Θα αναμένουν τις εξελίξεις  μαζί με 
το ΝΑΤΟ, η  ηγεσία του οποίου δεν 
τόλμησε να εκφέρει κακό λόγο κατά της 
Τουρκίας, παρά την τακτική  Ερντογάν 
να διατηρεί καλές  σχέσεις με τη Ρωσία 
και να εμποδίζει την επέκτασή του.

Στη χοάνη των Ελληνοτουρκικών
Το Κυπριακό, μπαίνοντας στη χοάνη 

των Ελλαδοτουρκικών, υπάρχει κίνδυνος 
να βρεθεί σε ένα παζάρι ανταλλαγών, 
νέων συμβιβασμών  και υποβιβασμού 
της διεθνούς πτυχής του, που είναι πρό-
βλημα εισβολής και κατοχής. Τα τελευταία 
20 χρόνια έχει εγκαταλειφθεί  η ανάγκη 
σύγκλισης μιας διεθνούς διάσκεψης με τη 
συμμετοχή των μελών του Συμβουλίου 
Ασφαλείας προκειμένου να ξεφύγουμε 
από τα πλοκάμια Ε.Ε.-ΝΑΤΟ, που πρώτα 
θα διασφαλίσουν τα δικά τους συμφέρο-
ντα  μη εξαιρουμένων της Τουρκίας και 
τελευταία  του κυπριακού λαού.

Όπως και να ‘χει, να ευχηθούμε στον 
Πρόεδρο καλές επιτυχίες, αλλά ας μην 
έχουμε τόσο μεγάλες προσδοκίες. Το 
Κυπριακό πρέπει να  μπει στις σωστές 
ράγες ως διεθνές πρόβλημα για να απο-
τραπεί ο  κίνδυνος εκτροχιασμού. 

*Το δύσβατο μυστικό μονοπάτι από το 

οποίο  ο Εφιάλτης οδήγησε τους Πέρσες 
στη μάχη των Θερμοπυλών, με αποτέλε-
σμα να καταλάβουν τα νώτα των Ελλήνων.

Ο πνευματικός πατέρας
του Κιλιτσντάρογλου

Σε περίπτωση που εκλεγεί ο επικεφα-
λής  του συνασπισμού των έξι κομμάτων 
με τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού 
Λαϊκού κόμματος,   Κεμάλ Κιλιτσντάρο-
γλου, τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο 
ευνοϊκά όσο κάποιοι ενδεχομένως να 
ελπίζουν εδώ στην Κύπρο. Μπορεί να 
είναι ευνοϊκή κατάληξη  για το ΝΑΤΟ  
και την ηγεσία της Ε.Ε. καθότι αναμένεται 
να  επιστρέψει  στη φιλοδυτική  πολιτική. 

Ο Κιλιτσντάρογλου έχει μεν διαφορές  
με τον Ερντογάν, αλλά έχει και πολλές  
ομοιότητες. Ειδικά στην εξωτερική πολι-
τική, δεν  διαφέρει. Το  Ρεπουμπλικανικό 
Κόμμα  έχει βαθιά ριζωμένο  τον  τουρκικό 
εθνικισμό. Ο  πνευματικός πατέρας του 
Κιλιτσντάρογλου είναι ο μακελάρης της 
Κύπρου, Μπουλέντ Ετζεβίτ, που έφερε  
τον Αττίλα Ι και ΙΙ  το 1974. 

Η  Τουρκία έχει μια δομημένη στρατη-
γική κουλτούρα. Ο αναθεωρητισμός, δεν 
είναι τωρινός. Δεν είναι έργο του  Ερντογάν. 
Η Τουρκία είναι αναθεωρητική εδώ και 
δεκαετίες. Είναι κράτος που πιστεύει στη 
σκληρή ισχύ. Στον συνασπισμό της αντι-
πολίτευσης, υπάρχει μέσα το στοιχείο των 
Γκρίζων Λύκων. Δηλαδή το σκληρό εθνικι-
στικό κομμάτι της Τουρκίας. Η ηγέτιδα του 
Καλού Κόμματος Μεράλ Ακσενέρ  -γνωστή 
και με το υποκοριστικό Ασένα (λύκαινα)-
είναι ορκισμένη εχθρός του Ελληνισμού. 
Μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι  οι 
γονείς της ήταν μεταξύ των μουσουλμάνων 
που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη το 1922 
και εγκαταστάθηκαν στην Τουρκία. 

Να υπενθυμίσουμε πως οι μεγάλες 
κρίσεις, που έχουν δημιουργηθεί στις 
σχέσεις Τουρκίας - Ελλάδας και Κύπρου, 
έχουν προκληθεί από  Κεμαλικούς. 
Με τον Ετζεβίτ στην Κύπρο και την 
Τανσού Τσιλέρ στα Ίμια. 

ΟΙ ΚΑΚΟΤΟΠΙΈΣ ΣΤΗΝ «ΈΠΈΝ-
ΔΥΣΗ» ΤΟΥ ΠΤΔ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ, 
ΓΙΑ ΈΝΈΡΓΟΤΈΡΗ ΈΜΠΛΟΚΗ 
ΤΗΣ ΈΈ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 

Όσοι  όλα αυτά τα χρόνια 
διαπίστωναν τα παγωμένα 
βλέμματα των Ευρωπαίων 
αξιωματούχων, το κυνικό 

χαμόγελο και την «κατανόησή» τους που 
έσταζε υποκρισία,  δεν είναι και τόσο 
αισιόδοξοι ότι η πρόταση του Προέδρου 
Χριστοδουλίδη για έναν  πρωταγωνι-
στικό ρόλο της Ε.Ε. στην επίλυση του 
Κυπριακού θα έχει αίσιο τέλος. 

Στον πηγαιμό για τις Βρυξέλλες θα  
συμβούλευαν τον Πρόεδρο Χριστοδου-
λίδη να κρατεί μικρό καλάθι. Βέβαια  
ο ίδιος, όντας πρώην επικεφαλής της 
κυπριακής διπλωματίας από τη θέση του 
ΥΠΕΞ, θα γνωρίζει  την «Ανοπαία ατρα-
πό»* και τους σκοτεινούς διαδρόμους 
που έχει να διαβεί. Σίγουρα θα γνωρίζει 
και τη ζυγαριά των συμφερόντων όπου η 
ελίτ των Βρυξελλών συνηθίζει να μετρά 
τα υπέρ και τα κατά αν θα κάνει το βήμα 
προς τα εμπρός ή θα τραβήξει πίσω.

Όσοι επίσης επενδύουν στην Ε.Ε. και 
το επαναλαμβάνουν  μετά επιτάσεως,  σί-
γουρα τους διαφεύγουν όχι μόνο η ουσία 
αλλά και οι  λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες 
πολύ επώδυνες για τους Κυπρίους, που 
τόσα χρόνια επενδύουν σε φίλους προ-
κειμένου το Κυπριακό να καταλήξει σε 
μια λύση συμβιβαστική μεν, βιώσιμη δε. 

Στον πηγαιμό για τις Βρυξέλλες να κρατούν μικρό καλάθι

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων 
στον Αγροτουρισμό και στον Τουρισμό Υπαίθρου 

– Επιχειρηματικότητα σε γεωτουριστικές δραστηριότητες

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοινοτήτων Περιοχής Τροόδους ΛΤΔ υλοποίησε με επιτυχία τη σύμβαση με τίτλο 
«Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων στον Αγροτουρισμό και στον Τουρισμό Υπαίθρου–Επι-
χειρηματικότητα σε γεωτουριστικές δραστηριότητες» που εντάσσεται στη Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης 
LEADER της Αναπτυξιακής Εταιρείας Τροόδους και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014-2020. Ανάδοχος της σύμβασης ήταν η εταιρεία Ernst & Young Cyprus Ltd.   

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι κάτοικοι/απασχολούμενοι των Κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης της Ανα-
πτυξιακής Εταιρείας Τροόδους, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες  ή /και προσωπικό  των επιχειρήσεων που δρα-
στηριοποιούνται ή/και προβλέπεται  να δραστηριοποιηθούν στον Αγροτουρισμό–Εναλλακτικό Τουρισμό της 
υπαίθρου και σε γεωτουριστικές δραστηριότητες. Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα εκπαίδευσης προσφέρθηκε 
δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση εκ μέρους των συμμετεχόντων. 

Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε κατά προτεραιότητα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που αφορούσαν: 
(α) την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, (β) την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, 
(γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και (δ) τη γεωγραφική περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν οι ενδιαφερό-
μενοι. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 24 συμμετέχοντες. 

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης περιελάμβανε τα εξής: (α) πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 35 εκπαιδευτικών 
ωρών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατσάς στη Σκουριώτισσα τον Οκτώβριο και τον 
Νοέμβριο του 2021 (25/10, 26/10, 08/11, 15/11 και22/11) και (β) εκπαιδευτική εκδρομή διάρκειας 12 εκ-
παιδευτικών ωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Μάιο του 2022 (23/05-26/05).  

Ενδεικτικά, η θεματολογία του Προγράμματος περιελάμβανε ενότητες όπως: εισαγωγή στην έννοια του αγρο-
τουρισμού και της επιχειρηματικότητας σε γεωτουριστικές δραστηριότητες, αναφορές σε βέλτιστες πρακτι-
κές και σε συστήματα πιστοποίησης αγροτουριστικών μονάδων,  επιχειρηματικό σχεδιασμό και ανάπτυξη του 
αγροτουριστικού προϊόντος, διαχείριση κινδύνων και διαδικασία ωρίμανσης έργων,  τεχνικές προώθησης και 
προβολής του προϊόντος/επιχείρησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ποιοτική και επαγγελματική εξυπηρέ-
τηση πελατών και έξυπνες τεχνικές για τη δημιουργία καταλόγου, βιωσιμότητα της επιχείρησης και βασική 
ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία.  

Αντίστοιχα, ο πρωτεύων στόχος της εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή με 
νέες εξελιγμένες πρακτικές συστημάτων πιστοποίησης αγροτουριστικών μονάδων και απόκτησης εμπειρίας, 
μεσκοπό να εφαρμοστούν στις αντίστοιχες κυπριακές επιχειρήσεις.

Εν τέλει, πραγματοποιήθηκε απολογιστική εκδήλωση ολοκλήρωσης του Προγράμματος στις 12 Σεπτεμβρίου 
2022 στο Κέντρο Επισκεπτών Γεωπάρκου Τροόδους, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και δόθηκαν 
πιστοποιητικά συμμετοχής.

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης 
και Κατάρτισης Ενηλίκων στον Αγροτουρισμό 

και στον Τουρισμό Υπαίθρου

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Επαρχίας Λεμεσού ΛΤΔ υλοποίησε με επιτυχία τη σύμβαση με τίτλο «Πρόγραμμα Εκ-
παίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων στον Αγροτουρισμό και στον Τουρισμό Υπαίθρου», που εντάσσεται στη 
Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης LEADER Επαρχίας Λεμεσού και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης 2014-2020. Ανάδοχος της σύμβασης ήταν η εταιρεία Ernst & Young Cyprus Ltd. 

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι κάτοικοι/απασχολούμενοι των Κοινοτήτων της περιοχής παρέμβασης της Ανα-
πτυξιακής Λεμεσού, οι οποίοι είναι επιχειρηματίες  ή/και προσωπικό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
ή προβλέπεται να δραστηριοποιηθούν στον Αγροτουρισμό–Εναλλακτικό Τουρισμό της υπαίθρου. Σημειώνεται 
ότι το Πρόγραμμα προσφέρθηκε δωρεάν, χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση εκ μέρους των συμμετεχόντων. 

Η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε κατά προτεραιότητα  βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που αφορούσαν: 
(α) την προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας, (β) την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, 
(γ) την επαγγελματική εκπαίδευση και (δ) τη γεωγραφική περιοχή όπου δραστηριοποιούνταν οι ενδιαφερό-
μενοι. Στο Πρόγραμμα συμμετείχαν συνολικά 17 συμμετέχοντες.

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης περιελάμβανε τα εξής: (α) πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 36 εκπαιδευτικών 
ωρών, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Ανάδοχου στη Λεμεσό τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο 
του 2021 (18/10, 19/10, 20/10, 01/11 και 02/11) και (β) εκπαιδευτική εκδρομή διάρκειας 12 εκπαιδευτικών 
ωρών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη τον Μάιο του 2022 (30/05 – 02/06).  

Ενδεικτικά, η θεματολογία του Προγράμματος περιελάμβανε ενότητες όπως: εισαγωγή στην έννοια του αγρο-
τουρισμού, αναφορές σε βέλτιστες πρακτικές και σε συστήματα πιστοποίησης αγροτουριστικών μονάδων, 
επιχειρηματικό σχεδιασμό και ανάπτυξη του αγροτουριστικού προϊόντος, τεχνικές προώθησης και προβολής 
του προϊόντος/ επιχείρησης με τη χρήση νέων τεχνολογιών, διαχείριση κινδύνων και διαδικασία ωρίμανσης 
έργων, βιωσιμότητα της επιχείρησης, βασική ξενόγλωσση επαγγελματική ορολογία,  ποιοτική και επαγγελμα-
τική εξυπηρέτηση πελατών και τεχνικές για τη δημιουργία καταλόγου.  

Αντίστοιχα, ο πρωτεύων στόχος της εκπαιδευτικής εκδρομής ήταν οι συμμετέχοντες να έρθουν σε επαφή  
με νέες  εξελιγμένες  πρακτικές συστημάτων  πιστοποίησης αγροτουριστικών μονάδων και απόκτηση εμπει-
ρίας, με σκοπό να εφαρμοστούν στις αντίστοιχες κυπριακές επιχειρήσεις.

Εν τέλει, πραγματοποιήθηκε απολογιστική εκδήλωση ολοκλήρωσης του Προγράμματος στις 14 Ιουλίου2022, 
όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα και δόθηκαν πιστοποιητικά συμμετοχής.  

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩΦ 
a.giourov@gmail.com

Όσοι επενδύουν 
στην Ε.Ε. και το 

επαναλαμβάνουν  μετά 
επιτάσεως,  σίγουρα 
τους διαφεύγουν όχι 

μόνο η ουσία αλλά και 
λεπτομέρειες πολύ 

επώδυνες
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Στις 11 Μαρτίου 2023, ο συνά-
δελφος Άριστος Μιχαηλίδης 
δημοσίευσε στον «Φ» το άρθρο 
«Η ‘‘Κληριδική Σχολή Σκέψης’’ 

και η σκέψη των επιγόνων». Πολύ ενδια-
φέρον άρθρο, στο οποίο διερωτάται κατά 
πόσον οι νεότεροι στον Δημοκρατικό 
Συναγερμό γνωρίζουν τι θα αποδεχό-
ταν ο Γλ. Κληρίδης. «Αποδέχονται, για 
παράδειγμα, την εκ περιτροπής προε-
δρία και την φορτώνουν στη ρεαλιστική 
σχολή Κληρίδη. Αλλά, είναι γνωστό με 
ποιον τρόπο παγιδεύτηκε ο Κληρίδης 
επί τούτου από τον λόρδο Χάνεϊ και τον 
Άλβαρο Ντε Σότο… Και ότι όταν μίλησε τον 
Νοέμβριο του 1974 στη γκαλερί ‘‘Αργώ’’ 
ότι ‘‘η μόνη λύσις που δύναται σήμερον 
να προκύψει είναι λύσις βασισμένη επί 
της αρχής του ομοσπόνδου κράτους’’ 
δεν μπορούσε να ξέρει τις σημερινές 
συνθήκες, όσο διορατικός και να ήταν». 

Σωστά αναλύει το θέμα ο Α. Μιχαηλίδης. 
Ναι, τον εκμεταλλεύθηκαν Σερ Ντέιβιντ 
Χάνεϊ και Άλβαρο Ντε Σότο. «Δικαιολογη-
μένα». Και με εξαιρέσεις όμως που πρέπει 
να λεχθούν. Την εκ περιτροπής αποδέχθηκε 
από το 1975. Με τη δήλωση στην «Αργώ» 
γνώριζε πολύ καλά τι θα σήμαινε. Και στη 
διαδρομή υπήρξε αντιφατικός στον «ρεα-
λισμό του». Θα περιοριστώ στις αναφορές 
από τις 19 Ιουλίου 1974. 

19.7.1974 – Άκρως μυστική και αστραπι-
αία συνάντηση Βρετανού πρέσβη (στην Ουά-
σιγκτον) Peter Ramsbotham με Γλ. Κληρίδη, 
στη Λευκωσία, εξασφαλίζοντας την άποψή 
του ότι η κατάσταση ήταν απαράδεκτη για 
τους Τουρκοκύπριους και Τουρκία και για 

την πλειοψηφία των Ελληνοκυπρίων, χρει-
αζόντουσαν παραχωρήσεις από αμφότερες 
Αθήνα και Άγκυρα. Οι Έλληνες έπρεπε να 
δώσουν κάτι στους Τούρκους, για να γλιτώ-
σουν το πρόσωπο των Τούρκων…

Τα πρακτικά της συνάντησης κρα-
τήθηκαν απόρρητα μέχρι έναν χρόνο 
μετά τον θάνατό του. Αποδεσμεύθηκαν 
στις 30.12.2014. 

27 Ιουλίου 1974 – Δέχεται τα τετελε-
σμένα της εισβολής πριν από τη δεύτερη 
εισβολή: Συμφώνησε με Ρ. Ντενκτάς για 
ομοσπονδιακή λύση με εδαφικό διαχω-
ρισμό, με δύο πιθανότητες, διχοτόμηση ή 
ομοσπονδιακή λύση (δήλωση στον Βρετ. 
Ύπ. Αρμοστή στη Λευκωσία). 

16 Αυγούστου 1974 – Το Φόρεϊν 
Όφις αποφάσισε για λύση «γεωγραφικής 
ομοσπονδίας» και επέλεξε ως «άλογο» 
τον Γλαύκο Κληρίδη. «Οι ελπίδες για 
δραστική διευθέτηση του Κυπριακού 
εξαρτώνται από το να έχουμε τον Κληρίδη 
παρά τον Μακάριο στο στάδιο ΙΙΙ… Θα 
συνεχίσουμε να βοηθούμε τον Κληρίδη 
με το να διώξουμε ανεπιθύμητες ελλη-
νικές επιρροές από την Κύπρο…».  

6 Νοεμβρίου 1974 - Ο Ντενκτάς 
επέμενε σε δημόσια δήλωση για απο-
δοχή δι-περιφερειακής (διζωνικής) 
ομοσπονδίας. Ο Κληρίδης ικανοποιεί 
Βρετανούς και Τούρκους με την ομιλία 
στην «Αργώ». Ο Βρετ. Υπ. Εξωτερικών 
Τζέιμς Κάλλαχαν  τού εξέφρασε τα συγ-
χαρητήρια και τον θαυμασμό του...

Επειδή έχω την ομιλία, είπε συγκεκρι-
μένα «…Οποιαδήποτε σκέψη για λύση 

ενιαίου κράτος είναι εκτός πραγματικό-
τητας γιατί δεν συμφωνεί η Τουρκία… 
και εφόσον το κράτος δεν μπορεί να 
είναι ένα ενιαίο κράτος, η μόνη λύση 
που μπορεί σήμερα να αναδυθεί είναι 
ένα ομόσπονδο κράτος. Μια λύση βασι-
σμένη στη γεωγραφική ομοσπονδία…».

Ο Γλ. Κληρίδης διευθέτησε μέσω Βρετ. 
Υπ. Αρμοστείας τη μετάβαση στις 17 
Νοεμβρίου 1974 στο Λονδίνο των Ε. 
Παπαϊωάννου και Α. Φάντη (ΑΚΕΛ) για να 
δουν τον Μακάριο, γιατί… συμφωνούσαν 
με τις θέσεις του (Κληρίδη). Του παρέ-
δωσαν υπόμνημα του ΑΚΕΛ καλώντας 
τον να δηλώσει ότι η ε/κ πλευρά δεχόταν 
συζήτηση γεωγραφικής ομοσπονδίας 
ως μιας από τις πιθανές λύσεις. 

Τον Νοέμβριο 1974 οι μεν Βρετανός 
Ύπ .Αρμοστής και Αμερικανός Πρέσβης 
έκαναν το παν να «πουλήσουν» στον 
Κύπριο ΥΠΕΞ Γιάννη Χριστοφίδη ως 
ρεαλιστική λύση τη διζωνική δικοινοτική 
ομοσπονδία, ο δε Γλ. Κληρίδης είπε στους 
Βρετανούς ότι αν δεν υπήρχε πρόοδος 
στην επικείμενη συνάντηση στην Αθήνα 
με Μακάριο/Καραμανλή θα έβαζε μπρο-
στά για μια πλήρη διζωνική ομοσπονδία. 

Ο Κάλλαχαν ζητούσε από τον Μα-
κάριο να νομιμοποιήσει την ντε φάκτο 

κατάσταση, με ΔΔΟ και πως δεν ήταν 
ρεαλιστικό να αναμένουν τους Τούρκους 
να υπαναχωρήσουν από μια διπεριφε-
ρειακή ομοσπονδία... 

Συνάντηση στην Αθήνα 30 Νο-
εμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 1974

 Ο Γλ. Κληρίδης έκανε το παν για να εξα-
σφάλιζε ενυπόγραφο πρωτόκολλο αποδοχής 
της διζωνικής από τον Μακάριο ή κάτι κοντά 
σ’ αυτό σύμφωνα με τις συνεννοήσεις του 
με τους Βρετανούς, αλλά ο Αρχιεπίσκοπος 
Μακάριος δεν έδωσε. Όμως…

Στις 10 Φεβρουαρίου 1975 ο Γλαύκος 
Κληρίδης έδωσε στον Ντενκτάς δικοι-
νοτικές πολυ-περιφερειακές ομόσπον-
δες προτάσεις. Έτσι έθαψαν την έντιμη 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ και έκτοτε αγωνί-
ζονται «ρεαλιστικά» όλοι (εξαίρεση ο 
Σπ. Κυπριανού) να αναγνωρίζουν τα 
τετελεσμένα δύο τουρκικών εισβολών 
μέσω της βρετανο-τουρκικής ΔΔΟ…

Στις 13 Φεβρουαρίου 1975 ο Ρ. Ντενκτάς 
«απάντησε» με την πρόθεσή του να ανακη-
ρύξει μονομερώς το λεγόμενο «τουρκικό 
ομόσπονδο κράτος της Κύπρου»…

Οι βρετανικές «οδηγίες» στον Κλη-
ρίδη για να αγνοήσει την Κυπριακή 
Κυβέρνηση πριν από την 3η Βιέννη 

τον Αύγουστο του 1975
«Με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο 

η πιθανότητα να πεισθεί ο Κληρίδης να 
πάρει το θάρρος με τα δύο του χέρια και 
να διαπραγματευθεί στη Βιέννη πέραν των 
οδηγιών που έχει» (εννοείται από την κυ-
πριακή Κυβέρνηση), έγραψε αξιωματούχος 
του Φόρεϊν Όφις, στις 24 Απριλίου 1975... 

17 Ιουνίου 1975 – Ο Βρετανός Ύπα-
τος Αρμοστής πίεζε τον Αρχιεπίσκοπο 
Μακάριο να δεχθούν οι Έλληνες προ-
καταρτική αποδοχή της ΔΔΟ με μιαν 
αδύνατη κεντρική κυβέρνηση…

Στην 3η Βιέννη (2 Αυγούστου 1975), 
η οποία σχετιζόταν με την ανταλλαγή 
πληθυσμών προς όφελος του Ρ. Ντενκτάς, 
ο Κληρίδης εισάκουσε στη «ρεαλιστική» 
γραμμή του Φόρεϊν Όφις και δέχθηκε τη 
ΔΔΟ με μιαν αδύνατη κεντρική κυβέρ-
νηση. Αλλά φοβούμενος για τη ζωή του 
ζήτησε προστασία από τους Βρετανούς, 
οι οποίοι του παραχώρησαν «άσυλο» 
οικογενειακώς, αλλά δεν το χρειάστηκε…

Ο στενός συνεργάτης του Γλ. Κληρί-
δη, Λέανδρος Ζαχαριάδης, επιβεβαίωσε 
στους Βρετανούς ότι ο Κληρίδης όταν τα 
δέχθηκε δεν είχε εξουσιοδότηση από την 
κυπριακή κυβέρνηση να πάει τόσο μακριά.

Στις 7 Αυγούστου 1975 ο Κληρίδης 
είπε στους Βρετανούς ότι στο ΑΚΕΛ συ-
μπεριφέρονται λογικά, είχαν ταχθεί υπέρ 
της διζωνικής ομοσπονδίας…

2 Φεβρουαρίου 1977 -  Συνάντηση Γλ. 
Κληρίδη με Δρα Ντέιβιντ Όουεν (Βρετ. ΥΠΕΞ) 
στο Φόρεϊν Όφις. Ο Κληρίδης είπε πως ο 
Μακάριος δεν δεχόταν την εκ περιτροπής 
προεδρία, αλλά πρότεινε (ο Κληρίδης) δική 
του εναλλακτική πρόταση. Αντί Έλληνα προέ-
δρου και Τούρκου αντιπροέδρου να υπάρχει 
ένας πρόεδρος και ένας πρωθυπουργός…

(Σημ.: Από τα βρετ. έγγραφα και εκείνα 
του ΟΗΕ, μάθαμε ότι και ο Αρχ. Μακάριος 
είχε ερήμην του λαού δεχθεί τη ΔΔΟ από 
το 1975, αλλά δεν το γνωστοποιούσε).

Εις αντίθεσιν με την πιο πάνω «ρε-
αλιστική πολιτική» του ο Γλ. Κληρίδης 
υπήρξε και αντιφατικός.

Το 1992 απέρριψε τις βρετανικές «Ιδέ-
ες Γκάλι», που ήταν ο προπομπός του 
«Σχεδίου Ανάν» (προεκλογικό τέχνασμα 
αλλά σημασία έχει ότι τις απέρριψε), όμως 
ακολούθως δέχθηκε τα Μέτρα Οικοδό-
μησης Εμπιστοσύνης που προνοούνταν 
από αυτές, δίχως καμία τροποποίηση!

Στη συνέχεια παρήγγειλε τους ρωσι-
κούς πυραύλους S-300 για αεράμυνα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το 1996, 
σε ανεπίσημη συνομιλία του με γνωστό 
δημοσιογράφο, ο Κληρίδης είπε ότι στόχευε 
να κάμει τον καλύτερο στρατό στο πρότυπο 
του ισραηλινού. Το 1998, μετά από έντονο 
διαξιφισμό στην Αθήνα με τον τότε Πρωθυ-
πουργό Κ. Σημίτη, επιμένοντας να πάνε οι 
πύραυλοι στην Κύπρο και ότι θα έκανε και 
πόλεμο αν επιχειρούσε επίθεση η Τουρκία, 
δέχθηκε να πάνε στην  Κρήτη! Και αυτά 
ενόσω διαβεβαίωνε τους Βρετανούς ότι δεν 
θα έφθαναν στην Κύπρο οι πύραυλοι, όταν 
οι τελευταίοι από το 1996 πίεζαν για ανα-
τροπή της καθόδου των στην ΚΔ…

Η «ρεαλιστική σχολή Κληρίδη» 
όπως την κατέγραψε το Φόρεϊν Όφις

ΦΑΝΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΟΥ, 
Ερευνήτρια/
δημοσιογράφος 
afanoulla@gmail.com

ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥ-
ΝΟΜΙΛΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΉΡΙΔΉ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΑΝΟΥΣ, ΠΟΥ «ΘΕ-
ΜΕΛΙΩΣΑΝ» ΤΉ «ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΉ 
ΣΧΟΛΉ» ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΉ ΤΟΥ 
ΔΉΣΥ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Ο Γλ. Κληρίδης 
έκανε το παν για 
να εξασφαλίσει 

ενυπόγραφο 
πρωτόκολλο 

αποδοχής της 
διζωνικής από 
τον Μακάριο ή 

κάτι κοντά σ’ αυτό 
σύμφωνα με τις 

συνεννοήσεις του με 
τους Βρετανούς

Ο Ντενκτάς επέμενε 
σε δημόσια δήλωση 

για αποδοχή δι-
περιφερειακής 

(διζωνικής) 
ομοσπονδίας. Ο 

Κληρίδης ικανοποιεί 
Βρετανούς και 

Τούρκους με την 
ομιλία του στην 

«Αργώ»

Για τον Γλ. Κληρίδη είπε 
ο Σερ Ντέιβιντ Χάνεϊ τον 
Οκτώβριο του 2000: 
«Από τον Σεπτέμβριο 

ο Κληρίδης ξεκίνησε, αν και κα-
θυστερημένα, να υπερασπίζεται 
και να προωθεί τη διαπραγματευ-
τική διαδικασία και να πολεμά 
αρκετά ικανοποιητικά εναντίον 
των ‘‘απορριπτικών’’ μεταξύ 
των πολιτικών του αντιπάλων…
Το δεύτερο εξάμηνο του 2001… 
θα είναι η στιγμή να σπρώξουμε 
για το τελικό αποτέλεσμα των δι-
απραγματεύσεων. Το να χάσου-

με (τον χρόνο) πέραν αυτού θα 
έχουμε δύο κύριους αρνητικούς 
περιορισμούς, την ολοκλήρωση 
των ενταξιακών Κύπρου/ΕΕ και 
το τέλος της προεδρίας Κληρίδη 
το 2003».

Αυτή ήταν συνοπτικά η «ρεα-
λιστική πολιτική» του ιδρυτή του 
Δημοκρατικού Συναγερμού. Την 
οποία ακολούθησε και ο Νίκος Ανα-
στασιάδης, αλλά στα τελευταία του 
προφανώς αποστασιοποιήθηκε και, 
θα μπορούσε κάποιος να πει ότι,  
ακολούθησε την πολιτική της Πρό-
ταξης του μ. Σπύρου Κυπριανού…

«Σχέδιο Ανάν» 

ΣΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ. ΡΌΜΠΙΝ ΚΌΎΚ. ΓΛ. ΚΛΗΡΙΔΗΣ.

Η ΑΝΑΦΌΡΑ ΣΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΧΑΝΕΙ ΓΙΑ ΓΛ. ΚΛΗΡΙΔΗ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΖΕ ΤΌΎΣ «ΑΠΌΡΡΙΠΤΙΚΌΎΣ»…

Ό ΣΕΡ ΝΤΕΙΒΙΝΤ ΧΑΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΔΡΌΎΣΑΝ ΓΡΗΓΌΡΑ, ΠΡΙΝ 
ΑΠΌ ΤΗΝ ΌΛΌΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΩΝ ΤΗΣ ΚΔ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΌ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΠΡΌΕΔΡΙΑΣ ΚΛΗΡΙΔΗ.

Σαράντα εννέα και πλέον χρό-
νια από την εθνική τραγωδία 
του 1974 και με αφορμή την 
εκλογή νέου Προέδρου της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι επιτέ-
λους η ώρα για μια ολοκληρωμένη 
αναδιαμόρφωση στρατηγικής και τακτι-
κής στο Κυπριακό, επικαιροποιημένη 
στις νέες συνθήκες. Και ιδιαίτερα υπό 
το φοβερό βάρος του επικρεμάμενου 
κινδύνου οριστικοποίησης της στρεβλής 
εικόνας του προβλήματος ως δικοινο-
τικής διαμάχης. Όπως προδιαγράφει 
το πρόσφατο κείμενό του της έκθεσης 
του Γ.Γ. του ΟΗΕ προς το Συμβούλιο 
Ασφαλείας για την Κύπρο.

Ούτως ή άλλως είναι αδιανόητο να 
παραμένουμε μαρμαρωμένοι στο πα-
ρελθόν. Πολύ περισσότερο τώρα που 
έχουν διαμορφωθεί νέα γεωστρατηγι-
κά, γεωπολιτικά δεδομένα στον κόσμο 

και την περιοχή μας. Ρωσο-ουκρανική 
κρίση, ενεργειακή ανασφάλεια, αξιο-
ποίηση των ενεργειακών πηγών της 
ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου 
– περιλαμβανομένων και των δικών 
μας – για την ενεργειακή αυτάρκεια 
της Ευρώπης. Είναι «ηλίου φαεινό-
τερον» ότι δεν υπάρχουν περιθώρια 
να παραμείνουμε προσκολλημένοι σε 
μια στρατηγική και τακτική που έχει 
αποδειχθεί, εκ του αποτελέσματος, ότι 
έχει αποτύχει. Και ιδιαίτερα όταν βρι-
σκόμαστε ενώπιον των εξωφρενικών 
αξιώσεων Τουρκίας και υποχείριας 
τ/κ ηγεσίας για «κυριαρχική ισότητα» 
και «λύση δύο κρατών».

Πρώτη αναγκαία πρωτοβουλία της 
ελληνικής κυπριακής πλευράς και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας η διαμόρφωση 
περιγράμματος λύσης του Κυπριακού, με 
βάση το κοινό ανακοινωθέν του Εθνικού 

Συμβουλίου του Σεπτεμβρίου του 2009 
και με επίσημη κατάθεσή του, ενώπιον της 
διεθνούς και της ευρωπαϊκής κοινότητας. 
Είναι αδιανόητο, μισό σχεδόν αιώνα μετά 
την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην 
Κύπρο και τους δόλιους ισχυρισμούς της 
Τουρκίας ότι ο κυπριακός Ελληνισμός 
δεν επιθυμεί λύση, να αποφεύγουμε 
το αυτονόητο. Να καταθέσουμε είτε μια 
ολοκληρωμένη πρόταση λύσης είτε ένα 
αδρό περίγραμμα λύσης. Με αυτόν τον 
τρόπο θα καταρριφθεί η τουρκική προ-
παγάνδα και θα ισχυροποιηθεί η θέση 
μας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δεύτερον, με αποσύνδεση της 
εσωτερικής από τη διεθνή πτυχή 
του Κυπριακού. Η αποχώρηση των 
τουρκικών στρατευμάτων, η απομά-
κρυνση των εποίκων και η κατάργηση 
των αναχρονιστικών εγγυήσεων του 
1960 θα πρέπει να τεθούν ενώπιον της 

Τουρκίας, για να τοποθετηθεί ενώπιον 
των ευθυνών της. Να ζητήσουμε και 
να επιμείνουμε για τη συζήτηση της 
διεθνούς πτυχής σε διεθνή διάσκεψη, 
με συμμετοχή του ΟΗΕ, της Ε.Ε., των 
τριών εγγυητριών δυνάμεων και της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τρίτον, με προώθηση αιτήματος για 
υιοθέτηση δέσμης αρχών λύσης του 
Κυπριακού σε ένα προσεχές Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο. Ύστερα από σωστή προε-
τοιμασία και επαφές με τα κράτη-μέλη. 
Όπως πράττει ήδη ο νέος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας.

Τέταρτον, με προώθηση στην Ε.Ε. 
αιτήματος για διορισμό πολιτικής προ-
σωπικότητας εγνωσμένου κύρους και 
αδιαμφισβήτητης αντικειμενικότητας, ως 
ειδικού απεσταλμένου για το Κυπριακό, με 
όρους εντολής, να εποπτεύει ότι οι όποιες 
πρόνοιες της λύσης συζητούνται είναι 

συμβατές με το ευρωπαϊκό κεκτημένο.
Πέμπτον, με προώθηση διαβημάτων 

για εφαρμογή των ψηφισμάτων 550 
(1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου 
Ασφαλείας και της συμφωνίας υψη-
λού επιπέδου του 1979 Κυπριανού 
- Ντενκτάς, για κατά προτεραιότητα 
επιστροφή της Αμμοχώστου.

Η ακινησία, οι απλές διακηρύξεις 
και η παθητική παρέλευση του χρόνου 
εμπεδώνουν τα κατοχικά δεδομένα. Είναι 
η ώρα για μια νέα αρχή, με αφετηρία 
τη νέα περίοδο αμέσως μετά τις προε-
δρικές εκλογές και με αξιοποίηση του 
διεθνούς κλίματος για προσήλωση στις 
αρχές του Διεθνούς Δικαίου ύστερα 
από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Σαράντα εννέα χρόνια μετά τη τραγω-
δία του 1974 δεν νοείται επανάπαυση, 
εφησυχασμός και συμφιλίωση με τη 
παθητική παρέλευση του χρόνου.

Για την επανεκκίνηση στο Κυπριακό

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΟΜΗΡΟΥ, 
πρώην Πρόεδρος 
Βουλής των 
Αντιπροσώπων



Της Κυριακής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 9
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 01/01/2020 01/01/2019  
 -30/06/2019 -30/06/2020
 € €
Καθαρά κέρδη εύλογης αξίας σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων - 2.060 
Μεικτό κέρδος - 2.060 
Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων (25.051) (16.125) 
Καθαρή ζημιά για την περίοδο (25.051) (14.065) 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα - -
Συνολικά Έξοδα για το έτος (25.051) (14.065) 
Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους (σεντ) (0,23) (0,13)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείος Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, σε συνεδρία του που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2023, μελέτη-
σε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, οι 
οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι εν λόγω συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.34 ‑ "Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις" και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε 
σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 εφαρ-
μόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστά-
σεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2019 και παραμένουν η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων επενδυτικού οργανισμού.
Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020 δεν είχε μεταβολή. Με βάση τον δείκτη καθαρής εσωτερικής 
αξίας, η Εταιρεία είχε αρνητική απόδοση 3,43% σε σύγκριση με 24,18% αρνητικές απόδοσης του δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύ-
πρου. Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 30ή Ιουνίου 2020 μειώθηκε σε €0,0642 ανά μετοχή από €0,0665 αξίας κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε κανένα κέρδος ή ζημιά από τη ρευστοποίηση και επανεκτίμηση σε 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων σε σύγκριση με κέρδος €2.060 
την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα έξοδα Διοίκησης και Πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2020 αυξήθηκαν σε €25.051 σε σύγκρι-
ση με €16.125 το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά για το πρώτο εξάμηνο 
του 2020, ύψους €25.051 σε σύγκριση με ζημία ύψους €14.065 την αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημίες από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες εκτός των κυρίων δραστηριοτήτων της 
Εταιρείας.
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2020, η απόδοση της Εταιρείας θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία του ΧΑΚ όπως επίσης και από τις επι-
λογές του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, τις στρατηγικές και άλλες αποφά-
σεις, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι η πτώση στις χρηματιστηριακές 
τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24 οι Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων προσώπων κατά την υπό εξέταση περίοδο φαίνονται στη σημείω-
ση 12 των συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
Η μη ελεγμένη συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020 
καθώς και η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο Τύπο.
Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των εν λόγω συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς τους μετό-
χους, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 66, Πολ. Κρόνος, 4ος όροφος, 1077 
Λευκωσία (τηλ. 22875544).

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για τη διαχείρισή τους, περιγρά-
φονται στη σημείωση 11 συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονο-
μική κατάσταση και στην επίδοση της Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.

Ύπαρξη υποκαταστημάτων
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία δεν διατηρούσε οποιαδήποτε υποκαταστήματα.

Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κίνδυνο ρευστότητας από τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
κατέχει.

Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της 
αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων και τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίν-
δυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής 
αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να 
μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. 
Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Κίνδυνος από την κυριότητα μετοχικών τίτλων
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις/συμμετοχές της Εταιρείας και είναι συνδυασμός πιστωτικού, αγοραίου και 
λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συμμόρφωσης και απώλειας φήμης. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες ανά-
λυσης, επιμέτρησης και ελέγχου του κινδύνου αυτού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται.

Κίνδυνος Συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που 
απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω 
της εποπτείας που ασκείται από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλίδων που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Η ζημιά για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους 
ανέρχεται σε €25.051 (2019: €14.065). Στις 30 Ιουνίου 2020 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €1.010.232 
(2019: €1.010.232) και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ήταν €706.250 (2019: €731.301). 

Μερίσματα
Η Εταιρεία δεν είχε διανεμητέα κέρδη στις 30 Ιουνίου 2020, έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να προτείνει την καταβολή με-
ρίσματος.

Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.

Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα που έχουν σχέση με το λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας περιγράφονται στη σημείωση 11 των 
οικονομικών καταστάσεων.

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβησαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Anteνa Secretarial Services Limited
Γραμματέας
Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2023

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020

Π
έπλο μυστηρίου φέρε-
ται να καλύπτει μέχρι 
στιγμής την υπόθε-
ση του θανάτου της 
28χρονης Ουκρα-
νής, Lesya Bykova, 
που βρέθηκε νεκρή 

το Σάββατο, 11 Μαρτίου, σε παραλία 
κοντά στην «Πέτρα του Ρωμιού». Τα 
ερωτήματα που εγείρονται αρκετά, με 
την υπόθεση να λαμβάνει συνεχώς 
άλλη τροπή και κατεύθυνση και με 
την Αστυνομία να διερευνά όλα τα 
ενδεχόμενα που έκοψαν το νήμα της 
ζωής της 28χρονης. 

Το χρονικό της τραγωδίας 
Η 28χρονη γυναίκα βρισκόταν στην 

περιοχή με τον φίλο της, επίσης από την 
Ουκρανία, όταν κάτω από συνθήκες 

ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΕΥΡΉΜΑΤΑ, ΝΕΑ 
ΤΡΟΠΉ ΚΑΙ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ ΠΡΟ-
ΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΉΣ 
28ΧΡΟΝΉΣ LESYA BYKOVA, 
ΤΉΣ ΟΠΟΙΑΣ ΤΟ ΠΤΩΜΑ 
ΕΝΤΟΠΙΣΤΉΚΕ ΤΉΝ 11Ή 
ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΉΝ «ΠΕΤΡΑ ΤΟΥ 
ΡΩΜΙΟΥ»

Πέπλο μυστηρίου γύρω από τον 
θάνατο της 28χρονης Lesya

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ

που διερευνώνται έχασε την ισορροπία 
της και έπεσε στο κενό, με αποτέλεσμα 
να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 30χρονος 
φίλος της 28χρονης υποστήριξε πως 
η πτώση της οφείλεται σε ατύχημα,  
αφού, σύμφωνα με τον ίδιο, η άτυχη 
γυναίκα, στην προσπάθειά της να βγάλει 
φωτογραφία, έχασε την ισορροπία της 
και έπεσε στο κενό. Σύμφωνα με τον 
Αστυνομικό Διευθυντή Πάφου, Νίκο 
Τσαππή, η Αστυνομία διερευνά όλα τα 
ενδεχόμενα σε ό,τι αφορά την πτώση που 
οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό 
της 28χρονης. Για την ανάσυρση του 
πτώματος της άτυχης γυναίκας, λόγω 
της απόκρημνης περιοχής, στη σκηνή 
κλήθηκε ελικόπτερο της Αστυνομίας, 
ενώ στο μέρος, το οποίο αποκλείστηκε, 
βρίσκονται και μέλη του ΤΑΕ Πάφου 
και διεξάγουν έρευνα για ανεύρεση 

στοιχείων που θα οδηγήσουν στη δι-
αλεύκανση της υπόθεσης. 

Εγκληματική ενέργεια έδειξε 
η πρώτη νεκροτομή 

Για την πραγματοποίηση της νενομι-
σμένης νεκροτομής κλήθηκαν η επικε-
φαλής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, 
Αγγελική Παπέττα, και ο ιατροδικαστής 
Ορθόδοξος Ορθοδόξου, με τα ευρήματα 
ν’ αλλάζουν άρδην την κατεύθυνση των 
ερευνών, υποδεικνύοντας εγκληματική 
ενέργεια και όχι ατύχημα. Σύμφωνα με 
τα όσα εντοπίστηκαν, το άψυχο σώμα 
της 28χρονης Lesya έφερε πολλαπλά 
κατάγματα, που δεν δικαιολογούνταν από 
την πορεία της πτώσης, ενώ σε αυτά προ-
στέθηκε το ενδεχόμενο στραγγαλισμού 
αλλά και σημάδια πιθανής σεξουαλικής 
κακοποίησης της άτυχης Ουκρανής. Τα 

Ματσάκης στη «Σ»: «Πο-
λυτραυματισμός συνεπεία 
πτώσης, δεν τεκμηριώνεται 
σεξουαλική κακοποίηση» 

Εν αναμονή των ευρημάτων και των 
εξετάσεων μετά τη δεύτερη νεκροτομή, 
που πραγματοποίησε η Χαρά Σπηλιοπού-
λου, ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης 
-που επιστρατεύτηκε από πλευράς του 
υπόπτου αμφισβητώντας τα ευρήματα 
της πρώτης νεκροτομής- μίλησε στη 
«Σημερινή». Μετά την αυτοψία, όπως 
ανέφερε, την εξέταση του κρατουμένου 
αλλά και του ρουχισμού,  δήλωσε πως ο 
θάνατος της 28χρονης Lesya προήλθε από 
πολυτραυματισμό συνεπεία της πτώσης 
σε γκρεμό. Ερωτηθείς για τις εκδορές που 
φέρει ο ύποπτος, ο Μάριος Ματσάκης 
πρόσθεσε πως πρόκειται για τραύματα 
τριβής, επεξηγώντας πως η άτυχη Lesya 
δεν έπεσε στο κενό αλλά κατρακύλησε, 
κρατιόταν από διάφορα σημεία, με τον 
30χρονο να προσπαθεί να κατέβει για να 

την βοηθήσει. Η μεγαλύτερη όμως 
αποκάλυψη, στην οποία προ-

έβη, κληθείς να σχολιάσει 
τυχόν ευρήματα για σεξου-
αλική κακοποίηση, ήταν 
πως «θεωρώ ότι δεν τεκ-
μηριώνεται σεξουαλική 
κακοποίηση», ενώ για τις 

πληροφορίες που έφεραν 
το τηλέφωνο της 28χρονης 

στο αυτοκίνητο του υπόπτου 
δήλωσε πως από την πολύ σύντομη 

επαφή του με τον ύποπτο τού ανέφερε 
πως η Lesya έπεσε, γλίστρησε, του έδωσε 
το κινητό και στη συνέχεια ξανακύλησε. 
Σε γενικότερο πλαίσιο, πως τα ευρήματα 
που έχει ενώπιόν του συνάδουν με την 
εκδοχή του 30χρονου. Καταληκτικά και 
σε ό,τι αφορά το πόρισμα Σπηλιοπούλου, 
υπογράμμισε πως «αυτό θα παραδοθεί 
όταν ολοκληρωθούν όλες οι εξειδικευ-
μένες εξετάσεις, εγώ θεωρώ ότι δεν το 
χρειάζομαι». 

Ατύχημα ή δολοφονία; Αντι-
φάσεις και ερωτήματα γύρω 
από τον θάνατο της Lesya 

Αρκετά είναι τα ερωτήματα που 
προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία, 
εν αναμονή και του πορίσματος της δεύ-
τερης νεκροτομής. Η καθυστέρηση του 
υπόπτου να ειδοποιήσει την Αστυνομία, 
το κινητό της άτυχης 28χρονης, το κά-
ταγμα σε σημείο του υοειδούς οστού, 
το οποίο παρατηρείται σε περιπτώσεις 
στραγγαλισμού. Οι διαφορετικές εκδοχές 
για την ύπαρξη κακώσεων σεξουαλι-
κής κακοποίησης, αλλά και η επιμονή 
του υπόπτου στην αρχική εκδοχή του 
συμβάντος δυσχεραίνουν ακόμη περισ-
σότερο το ξετύλιγμα του κουβαριού της 
υπόθεσης. Μιλώντας στη «Σημερινή» 
ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας,  
Χρίστος Ανδρέου, ανέφερε πως οι εξε-
τάσεις συνεχίζονται από πλευράς Αστυ-
νομίας, λαμβάνονται καταθέσεις από 
πρόσωπα που είχαν επικοινωνία με τον 
30χρονο και την 28χρονη τις τελευταίες 
ημέρες, ενώ γίνεται και «ξεψάχνισμα» 
των τηλεφώνων. Παράλληλα, λήψη γε-
νετικού υλικού και πραγματοποίηση 
ιστοπαθολογικών εξετάσεων ενδέχεται 
να ρίξουν φως στην υπόθεση, με τον 
κύριο Ανδρέου να τονίζει πως διερευ-
νώνται όλα τα ενδεχόμενα. 

παραπάνω κομμάτια του παζλ, καθώς και 
το γεγονός ότι ο 30χρονος φίλος της ήταν 
ο μόνος που αποδεδειγμένα βρισκόταν 
στη σκηνή τη στιγμή του θανάτου της, τον 
τοποθέτησαν αυτόματα στο κάδρο των 
ερευνών με το ΤΑΕ Πάφου να εκδίδει 
άμεσα ένταλμα σύλληψής του και τον 
ίδιο να τίθεται υπό προσωποκράτηση 
για 8 ημέρες. 

Αρνείται τα πάντα, εμμένει 
στους ισχυρισμούς για ατύ-
χημα ο 30χρονος 

Ο 30χρονος ισχυρίζεται πως η σύντρο-
φός του έχασε την ισορροπία της και έπεσε 
στο κενό στην προσπάθειά της να βγάλει 
φωτογραφία, ενώ σε σχέση με τις εκδορές 
που εντοπίστηκαν στο σώμα του, αναφέρει 
πως προκλήθηκαν στην προσπάθεια του 
να την σώσει. Παράλληλα, ο 30χρονος 
ανέφερε πως οι δύο τους διασκέδαζαν 
σε νυχτερινό κέντρο και στη συνέχεια 
μετέβησαν στην Πέτρα του Ρωμιού, ενώ 
από εξετάσεις που διενεργήθηκαν 
στον νεαρό, βρέθηκε θετικός 
σε άλκοτεστ και νάρκοτεστ. 
Ο ίδιος μετά τα αποτελέ-
σματα της νενομισμένης 
νεκροτομής υπέβαλε 
μέσω των δικηγόρων 
του αίτημα για διενέργεια 
δεύτερης νεκροτομής πα-
ρουσία ιδιώτη ιατροδικαστή 
(Μάριος Ματσάκης). Για τον 
λόγο αυτό αποφασίστηκε η κά-
θοδος στην Κύπρο της πολύπειρης ια-
τροδικαστή, Χαράς Σπηλιοπούλου, που 
θα εκδώσει το δικό της πόρισμα μετά τις 
απαιτούμενες εξετάσεις παρουσία τόσο 
του Μάριου Ματσάκη όσο και των ια-
τροδικαστών που πραγματοποίησαν την 
πρώτη νεκροτομή (Αγγελική Παπέττα & 
Ορθόδοξος Ορθοδόξου). 

 «Θεωρώ ότι δεν τεκ-
μηριώνεται σεξουαλική 
κακοποίηση», ανέφερε 

ο Μάριος Ματσάκης στη 
«Σημερινή»
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ΑΝΤΡΗ 
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΥΝΑΝΤΉ-
ΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΌ ΜΕΡΌΥΣ ΤΉΣ 
ΥΠΌΥΡΓΌΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Το νερό στ’ αυλάκι για αλλαγή τετραμήνων

Τα σενάρια για 
άμεση αντιμετώπιση 

Το σενάριο που επικρατεί για το μέλ-
λον της υπόθεσης, φαίνεται πως δεν θα 
επιτρέπει επέμβαση του Υπουργείου 
στις βαθμολογίες των μαθητών για το 
πρώτο τετράμηνο της υφιστάμενης 
σχολικής χρονιάς. 

Σύμφωνα με τον Νόμο, θα μπορούσε 
να υπάρξει αλλαγή στο ποσοστό που 
προσμετρείται για τον τελικό βαθμό, 
το οποίο από 40% που είναι τώρα να 
μειωθεί σε ένα μικρότερο ποσοστό, 
εάν υπάρχουν αποδεδειγμένα λόγοι 
δημοσίου συμφέροντος. 

Ένα δεύτερο κεφάλαιο είναι το πο-
σοστό στο οποίο μπορεί να «κατέβει» η 
βαρύτητα της εξέτασης. Την ώρα που οι 
γονείς λένε πως θέλουν να πάει μέχρι 
10%, θα είναι πολύ δύσκολο να πέσει 
κάτω από 30%. Ίσως συναντηθούν κά-
που στη μέση. Κι εδώ τίθεται ακόμη 
ένα ερώτημα, ποιος μαθητής θα μπει 
στη διαδικασία να πάει στις εξετάσεις 
για να διεκδικήσει ένα 5% στην τελική 

του θεσμού, εν αναμονή των αποφά-
σεων της Υπουργού Παιδείας, καθώς 
η θέση τους είναι ξεκάθαρη.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος 
Κάρουλλας, δήλωσε ότι είναι υπέρμαχοι 
των βελτιωτικών αλλαγών στον θεσμό 
των τετραμήνων. 

Εκ μέρους του ΑΚΕΛ, ο βουλευτής Χρί-
στος Χριστοφίδης ανέφερε πως οι θέσεις 
της Κυβέρνησης κινούνται σε επίπεδο ασά-
φειας, επισημαίνοντας ότι το μόνο σίγουρο 
είναι ότι τα τετράμηνα δεν διατηρούνται 
με την υφιστάμενή τους μορφή.

Η ΕΔΕΚ αναμένει την πρόταση της 
εκτελεστικής εξουσίας τις επόμενες 
εβδομάδες και θα λάβει τις τελικές 
αποφάσεις της, χωρίς να αποκλείεται 
ακόμη και στήριξη της πρότασης για 
κατάργηση των εξετάσεων, ανέφερε ο 
Ανδρέας Αποστόλου.

Η συνάντηση 
με την ΟΕΛΜΕΚ

Η συνάντηση της Υπουργού με την 
ΟΕΛΜΕΚ πραγματοποιήθηκε την πε-
ρασμένη Πέμπτη το απόγευμα, ώστε 
να ακούσει τα φλέγοντα ζητήματα που 
απασχολούν τη Μέση Εκπαίδευση. 

Η «Σ» μίλησε με τον Γενικό Γραμμα-
τέα της ΟΕΛΜΕΚ, Κώστα Χατζησάββα, 
ο οποίος ανέφερε πως η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητι-
κό κλίμα, καθώς η Υπουργός γνωρίζει 
τα θέματα Παιδείας. Η ίδια, σύμφωνα 
με τον κ. Χατζησάββα, ζήτησε πίστωση 
χρόνου, ώστε να δει σε βάθος τα θέματα.

Οι εκπαιδευτικοί παρέδωσαν στην 
Υπουργό έγγραφο με τα ζητήματα που 
τους απασχολούν, ενώ στο μικροσκόπιο 
της συζήτησης τέθηκαν τα τετράμηνα. Η 
ΟΕΛΜΕΚ ζητά τουλάχιστον οι μαθητές 
της Γ’ Λυκείου να έχουν μια μείωση στη 
βαρύτητα της βαθμολογίας, σε μαθήματα 
όπου είχαν έτσι κι αλλιώς προβλήματα τα 
δοκίμια, όπως τα μαθηματικά. Επιπλέον, 
θέση τους είναι η κατάργηση της εξέτα-
σης Ιανουαρίου και να παραμείνει μια 
ενιαία εξέταση στο τέλος της σχολικής 
χρονιάς, με περιορισμένη ύλη.

19.03.2023

Η
νέα Υπουργός Παι-
δείας δεν πρόλαβε ν’ 
αναλάβει τα ηνία του 
Υπουργείου και το 
μέγα ερώτημα το οποίο 
καλείται επιτακτικά να 
απαντήσει είναι ένα:  Θα 

καταργηθεί ο θεσμός των τετραμήνων;
Ας τα πάρουμε, όμως, από την αρχή. 

Την περασμένη εβδομάδα η Υπουργός 
φιλοξενήθηκε στην Επιτροπή Παιδείας της 
Βουλής, όπου, ανάμεσα σε άλλα σημαντικά 
θέματα, τέθηκε και αυτό των τετραμήνων. 
Συγκεκριμένα, η ερώτηση που απασχόλησε 
περισσότερο από κάθε άλλη  την Επιτροπή, 
ήταν το τι θα γίνει με τα τετράμηνα.

Στις δηλώσεις της η Υπουργός δε-
σμεύτηκε να έχει τη νέα πρόταση για τα 
τετράμηνα μέχρι τις 17 Μαρτίου.  Βάσει 
της πρότασης, η οποία τελικώς δεν κα-
τατέθηκε όπως ήταν ορισμένο μέχρι την 
Παρασκευή που μας πέρασε, το ποσοστό 
προσμέτρησης του βαθμού των τετραμή-
νων στην τελική βαθμολογία θα μειωθεί. 

Φαίνεται πως ο λόγος που δεν κα-
τατέθηκε η πρόταση ακόμη είναι πως 
δεν πρόκειται για κάτι «απλό», αφού 
απαιτείται -μεταξύ άλλων- και η γνω-
μοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας.

Πάντως, μέχρι και τη στιγμή που το 
παρόν τεύχος της «Σ» έφυγε για το τυπογρα-
φείο, δεν είχε παραδοθεί η γνωμοδότηση.

του βαθμολογία;
Αξίζει επίσης να σημειωθεί πως εξε-

τάζεται το ενδεχόμενο προσαρμογής της 
διδακτέας ύλης, ώστε να διευκολυνθούν 
μαθητές και διδακτικό προσωπικό.

Στα της Βουλής 
Η Υπουργός ανέφερε σε δηλώσεις 

της μετά το πέρας της συνεδρίας της 
Επιτροπής Παιδείας της Βουλής πως 
ένας νέος θεσμός για την αξιολόγηση 
των μαθητών, σύντομα θα αντικαταστήσει 
τον θεσμό των τετραμήνων. 

Η πρόταση θα παρουσιαστεί όταν εί-
ναι έτοιμη, στην Επιτροπή Παιδείας. Η 
ίδια, άλλωστε, άρχισε τις διαβουλεύσεις 
με τα εμπλεκόμενα μέρη με τις καλύτε-
ρες των προθέσεων. Η κ. Μιχαηλίδου, 
η οποία κατά κοινήν ομολογίαν, είναι 
καλή γνώστης των θεμάτων που άπτονται 
της Παιδείας, επισήμανε πως πρέπει να 
κατατεθεί έγκαιρα η πρόταση του Υπουρ-
γείου για τις εξετάσεις τετραμήνων για να 
γίνει η τροποποίηση και να εφαρμοστεί 
η νομοθεσία από τη νέα σχολική χρονιά. 

 01/01/2021 01/01/2020
 ‑30/06/2021 ‑30/06/2020
 € €
Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων (22.914) (25.051) 
Καθαρή ζημιά για την περίοδο (22.914) (25.051) 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα - ‑
Συνολικά Έξοδα για το έτος (22.914) (25.051) 
Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους (σεντ) (0,21) (0,23) 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείος Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, σε συνεδρία του που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2023, μελέτη‑
σε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021, οι 
οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι εν λόγω συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.34 ‑ "Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις" και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε 
σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 εφαρ‑
μόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστά‑
σεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2020 και παραμένουν η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων επενδυτικού οργανισμού.
Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021 δεν είχε μεταβολή. Με βάση τον δείκτη καθαρής εσωτερικής 
αξίας, η Εταιρεία είχε αρνητική απόδοση 3,43% σε σύγκριση με 16,60% θετικής απόδοσης του δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. 
Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 30ή Ιουνίου 2021 μειώθηκε σε €0,0586 ανά μετοχή από €0,0607 αξίας κατά την 31η 
Δεκεμβρίου 2020.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε κανένα κέρδος ή ζημιά από τη ρευστοποίηση και επανεκτίμηση σε 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όπως και την αντίστοιχη πε‑
ρίοδο του 2020. Τα έξοδα Διοίκησης και Πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2021 μειώθηκαν σε €22.914 σε σύγκριση με €25.051 το 
πρώτο εξάμηνο του 2020. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ύψους 
€22.914 σε σύγκριση με ζημιά ύψους €25.051 την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημίες από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες εκτός των κυρίων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, η απόδοση της Εταιρείας θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία του ΧΑΚ, όπως επίσης και από τις 
επιλογές του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, τις στρατηγικές και άλλες απο‑
φάσεις, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι η πτώση στις χρηματιστηριακές 
τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, οι Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων προσώπων κατά την υπό εξέταση περίοδο φαίνονται στη σημεί‑
ωση 12 των συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
Η μη ελεγμένη συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021, 
καθώς και η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο Τύπο.
Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των εν λόγω συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς τους μετό‑
χους, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 66, Πολ. Κρόνος, 4ος όροφος, 1077 
Λευκωσία (τηλ. 22875544).

Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για τη διαχείρισή τους, περιγρά‑
φονται στη σημείωση 11 συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονο‑
μική κατάσταση και στην επίδοση της Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.

Ύπαρξη υποκαταστημάτων
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 η Εταιρεία δεν διατηρούσε οποιαδήποτε υποκαταστήματα.

Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κίνδυνο ρευστότητας από τα χρηματοοικονομικά μέσα που 
κατέχει.

Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της 
αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων και τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίν‑
δυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής 
αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.

Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να 
μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.

Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. 
Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.

Κίνδυνος από την κυριότητα μετοχικών τίτλων
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις/συμμετοχές της Εταιρείας και είναι συνδυασμός πιστωτικού, αγοραίου και 
λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συμμόρφωσης και απώλειας φήμης. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες ανά‑
λυσης, επιμέτρησης και ελέγχου του κινδύνου αυτού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται.

Κίνδυνος Συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που 
απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω 
της εποπτείας που ασκείται από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλίδων που εφαρμόζει η Εταιρεία.

Αποτελέσματα και Μερίσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Η ζημιά για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους 
ανέρχεται σε €22.914 (2020: €25.051). Στις 30 Ιουνίου 2021 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €990.433 
(2020: €990.433) και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ήταν €644.819 (2020: €667.733). 

Μερίσματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος. 

Μετοχικό κεφάλαιο
Κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου, το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από €2.380.000, διαιρεμένο 
σε 14.000.000 συνήθεις μετοχές με ονομαστική αξία €0,17 ανά μετοχή, σε €140.000, διαιρεμένο σε 14.000.000 συνήθεις μετοχές με 
ονομαστική αξία €0,01. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας μειώθηκε από €1.870.000, διαιρεμένο σε 11.000.000 μετοχές 
με ονομαστική αξία €0,17 ανά μετοχή, σε €110.000 διαιρεμένο σε 11.000.000 μετοχές με ονομαστική αξία €0,01 ανά μετοχή.

Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα που έχουν σχέση με το λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας περιγράφονται στη σημείωση 11 των 
οικονομικών καταστάσεων.

Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβησαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Anteνa Secretarial Services Limited
Γραμματέας
Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2023

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021

Στόχος του Υπουργείου είναι να μην 
αδικηθούν τα παιδιά, να δουν τι δεν 
πήγε καλά και να γίνουν διορθώσεις 
για το δεύτερο τετράμηνο. 

Για την επόμενη 
σχολική χρονιά

Η κ. Μιχαηλίδου τόνισε ότι θα εργα-
στούν προκειμένου μέχρι τον Μάιο το 
Υπουργείο να ετοιμάσει πρόταση που να 
είναι σύμφωνη με τους εμπλεκόμενους 
φορείς, στο μέτρο του εφικτού,  για να 
κατατεθεί στη Βουλή. Ανέφερε επιπλέον 
πως θα βάλουν βάσεις για αλλαγές και για 
μια αξιολόγηση που δεν είναι απειλή. Η 
κ. Μιχαηλίδου επιπρόσθετα επισήμανε 
την αναγκαιότητα της αποφόρτισης του 
αναλυτικού προγράμματος. 

Η πρόταση της Υπουργού 
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση 

της Υπουργού περιλαμβάνει την ενδιά-
μεση και τελική εξέταση των μαθητών, 
ενώ ανοικτό είναι το θέμα του κατά πό-
σον θα ετοιμάζονται οι εξετάσεις από το 
Υπουργείο ή από τις σχολικές μονάδες.

Αντιδράσεις 
Οι δεσμεύσεις της Υπουργού ενώπι-

ον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής 
πυροδότησαν αντιδράσεις.

Η Επιτροπή Παιδείας θα επιμείνει 
μέχρι τέλους στην κατάργηση του θεσμού 
επισήμανε ο πρόεδρος της Επιτροπής, 
Παύλος Μυλωνάς, ο οποίος ξεκαθάρισε 
ότι τέλος Μαρτίου η Επιτροπή θα ξεκι-
νήσει να συζητά για τις εξετάσεις των 
τετραμήνων με στόχο την κατάργηση 

Βάσει της πρότασης, 
η οποία τελικώς δεν 

κατατέθηκε όπως 
ήταν ορισμένο μέχρι 

την Παρασκευή 
που μας πέρασε, 

το ποσοστό 
προσμέτρησης 

του βαθμού των 
τετραμήνων στην 
τελική βαθμολογία 

θα μειωθεί

Η Επιτροπή Παιδείας 
θα επιμείνει μέχρι 
τέλους στην κατάργηση 
του θεσμού, επισήμανε 
ο πρόεδρος της 
Επιτροπής, Παύλος 
Μυλωνάς



Της Κυριακής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11
ΦΟΡΗΤΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ ΣΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 

Οι επιφυλάξεις και ο ρόλος-κλειδί 
της Νομικής Υπηρεσίας 

ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΤΙΣ ΕΠΌΜΕΝΕΣ 
ΕΒΔΌΜΑΔΕΣ, ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΌΠΗ 
ΝΌΜΙΚΏΝ ΤΗΣ ΒΌΥΛΗΣ, ΤΌ 
ΝΌΜΌΣΧΕΔΙΌ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΌΡΗΤΕΣ 
ΚΑΜΕΡΕΣ ΤΏΝ ΑΣΤΥΝΌΜΙΚΏΝ

Ζ
ητήματα πρακτικότητας 
εγείρονται στην εφαρμο-
γή του νομοσχεδίου για 
τη χρήση των φορητών 
καμερών στις στολές των 
αστυνομικών  και στα πε-
ριπολικά τους. Στη συνε-

δρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής 
Νομικών την Τετάρτη, 15 Μαρτίου, η 
απουσία του Βοηθού Εισαγγελέα άφησε 
αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις 
πρόνοιες του εν λόγω νομοσχεδίου. Ένα 
χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πότε 
επιτρέπεται ο αστυνομικός να πατήσει 
το κουμπί της βιντεογράφησης και πότε 
μπορεί να κρίνει ότι πρέπει να επέμβει 
άμεσα με ανοιχτή την κάμερα, χωρίς 
να δεχτεί ο ίδιος ποινικές κυρώσεις.

Αναγκαίος ο 
Βοηθός Εισαγγελέα 

Τις απαντήσεις στις διαφωνίες των 
εκπροσώπων των Συνδέσμων Αστυνο-
μικών αναμένεται να δώσει ο Βοηθός 
Εισαγγελέα, καθώς την Τετάρτη δεν ήταν 

19.03.2023

παρών στην Επιτροπή. Ρόλο-κλειδί στην 
έγκριση του νομοσχεδίου φαίνεται πως 
κατέχει η Γενική Εισαγγελία, η οποία 
είναι και αρμόδια για ν’ απαντήσει σε 
σειρά ερωτημάτων που τίθενται κυρί-
ως από συνδικαλιστικές οργανώσεις 
αστυνομικών. 

Όπως εξηγεί στη «Σ» η Βουλευτής 
και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής 
Επιτροπής Νομικών, Φωτεινή Τσι-
ρίδου, το νομοσχέδιο αναμένεται να 
τεθεί ενώπιον των αρμοδίων και στην 
επόμενη συνεδρία της Βουλής. «Έχουν 
εκφραστεί όλες οι απόψεις, έχουν με-
λετηθεί οι πρόνοιες του νομοσχεδίου, 
όμως υπάρχουν προβληματισμοί για το 
πώς θα συλλέγεται το μαρτυρικό υλικό». 

Επιφυλάξεις από Αστυνομι-
κούς - «Δεν έχει προοπτική 
ρεαλισμού»

Μερικούς από αυτούς τους προβλη-
ματισμούς αναφέρει στη «Σ» ο Πρόεδρος 
του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της 
συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ,  Νίκος Λοϊζίδης. 
«Η χρήση φορητών καμερών από τους 
αστυνομικούς στην Κύπρο δεν έχει προο-
πτική ρεαλισμού, όπως αντίθετα συμβαί-
νει με τις κάμερες των αστυνομικών του 
εξωτερικού», τονίζει. Για παράδειγμα, το 
χρονικό περιθώριο της 30ήμερης απο-
θήκευσης του οπτικοακουστικού υλικού 
είναι σύντομο. Η δυνατότητα να γνωρίζει 
από πριν ο αστυνομικός για το αν η πε-
ρίπτωση που καλείται να χειριστεί είναι 
υψηλού κινδύνου δεν είναι εφικτή. Η 
αποκάλυψη των αστυνομικών υπό κάλυψη 
που θα βιντεοσκοπούν είναι απαγορευ-
τική, όπως επίσης ο αναγκαίος χρόνος 
που απαιτείται για να ενημερώσει τον 
ύποπτο ότι θα προβεί σε βιντεοσκόπη-
ση εγκυμονεί τον κίνδυνο να χαθούν 
τεκμήρια, αναφέρει ενδεικτικά. 

Σύμφωνα με τον κ. Λοϊζίδη, διαφωνίες 
για τις πρόνοιες του συγκεκριμένου νομο-
σχεδίου εξέφρασαν επίσης ο Σύνδεσμος 
Αστυνομίας Κύπρου και η Ανεξάρτητη 
Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύ-
πρου. Παράλληλα τόνισε ότι η έρευνα 
που διεξήχθη στους αστυνομικούς είχε 
θέσει το ερώτημα για το αν συμφωνείτε με 
τις κάμερες και όχι για το αν συμφωνείτε 
με αυτό το νομοσχέδιο.  

«Χρήσιμο εργαλείο»
Τη συγκεκριμένη έρευνα, η οποία 

διεξήχθη τη χρονική περίοδο Σεπτέμβριος 
– Οκτώβριος 2020, αναφέρει στη «Σ» και 
ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας 
Κύπρου, Χρίστος Ανδρέου, επισημαί-
νοντας ότι το 82% των αστυνομικών 

συμφώνησαν με τη χρήση καμερών. 
«Νιώθουν καθησυχασμένοι με τη χρήση 
κάμερας, όταν ενδείκνυται, και ότι προ-
στατεύονται από απειλές». Όπως τονίζει ο 
κ. Ανδρέου, πρόκειται για ένα σύγχρονο 
εργαλείο, το οποίο βοηθά στην απονομή 
της δικαιοσύνης, όπως σε περιπτώσεις 
ανυπόστατων καταγγελιών και προστασίας 
των πολιτών από παραβάσεις. «Είναι ένα 
εργαλείο που θα τους βοηθήσει όλους 
και οι αστυνομικοί θα εκπαιδευτούν 
για να εργάζονται με αυτό». Ερωτηθείς 
για το πώς θα γίνεται η βιντεογράφηση, 
απαντά ότι «αν κρίνει ο αστυνομικός ότι 
πρέπει να επέμβει άμεσα, θα πατήσει 
το κουμπί». Μάλιστα, συμπληρώνει ότι 
ήδη φορητές κάμερες χρησιμοποιούνται 
από αστυνομικούς και σε άλλες χώρες, 

όπως στο Βέλγιο, την Εσθονία, τη Φινλαν-
δία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αμερική 
και τη Γαλλία. 

Σύμφωνα με τον κ. Ανδρέου, το νομο-
σχέδιο, το οποίο συζητείται εδώ και έξι 
χρόνια, πέρασε από τη Νομική Υπηρεσία 
και την Επίτροπο Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη 
Λοϊζίδου – Νικολαϊδου, η οποία έχει 
επισημάνει συγκεκριμένες εισηγήσεις.  

Η ευθύνη στην Αστυνομία 
Όπως διευκρινίζει στη «Σ» η Επί-

τροπος Προστασίας Δεδομένων Προ-
σωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου 
- Νικολαΐδου, η εξουσία της Επιτρόπου 
για ελέγχους ενεργοποιείται είτε μετά 
την υποβολή παραπόνου είτε αυτεπαγ-

γέλτως. Συμπληρώνει ότι ευθύνη για 
την τήρηση της νομοθεσίας και των 
προϋποθέσεων που τέθηκαν θα έχει 
βεβαίως η Αστυνομία. «Επιπλέον, ως 
και το σημείωμά μου που καταχώρισα 
στη Βουλή για το εν λόγω νομοσχέδιο 
ετύγχανε διαβούλευσης από το 2016 
μέχρι και το 2021 και οι δικές μας παρα-
τηρήσεις έγιναν πλήρως αποδεκτές και 
ενσωματώθηκαν στο νομοσχέδιο. Όλες 
οι προσθήκες που ενσωματώθηκαν στο 
πλαίσιο της διαβούλευσης με το Γραφείο 
μου καταγράφονται και επεξηγούνται 
στο εν λόγω σημείωμα». 

Κληθείσα να σχολιάσει για το αν η 
χρήση κάμερας είναι νόμιμη, εξηγεί 
ότι «γενικά για να μπορεί να χαρακτη-
ριστεί μία επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων ως νόμιμη θα πρέπει να 
γίνεται δυνάμει κάποιας νομικής βάσης. 
Σε αυτήν την περίπτωση η εν λόγω 
επεξεργασία θα γίνεται με νόμο αν 
ψηφιστεί και υπό προϋποθέσεις ως 
καταγράφονται στον νόμο». Ερωτηθείσα 
για το αν έχει δικαίωμα ο πολίτης να βι-
ντεοσκοπεί με το κινητό του ταυτόχρονα 
τον αστυνομικό που τον βιντεοσκοπεί 
με τη φορητή κάμερα, απαντά ότι «κατά 
κανόνα όχι, γιατί ασκεί δημόσιο καθήκον. 
Αν το κάνει ο πολίτης και μπορεί να 
το δικαιολογήσει υπό προϋποθέσεις, 
η αποδεικτικότητα του τεκμηρίου θα 
κριθεί από το Δικαστήριο. Είναι όμως 
μεγάλη συζήτηση και υπάρχουν και 
σχετικές αποφάσεις όχι βεβαίως για τη 
χρήση φορητών αλλά καμερών που 
κατέγραψαν αστυνομικούς».

Σημειώνεται ότι το κόστος των φο-
ρητών καμερών παραμένει άγνωστο, 
καθώς δεν έχει κατατεθεί στο προτει-
νόμενο νομοσχέδιο, όπως επίσης και 
το μέγεθος των καμερών ώστε να είναι 
ευδιάκριτες από τα αστυνομικά οχήματα.

 01/01/2022 01/01/2021
 ‑30/06/2022 ‑30/06/2021
 € €
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης 1.092.945 ‑
Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων (22.728) (22.914) 
Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες 1.070.217 (22.914) 
Έξοδα χρηματοδότησης (406) ‑
Κέρδος/(ζημιά) πριν από τη φορολογία 1.069.811 (22.914) 
Φορολογία (114.058) ‑
Καθαρό κέρδος (ζημιά) για την περίοδο 955.753 (22.914) 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα - ‑
Συνολικά Έξοδα για το έτος 955.753 (22.914)
Κέρδος/(ζημιά) ανά μετοχή που κατανέμεται (σεντ) 8,69 (0,21)

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείος Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, σε συνεδρία του που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2023,  με‑
λέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2022, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι εν λόγω συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.34 ‑ "Ενδιά‑
μεσες Οικονομικές Καταστάσεις" και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανο‑
νισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 εφαρ‑
μόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές κατα‑
στάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2021 και παραμένουν η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων επενδυτικού οργανισμού.
Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2022 δεν είχε μεταβολή. Με βάση τον δείκτη καθαρής εσω‑
τερικής αξίας, η Εταιρεία είχε θετική απόδοση 154,62% σε σύγκριση με 0,96% αρνητικής απόδοσης του δείκτη Χρηματιστηρίου 
Αξιών Κύπρου. Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 30ή Ιουνίου 2022 αυξήθηκε σε €0,1431 ανά μετοχή από €0,0562 
αξίας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Εταιρεία δεν πραγματοποίησε κανένα κέρδος ή ζημιά από τη ρευστοποίηση και επανεκτίμηση 
σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων όπως και την αντίστοιχη 
περίοδο του 2021. Τα έξοδα Διοίκησης και Πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2022 μειώθηκαν σε €22.728 σε σύγκριση με €22.914 
το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος για το πρώτο εξάμηνο του 2022 
ύψους €955.753 σε σύγκριση με ζημία ύψους €22.914 την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Κατά την υπό αναφορά περίοδο η Εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, εκτός των κυρίων 
δραστηριοτήτων της, όπως αναφέρεται στη Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση συνολικού εισοδήματος και στη σημείωση 3 των Συ‑
νοπτικών Ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων.
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, η απόδοση της Εταιρείας θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία του ΧΑΚ όπως επίσης και από τις 
επιλογές του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, τις στρατηγικές και άλλες απο‑
φάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι η πτώση στις χρηματιστηριακές 
τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, οι Συναλλαγές και υπόλοιπα συνδεδεμένων προσώπων κατά την υπό εξέταση περίοδο  φαίνονται στη ση‑
μείωση 16 των συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
Η μη ελεγμένη συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022 
καθώς και η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο Τύπο.
Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των εν λόγω συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς τους με‑
τόχους, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 66, Πολ. Κρόνος, 4ος όροφος, 
1077 Λευκωσία (τηλ. 22875544).
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για τη διαχείρισή τους  περι‑
γράφονται στη σημείωση 15 συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικο‑
νομική κατάσταση και στην επίδοση της Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.
Ύπαρξη υποκαταστημάτων
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2022 η Εταιρεία δεν διατηρούσε οποιαδήποτε υποκαταστήματα.
Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, σε κίνδυνο επιτοκίου, σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κίνδυνο ρευστότητας από τα χρη‑
ματοοικονομικά μέσα που κατέχει.
Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της 
αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται σε εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων και τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε 
κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της 
τιμής αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της 
αγοράς. Τα περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά 
τις ταμειακές ροές. Τα περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο σε σταθερά επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που 
αφορά την εύλογη αξία. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε 
να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία ανα‑
φοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου.
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπί‑
πτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. 
Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρη‑
τών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστω‑
τικές διευκολύνσεις.
Κίνδυνος απο την κυριότητα μετοχικών τίτλων
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις/συμμετοχές της Εταιρείας και είναι συνδυασμός πιστωτικού, αγοραίου και 
λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συμμόρφωσης και απώλειας φήμης. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες 
ανάλυσης, επιμέτρησης και ελέγχου του κινδύνου αυτού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται.
Κίνδυνος Συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποι‑
νές, που απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγά‑
λο βαθμό μέσω της εποπτείας που ασκείται από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλίδων που 
εφαρμόζει η Εταιρεία.
Αποτελέσματα και Μερίσματα          
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Το κέρδος για την περίοδο που αναλογεί στους με‑
τόχους ανέρχεται σε €955.753 (2021: ζημία €22.914). Στις 30 Ιουνίου 2022 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας 
ήταν €1.837.367 (2021: €987.029) και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ήταν €1.573.892 (2021: €618.139). 
Μερίσματα
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος και το καθαρό κέρδος για την περίοδο μεταφέρεται στα αποθεματικά.
Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.
Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα που έχουν σχέση με το λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας περιγράφονται στη σημείωση 15 
των οικονομικών καταστάσεων.
Γεγονότα μετά την περίοδο αναφοράς
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα συνέβησαν μετά την περίοδο αναφοράς, περιγράφονται στη σημείωση 18 των οικονομικών κα‑
ταστάσεων.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Anteνa Secretarial Services Limited
Γραμματέας
Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2023

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022

Παρόλο που 
συμφωνούν με τη 
φιλοσοφία των 

καμερών στις στολές 
και στα περιπολικά, 

οι εκπρόσωποι 
των αστυνομικών 

εκφράζουν ανησυχίες 
για το προτεινόμενο 

νομοσχέδιο

ΧΑΡΙΣ ΒΩΒΟΥ  
vovouc@sigmalive.
com 
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Προ των πυλών η επαναφορά 
του Παγκράτιου Μερακλή 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΝΈΈΣ 
ΈΞΈΛΙΞΈΙΣ ΤΗΣ ΈΚΚΛΗΣΙ-
ΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΈΣΗΣ ΠΟΥ 
ΣΥΝΈΤΑΡΑΞΈ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤΗ 
ΔΈΚΑΈΤΙΑ ΤΟΥ ’90 ΚΑΙ ΈΠΑ-
ΝΈΡΧΈΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

Α
νοικτή πληγή για την 
Εκκλησία της Κύπρου 
είναι η υπόθεση του 
Παγκράτιου Μερακλή. 
Φέτος συμπληρώνονται 
27 χρόνια από το εκ-
κλησιαστικό ζήτημα 

που διαδραματίστηκε στα μέσα της 
δεκαετίας του ’90.

Το 1998, η Ιερά Σύνοδος αποφά-
σισε να θέσει σε απ’ αόριστον αργία 
τον Αρχιμανδρίτη Παγκράτιο, με την 
αιτιολογία ότι ήταν φορέας του AIDS. 
Κατά καιρούς είχε εγερθεί το θέμα της 
αποκατάστασής του, αλλά το έδαφος κρί-
θηκε πιο πρόσφορο μετά την εκλογή 
του νυν Αρχιεπισκόπου Γεωργίου.

Ήδη ο Παγκράτιος συναντήθηκε με 
τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο, 
στον οποίο παρέδωσε επιστολή, όπου 
ζητεί άρση της πολύχρονης αργίας του 
και την οποία ο Μητροπολίτης θα πα-
ρουσιάσει ενώπιον της Ιεράς Συνόδου.

Η Ιερά Σύνοδος θα κληθεί να επανε-

ξετάσει την τότε απόφασή της, δηλαδή 
να αποφανθεί αν θα συνεχισθεί η αργία 
ή θα τερματισθεί. Προς το παρόν δεν 
υπάρχει προγραμματισμένη συνεδρία 
της Ιεράς Συνόδου για να συζητηθεί το 
θέμα του Παγκράτιου Μερακλή. Ωστόσο,  
το θέμα ενδέχεται να συζητηθεί στην 
Τακτική Σύνοδο, όπου θα συζητήσουν 
για άλλα εκκλησιαστικά ζητήματα και 
η οποία είναι προγραμματισμένη για 
το επόμενο διάστημα.

Το ζήτημα της επαναφοράς του στις 
τάξεις της Ιεροσύνης θα πρέπει πρώτιστα 
να φέρει ενώπιον της Ιεράς Συνόδου 
ο Μητροπολίτης Μόρφου. Απ’εκεί και 
πέρα η απόφαση εναπόκειται στην Ιερά 
Σύνοδο και στο τι θα αποφασίσει η πλει-
οψηφία, αν δηλαδή θα ψηφιστεί η παύση 
της αργίας του Παγκράτιου Μερακλή.

Η στάση του Αρχιεπισκόπου Γεώργιου 
παραμένει σταθερή, με τον ίδιο να είναι 
θετικός στο να συζητηθεί το ζήτημα ενώ-
πιον της Ιεράς Συνόδου, αν και εφόσον 
τεθεί από τον Μητροπολίτη Μόρφου.

Το χρονικό της αργίας του 
Αρχιμανδρίτη 

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην επ’ 
αόριστον αργία του Παγκράτιου Μερα-
κλή ξεκίνησαν από 1996, όταν έφυγε 
από τη ζωή ο Μητροπολίτης Μόρφου 
Χρύσανθος στις 21 Ιανουαρίου. Μετά 
τον θάνατο του Μητροπολίτη Μόρφου 
ξεκίνησε ένα εργώδες παρασκήνιο για 
την ανάδειξη του νέου Μητροπολίτη.

Τα ονόματα που είχαν δημοσιευθεί 
τότε στον ημερήσιο Τύπο αναφορικά με 
το ότι θα διεκδικούσαν τον θρόνο, ήταν 
ο Αρχιμανδρίτης Γεώργιος Παπαχρυ-
σοστόμου, ο Αρχιμανδρίτης Αθανάσιος 
Κυκκώτης, ο Αρχιμανδρίτης Παγκράτιος 

Μερακλής και ο Φώτιος Κωνσταντινίδης.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του 

1996, ο τότε Αρχιμανδρίτης Γεώργιος 
Παπαχρυσοστόμου ήταν το άτομο που 
προωθούσε η Αρχιεπισκοπή για τη θέση 
του Μητροπολίτη και αυτό φάνηκε και 
από την τοποθέτησή του ως Τοποτηρη-
τή της Μητρόπολης αμέσως μετά τον 
θάνατο του Μητροπολίτη Σαρηγιάννη.

Οι πιστοί, με μια φωνή θεωρούν φυσι-
κό διάδοχο για τη Μητρόπολη Μόρφου 
τον Πρωτοσύγκελο της Μητρόπολης, 
Αρχιμανδρίτη Παγκράτιο Μερακλή.  
Αμέσως ο τότε Αρχιεπίσκοπος Χρυ-
σόστομος ο Α’ απορρίπτει για δικούς 
του λόγους τη συγκεκριμένη υποψηφιό-
τητα, με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη 
αντίδραση από τους υποστηρικτές του.

Τα γεγονότα Φεβρουαρίου 
και οι ισχυρισμοί Αρχιεπι-
σκόπου για ομοφυλοφιλία 

Οι υποστηρικτές του Παγκράτιου 
Μερακλή πραγματοποίησαν δεκάδες 
εκδηλώσεις για να στηρίξουν την υπο-
ψηφιότητά του, ιδίως μετά και από τη 
στάση του Αρχιεπισκόπου έναντι του 
Παγκράτιου.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν κυρίως 
αντιπρόσωποι, κοινοτάρχες και απλοί 
πολίτες των κοινοτήτων των χωριών της 
Μητροπολιτικής Περιφέρειας Μόρφου.

Αντιπροσωπευτικοί παράγοντες της 
περιοχής Μόρφου κινήθηκαν προς 
διάφορες κατευθύνσεις και προς τον 
Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Α’, στον 
οποίον εξέφρασαν την επιθυμία των 
πιστών της Μητρόπολης Μόρφου να 
υποδείξουν ως υποψήφιους Μητροπο-
λίτες τον Παγκράτιο και τον Αθανάσιο. 
Η αντίδραση του τότε Αρχιεπισκόπου 

 01/01/2020 01/01/2019
 ‑30/06/2020 ‑30/06/2019
 € €
Καθαρά κέρδη εύλογης αξίας σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 
που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων - 3.182 
Κέρδη εύλογων αξιών σε άλλες επενδύσεις που αποτιμώνται 
σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 1.628 - 
Μεικτό κέρδος 1.628 3.182 
Ζημιές/Κέρδη εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (6) - 
Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων (25.051) (17.556) 
Ζημιά από εργασίες (23.429) (14.374) 
Έξοδα χρηματοδότησης ‑ (5) 
Καθαρή ζημιά για την περίοδο (23.429) (14.379) 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα ‑ ‑ 
Συνολικά Έξοδα για το έτος (23.429) (14.379) 
Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους (σεντ) (0,12) (0,07) 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Regallia Holdings & Investments Public Ltd, σε συνεδρία του που έγινε στις 28 Φεβρουαρί‑
ου 2023,  μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 
30 Ιουνίου 2020, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι εν λόγω συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.34 - "Ενδιά‑
μεσες Οικονομικές Καταστάσεις" και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανο‑
νισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 εφαρ‑
μόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές κα‑
ταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 σε σχέση με το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2019 και παραμένουν η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων επενδυτικού οργανισμού. 
Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2020 παρέμεινε ίδια και δεν ακολούθησε την πτώση του Γενικού 
Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με βάση τον δείκτη καθαρής εσωτερικής αξίας, η Εταιρεία είχε αρνητική απόδοση 5,88% 
σε σύγκριση με 24,18% αρνητικής απόδοσης του δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής κατά 
την 30ή Ιουνίου 2020 μειώθηκε σε €0,0192 ανά μετοχή σε σύγκριση με €0,0204 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020 η Εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος από την επανεκτίμηση και εκποίηση επενδύσεων σε 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ύψους €1.628 σε 
σύγκριση με κέρδος €3.182 την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Τα έξοδα Διοίκησης και Πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 
2020 ανήλθαν σε €20.051 σε σύγκριση με €17.556 το πρώτο εξάμηνο του 2019. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Εταιρεία 
πραγματοποίησε ζημιά για το πρώτο εξάμηνο του 2020 ύψους €23.429 σε σύγκριση με ζημία ύψους €14.379 την αντίστοι‑
χη περίοδο του 2019. 
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημίες από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες εκτός των κυρίων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι η πτώση στις χρηματιστηριακές 
τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, οι Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων κατά την υπό εξέταση περίοδο φαίνονται στη σημείωση 11 των 
συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
Η μη ελεγμένη συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020, 
καθώς και η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο Τύπο.
Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των εν λόγω συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς τους με‑
τόχους, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 66, Πολ. Κρόνος, 4ος όροφος, 
1077 Λευκωσία (τηλ. 22875544).
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για τη διαχείρισή τους  περι‑
γράφονται στη σημείωση 14 των συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.

Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικο‑
νομική κατάσταση και στην επίδοση της Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.
Ύπαρξη υποκαταστημάτων
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2020 η Εταιρεία δεν διατηρούσε οποιαδήποτε υποκαταστήματα.
Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, σε κίνδυνο επιτοκίου, σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κίνδυνο ρευστότητας από τα χρη‑
ματοοικονομικά μέσα που κατέχει.
Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της αγοράς. Τα χρη‑
ματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων και τα χρηματοοικονομικά περιουσι‑
ακά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως 
προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της 
αγοράς. Τα περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά 
τις ταμειακές ροές. Τα περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο σε σταθερά επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που 
αφορά την εύλογη αξία. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε 
να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία ανα‑
φοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπί‑
πτουν. Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. 
Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρη‑
τών και άλλων περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστω‑
τικές διευκολύνσεις.
Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και ελέγχων της Εταιρείας, κα‑
θώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα της Εταιρείας ελέγχονται, συ‑
ντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως.
Κίνδυνος Συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που 
απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω 
της εποπτείας που ασκείται από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλίδων που εφαρμόζει η Εταιρεία.
Νομικός Κίνδυνος
Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης αρνη‑
τικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και κατά συνέπειαν  νομικών 
αγωγών. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να εκτελεί τις εργασίες της.
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις της Εταιρείας και είναι συνδυασμός πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς 
και λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συμμόρφωσης και απώλειας φήμης. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες 
ανάλυσης, επιμέτρησης και ελέγχου του κινδύνου αυτού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Η ζημιά για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους 
ανέρχεται σε €23.429 (2019: €14.379). Στις 30 Ιουνίου 2020 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €900.128 
(2019: €898.506) και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ήταν €389.419 (2019: €412.848). 
Μερίσματα
Η Εταιρεία δεν έχει διανεμητέα κέρδη στις 31 Δεκεμβρίου 2020, έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.
Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 
Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα που έχουν σχέση με το λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας περιγράφονται στη σημείωση 14 
των οικονομικών καταστάσεων.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
Anteνa Secretarial Services Limited
Γραμματέας
Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2023

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2020 μέχρι 30 Ιουνίου 2020

ΘΕΚΛΑ ΚΑΚΚΟΥΡΑ

Η στάση του 
Αρχιεπισκόπου 

Γεώργιου παρα-
μένει σταθερή, 
με τον ίδιο να 

είναι θετικός στο 
να συζητηθεί το 
ζήτημα ενώπιον 
της Ιεράς Συνό-

δου, αν και εφό-
σον τεθεί από 

τον Μητροπολίτη 
Μόρφου

Προς το παρόν δεν υπάρ-
χει προγραμματισμένη 

συνεδρία της Ιεράς Συ-
νόδου για να συζητηθεί 
το θέμα του Παγκράτιου 

Μερακλή



Της Κυριακής

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 13
Οι εκλογές και τα επεισόδια Μαρτίου

Στις 3 Μαρτίου 1996 διεξή-
χθησαν τελικά οι εκλογές 
για ανάδειξη ειδικών αντι-
προσώπων στο πλαίσιο της 

διαδικασίας για εκλογή του Μητρο-
πολίτη Μόρφου.

Από τους 200 ειδικούς αντιπροσώ-
πους που εξελέγησαν, μόνο τρεις ανήκαν 
στην Επιτροπή Υποστήριξης της υποψη-
φιότητας του Αρχιμανδρίτη Γεώργιου 
Παπαχρυσοστόμου, άλλοι επτά ήταν 
ανεξάρτητοι και οι 190 ανήκαν στην 
επιτροπή Υποστήριξης του Παγκράτιου.

Με βάση τον Καταστατικό Χάρτη της 
Εκκλησίας της Κύπρου, οι 200 εκλεγέ-
ντες ειδικοί αντιπρόσωποι θα έπρεπε 
να συνέλθουν εντός 22 ημερών για να 
εκλέξουν τους 50 ειδικούς αντιπροσώ-
πους, 33 λαϊκούς και 17 κληρικούς, οι 
οποίοι μαζί με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, 
τους Ηγουμένους των Μονών και έξι 
θεολόγους θα αποτελούσαν την εκλογική 
συνέλευση που θα αναδείκνυε τον νέο 
Μητροπολίτη Μόρφου.

Μετά την ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι η 
Μητρόπολη Μόρφου θα μείνει χωρίς 
μητροπολίτη αν οι εκλεγέντες αντιπρό-
σωποι εμμείνουν στην υποψηφιότητα 
του Παγκράτιου.

Οι υποστηρικτές του Αρχιμανδρίτη 
αντιδρούσαν έντονα, αλλά αυτό που 
ξεχείλισε το ποτήρι ήταν η αναφορά του 
Αρχιεπισκόπου, ο οποίος σχολιάζοντας 
τις αντιδράσεις των υποστηρικτών του 
Παγκράτιου, ανέφερε πως φαίνεται 
ότι «υπάρχουν πολλοί Μοδινοί», 
παραπέμποντας σε ομοφυλόφιλους.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο στις 10 
Μαρτίου ο Παγκράτιος έγινε αντικείμε-
νο πρωτοφανούς παλλαϊκής υποδοχής 
στο αεροδρόμιο Λάρνακας από τρεις 
χιλιάδες περίπου υποστηρικτές του.

Την επόμενη ακριβώς ημέρα (11 
Μαρτίου) παρευρέθη στην προγραμ-
ματισμένη συνεδρίαση της Ιεράς Συνό-
δου. Στη συνεδρίαση ο Αρχιεπίσκοπος 
παρουσίασε δύο μάρτυρες, την ίδια 
ώρα που χιλιάδες υποστηρικτές του 
Παγκράτιου συγκεντρώθηκαν έξω από 
την Αρχιεπισκοπή και διαδήλωναν την 
αφοσίωση και την αγάπη τους προς 

το πρόσωπό του.
Κατά τη συνεδρία της Συνόδου απαγ-

γέλθηκε μόνο μια κατηγορία κατά του 
τότε Αρχιμανδρίτη Παγκράτιου, την 
οποία κλήθηκαν να στηρίξουν οι δύο 
μάρτυρες που παρουσίασε ο Αρχιε-
πίσκοπος. Ο Παγκράτιος αντέκρουσε 
κατά τρόπο συντριπτικό τους μάρτυρες 
αυτούς και χαρακτήρισε τα όσα είπαν 
ψευδή και ανυπόστατα.  Στο τέλος η 
Σύνοδος ανέβαλε την υπόθεση για 
μεταγενέστερο στάδιο.

Την ώρα που συνεδρίαζε η Ιερά 
Σύνοδος, πολλοί από τους υποστηρικτές 
διέσπασαν τον αστυνομικό κλοιό, μπή-
καν στην περίβολο της Αρχιεπισκοπής 
και άρχισαν να κτυπούν τις καμπάνες. 
Πολλοί από αυτούς έσπασαν μια πόρτα 
του Αρχιεπισκοπικού Μεγάρου και 
μπήκαν στο ισόγειο. Εκεί ενεπλάκη-
σαν με αστυνομικούς, οι οποίοι στην 
προσπάθειά τους να τους βγάλουν έξω 
χρησιμοποίησαν σπρέι.

Τότε στην κοινή γνώμη προκλήθηκε 
αλγεινή εντύπωση και σάλος για το ποι-
όν των δύο ατόμων που παρουσίασε ο 
Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος στην Ιερά 
Σύνοδο ενώπιον του Παγκράτιου. «Ιδιο-
κτήτης μασατζίδικου και ταξιτζής οι δύο 
μάρτυρες του Αρχιεπισκόπου»,  έγραφαν 
τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

Ο Αρχιεπίσκοπος με δηλώσεις 
του στο ΣΙΓΜΑ ανέφερε ότι τώρα 
είναι 3000% βέβαιος για την ενοχή 
του Παγκράτιου και υποστήριξε ότι 
αυτή είναι και η πεποίθηση των άλλων 
μελών της Ιεράς Συνόδου.

Στις 14 Μαρτίου 1996 συνήλθε 
ξανά η Ιερά Σύνοδος για να συνεχίσει 
η εκδίκαση της υπόθεσης του Παγκρά-
τιου. Γι’ ακόμη μια φορά έξω από την 
Αρχιεπισκοπή σημειώθηκαν βίαιες 
συγκρούσεις μεταξύ των υποστηρικτών 
του Παγκράτιου και της Αστυνομίας.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων 
θεάθηκε βυτιοφόρο όχημα, το οποίο 
περιείχε εύφλεκτη ύλη, απ’ όπου οι 
διαδηλωτές έπαιρναν και έβρεχαν 
ρούχα με τα οποία άναβαν φωτιές, 
οι οποίες κατασβέστηκαν από την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία.  

Στη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου 

παραδόθηκε στον Παγκράτιο δισέλι-
δο γραπτό κατηγορητήριο, στο οποίο 
περιέχονταν οκτώ συνολικά κατηγο-
ρίες. Ο Παγκράτιος δεν παραδέχθηκε 
τις κατηγορίες και με δηλώσεις του 
εξέφρασε την πεποίθηση ότι τελικά 
θα δικαιωθεί.

Στις 16 Μαρτίου 1996, και για ν’ 
αποφευχθούν περαιτέρω βίαιες συ-
γκρούσεις,  συνήλθε μυστικά η Ιερά 
Σύνοδος και αποφάσισε να αναβλη-
θούν οι εκλογές.

Με τη μεσολάβηση του τότε Ηγου-
μένου της Ιεράς Μονής Κύκκου Νι-
κηφόρου δόθηκε ένα προσωρινό 
τέλος στην εκκλησιαστική κρίση, με 
τον Αρχιεπίσκοπο και τον Παγκράτιο 
να αποδέχονται το προσχέδιο επίλυσης 
του προβλήματος.

Στην απόφαση της Ιεράς Συνόδου 
στις 4 Απριλίου 1996 αναφερόταν ότι:

- Του επιβάλλει την ποινή της στερή-
σεως  τού  να προαχθεί στον ανώτερο 
βαθμό, μέχρι τα μέλη της Συνόδου 
αποφασίσουν κάτι το επιεικέστερο.

- Άρση της αργίας και ανάληψη των 
καθηκόντων του ως Πρωτοσύγκελλου 
της Μητροπόλεως Μόρφου.

- Διακόπτει τη διεξαγωγή της εκλο-
γικής διαδικασίας.

- Η διαποίμανση της Μητροπόλεως 
Μόρφου ανατίθεται στον (τότε) Μη-
τροπολίτη Κυρηνείας, Παύλο.

Από το 1996 μέχρι το 1998 ο Πα-
γκράτιος ήταν στη Μητρόπολη Μόρ-
φου ως ιερέας με Τοποτηρητή τον τότε 
Μητροπολίτη Κυρηνείας Παύλο. 

Το 1998, όταν ήδη γνωστοποιή-
θηκε πως ο Παγκράτιος έπασχε με 
AIDS, η Ιερά Σύνοδος τον έθεσε σε 
αργία επ’ αόριστον.  Ο Παγκράτιος 
δεν αρνήθηκε ότι προσεβλήθη από 
AIDS, αλλά απέδωσε το γεγονός σε 
συνωμοσία, μέσω της οποίας τον μόλυ-
ναν εσκεμμένα με ένεση. Η αργία του 
Παγκράτιου ισχύει μέχρι και σήμερα 
και έκτοτε αποτραβήχθηκε και ζει στην 
κοινότητα Φλάσου, σε μια φάρμα με 
ζώα που έχει δημιουργήσει.

Σημειώνεται ότι τον μητροπολιτικό 
θρόνο ανέλαβε στις 13 Σεπτεμβρίου 
του 1998 ο Μόρφου Νεόφυτου.
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και να δικαστεί και να ληφθούν και μέτρα 
εναντίον του.

 Στις 8 Φεβρουαρίου 1996, ο Αρχιεπί-
σκοπος Χρυσόστομος Α’ σε συνέντευξή του 
στο ΣΙΓΜΑ είχε δηλώσει πως, ακόμη και 
να εκλεγεί Μητροπολίτης ο Παγκράτιος, 
θα τον καθαιρέσει διά της Ιεράς Συνόδου.

Στην ίδια συνέντευξη ο Μακαριότα-
τος ανέφερε ότι το μοναδικό λάθος που 
διέπραξε είναι πως δεν καθαίρεσε τον 
Αρχιμανδρίτη Παγκράτιο μόλις διαπί-
στωσε ότι οι πληροφορίες που είχε στα 
χέρια του οδηγούσαν στο συμπέρασμα 
ότι ο Αρχιμανδρίτης ήταν ανήθικος.

Ο Αρχιεπίσκοπος επικαλέστηκε 
προσωπικές μαρτυρίες που έφτασαν 
ενώπιον του ιδίου και ήταν γνωστές στην 
Ιερά Σύνοδο. Παράλληλα αρνήθηκε τις 
κατηγορίες που του καταλόγιζαν για 

οργανωμένη σκευωρία σε βάρος του 
Παγκράτιου με στόχο τη σπίλωση του 
ονόματός του.

Την ίδια ημέρα (8/2) ο τότε Αρχιμαν-
δρίτης Παγκράτιος έφυγε από την Κύπρο, 
για να μεταβεί στην Αθήνα, σε μια προ-
σπάθεια να ηρεμήσει.  Σε δηλώσεις του 
στο Αεροδρόμιο Λάρνακας πριν από την 
αναχώρησή του είπε, «η φυγή από την 
Κύπρο δεν θέλω να θεωρηθεί ως αδυ-
ναμία ή προπαντός προδοσία του λαού. 
Φεύγω για την ενότητα της Εκκλησίας».

Στις 15 Φεβρουαρίου ο Αρχιεπίσκο-
πος ανακοίνωσε ότι ο Παγκράτιος τέθηκε 
σε αργία από την Ιερά Σύνοδο και, ως 
εκ τούτου, δεν δύναται να εκλεγεί στο 
αξίωμα του Μητροπολίτη,  με τον ίδιο 
να καταβάλλει προσπάθεια να πείσει ότι 
ο καλύτερος για το αξίωμα είναι ο Αρχι-
μανδρίτης Γεώργιος Παπαχρυσοστόμου.

Στις 28 Φεβρουαρίου ο τότε Αρχιμανδρί-
της Παγκράτιος Μερακλής, σε μιαν αποκα-
λυπτική συνέντευξη στο ΣΙΓΜΑ, διέψευσε 
κατηγορηματικά ότι είχε ποτέ σεξουαλική 
επαφή με ομοφυλόφιλο. Κατηγόρησε επίσης 
αιρετικούς και άλλους κύκλους ότι με τα 
όσα εκτόξευσαν εναντίον του επιχειρούν 
να πλήξουν την Ορθοδοξία.

ήταν να τους αποθαρρύνει.
Όταν διαπίστωσε ο Αρχιεπίσκοπος 

ότι ο λαός ήθελε τους αρχιμανδρίτες 
υποψήφιους Μητροπολίτες του, έστειλε 
στην Ευρύχου απεσταλμένους, οι οποί-
οι επέδωσαν στον τότε Αρχιμανδρίτη 
Μερακλή δήλωση, ότι δεν προτίθεται 
να διεκδικήσει τον μητροπολιτικό θρό-
νο της Μόρφου. Και δεν έφυγαν από 
την Ευρύχου μέχρι που ο Μερακλής 
υπέκυψε και έθεσε την υπογραφή του 
κάτω από τη δήλωση που μετέφεραν 
οι απεσταλμένοι της Αρχιεπισκοπής.

Την ίδια ώρα αντιπροσωπευτικοί πα-
ράγοντες της μητροπολιτικής περιφέρειας 
Μόρφου κινήθηκαν για να πείσουν τον 
Μερακλή να θέσει υποψηφιότητα.

«Δεν μπορώ να πάω ενάντια στη θέ-
ληση του λαού», δήλωσε ο Παγκράτιος 
Μερακλής στις 4 Φεβρουαρίου 1996, σε 
μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Χιλιάδες 
παριστάμενοι τον επευφήμησαν ζωηρά, 
φωνάζοντας «Να’τος –να’τος ο μητρο-
πολίτης» και «Άξιος- άξιος» . Δεκάδες 
άτομα έφεραν φωτογραφίες και πλακάτ 
με συνθήματα υπέρ του Μερακλή, ενώ 
τον χώρο πλαισίωναν μεγάλα πανό.

Στις 6 Φεβρουαρίου του 1996, ο Αρχι-
επίσκοπος Χρυσόστομος, σε δηλώσεις του 
στους δημοσιογράφους, είπε ότι υπάρχουν 
σοβαροί λόγοι για τη στάση του εναντίον 
της υποψηφιότητας του Παγκράτιου, τους 
οποίους όμως δεν αποκάλυψε. Πρόσθεσε 
ότι οι λόγοι αυτοί που ήλθαν σε γνώση του 
είναι προσωπικοί και θα τους αναφέρει 
στον ίδιο προσωπικά. Είπε επίσης ότι δεν 
είναι σωστό να αναπτύξει τους λόγους 
αυτούς δημοσίως,  για να μη «σκανδα-
λίσει τον λαό». Επιπλέον, προειδοποίησε 
ότι ο αρχιμανδρίτης Παγκράτιος μπορεί 

 01/01/2021 01/01/2020
 ‑30/06/2021 ‑30/06/2020
 € €
Κέρδη εύλογων αξιών σε άλλες επενδύσεις που αποτιμώνται 
σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (1.073) 1.628 
Μεικτή (ζημιά)/κέρδος (1.073) 1.628 
Ζημιές εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 4 (6) 
Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων (24.132) (25.051) 
Καθαρή ζημιά για την περίοδο (25.201) (23.429) 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα - ‑ 
Συνολικά Έξοδα για το έτος (25.201) (23.429) 
Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους (σεντ) (0,12) (0,12) 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείος Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, σε συνεδρία του που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 2023,  με‑
λέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 
2021, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι εν λόγω συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις, ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.34 ‑ "Ενδιά‑
μεσες Οικονομικές Καταστάσεις" και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανο‑
νισμών σε σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2021 εφαρ‑
μόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το 
έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές κα‑
ταστάσεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2020.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το έτος που έληξε στις 
31 Δεκεμβρίου 2020 και παραμένουν η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων επενδυτικού οργανισμού.
Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2021 παρέμεινε ίδια και δεν ακολούθησε την πτώση του Γενικού 
Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με βάση τον δείκτη καθαρής εσωτερικής αξίας, η Εταιρεία είχε αρνητική απόδοση 5,88% 
σε σύγκριση με 24,18% αρνητικής απόδοσης του δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής κατά 
την 30ή Ιουνίου 2021 μειώθηκε σε €0,0192 ανά μετοχή σε σύγκριση με €0,0204 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 η Εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος από την επανεκτίμηση και εκποίηση επενδύσεων σε 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ύψους €1.628 σε σύ‑
γκριση με κέρδος €3.182 την αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα έξοδα Διοίκησης και Χρηματοδότησης το πρώτο εξάμηνο του 
2020 ανήλθαν σε €20.051 σε σύγκριση με €17.556 το πρώτο εξάμηνο του 2020. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Εταιρεία 
πραγματοποίησε ζημιά για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ύψους €23.429 σε σύγκριση με ζημιά ύψους €14.379 την αντίστοιχη 
περίοδο του 2020.
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημιές από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, εκτός των κυρίων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2021, η απόδοση της Εταιρείας θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία του ΧΑΚ, όπως επίσης και από 
τις επιλογές του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, τις στρατηγικές και άλλες 
αποφάσεις, του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι η πτώση στις χρηματιστηριακές 
τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, οι Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων κατά την υπό εξέταση περίοδο φαίνονται στην σημείωση 11 των 
συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
Η μη ελεγμένη συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021, 
καθώς και η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο Τύπο.
Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των εν λόγω συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς τους με‑
τόχους, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 66, Πολ. Κρόνος, 4ος όροφος, 
1077 Λευκωσία (τηλ. 22875544).
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για τη διαχείρισή τους, περι‑
γράφονται στη σημείωση 14 των οικονομικών καταστάσεων.
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικο‑
νομική κατάσταση και στην επίδοση της Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.

Ύπαρξη υποκαταστημάτων
Κατά τη διάρκεια του έτους που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 η Εταιρεία δεν διατηρούσε οποιαδήποτε υποκαταστήματα.
Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, σε κίνδυνο επιτοκίου, σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κίνδυνο ρευστότητας από τα χρη‑
ματοοικονομικά μέσα που κατέχει.
Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στις τιμές 
της αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων 
και τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκει‑
νται σε κίνδυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίν‑
δυνο της τιμής αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια της 
αγοράς. Τα περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφορά 
τις ταμειακές ροές. Τα περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο σε σταθερά επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που 
αφορά την εύλογη αξία. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε 
να μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία ανα‑
φοράς. Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. 
Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και ελέγχων της Εταιρείας, κα‑
θώς και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα της Εταιρείας ελέγχονται, συ‑
ντηρούνται και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως.
Κίνδυνος Συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που 
απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω 
της εποπτείας που ασκείται από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλίδων που εφαρμόζει η Εταιρεία.
Νομικός Κίνδυνος
Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης αρνη‑
τικής κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και κατά συνέπειαν  νομικών 
αγωγών. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να εκτελεί τις εργασίες της.
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις της Εταιρείας και είναι συνδυασμός πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς 
και λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συμμόρφωσης και απώλειας φήμης. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες 
ανάλυσης, επιμέτρησης και ελέγχου του κινδύνου αυτού, έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Η ζημιά για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους 
ανέρχεται σε €25.201 (2020: €23.429). Στις 30 Ιουνίου 2021 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €884.246 
(2020: €887.453) και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ήταν €324.412 (2020: €349.613). 
Μερίσματα
Η Εταιρεία δεν είχε διανεμητέα κέρδη στις 31 Δεκεμβρίου 2021, έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.
Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του υπό εξέταση έτους. 
Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα που έχουν σχέση με το λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας περιγράφονται στη σημείωση 14 
των οικονομικών καταστάσεων.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Anteνa Secretarial Services Limited
Γραμματέας
Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2023

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 μέχρι 30 Ιουνίου 2021

Η αλγεινή εντύπωση για 
τους μάρτυρες του Αρχι-
επισκόπου Χρυσόστομου 

Α’. «Ιδιοκτήτης μασατζίδι-
κου και ταξιτζής», έγρα-

φαν τα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων

«Δεν μπορώ να πάω 
ενάντια στη θέληση του 

λαού» δήλωσε ο Παγκρά-
τιος Μερακλής στις 4 

Φεβρουαρίου, σε μια με-
γαλειώδη συγκέντρωση. 
Χιλιάδες παρισταμένων 

τον επευφήμησαν ζωηρά 
φωνάζοντας «Να’τος – 
να’τος ο μητροπολίτης» 

και «Άξιος- άξιος»



Κ
όντρα στις εκτιμή-
σεις, που ήθελαν την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα να μην προ-
χωρεί σε τόσο μεγάλη 
αύξηση, αυτή ανέβασε 
τελικά τα επιτόκια κατά 

0,5%, στη σκιά της τραπεζικής κρίσης 
που προκλήθηκε από το κλείσιμο της 
“Silicon Valley” και της “Signature 
bank”. Το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ από 
3% διαμορφώνεται πλέον στο 3,5%. Η 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
σύμφωνα με την Κριστίν Λαγκάρντ, 
λήφθηκε με γνώμονα το ύψος του πλη-
θωρισμού, που παραμένει σε υψηλά 
επίπεδα στην Ευρωζώνη. Υπεραμύν-
θηκε της συγκεκριμένης απόφασης, 
στον απόηχο των αντιδράσεων λόγω και 
της πρόσφατης χρηματοοικονομικής 
αναταραχής, υπογραμμίζοντας ότι δεν 
υπάρχει δίλημμα μεταξύ χρηματοπι-
στωτικής σταθερότητας και σταθερότη-
τας των τιμών. Ανέφερε, μάλιστα, πως 
μόνο δύο-τρεις κεντρικοί τραπεζίτες 

Της Κυριακής

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 14

Η ΜΕΊΩΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΩΡΊ-
ΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΣΤΟΧΟ ΤΟΥ 2% 
ΦΑΊΝΕΤΑΊ ΝΑ ΕΊΝΑΊ Ο ΟΔΟ-
ΔΕΊΚΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤ, ΑΓΝΟΩ-
ΝΤΑΣ ΤΊΣ ΟΠΟΊΕΣ ΑΝΗΣΥΧΊΕΣ 

Χαλινάρι στον πληθωρισμό
με λαβωμένους δανειολήπτες

εξέφρασαν διαφορετική άποψη. Δια-
βεβαίωσε ότι οι ευρωπαϊκές τράπεζες 
διαθέτουν επαρκή ρευστότητα και ισχυ-
ρή κεφαλαιακή βάση. Βρίσκονται σε 
πολύ καλύτερη κατάσταση σε σχέση 
με αυτήν που ήταν όταν ξέσπασε η 
χρηματοοικονομική κρίση μετά την 
κατάρρευση της «Lehman Brothers».

Έρχονται κι άλλες αυξήσεις;
Η ρητορική της Κριστίν Λαγκάρντ, 

για πρώτη φορά από τον Ιούλιο δεν ήταν 
επιθετική, όπως τις προηγούμενες, που 
ξεκαθάριζε με κάθε τρόπο πως τα επιτόκια 
δεν έχουν ταβάνι, ενόσω ο πληθωρισμός 
είναι υψηλός. Την περασμένη Πέμπτη 
κράτησε κλειστά τα χαρτιά της και δεν 
είπε κουβέντα για το πότε θα αποφασι-
στούν νέες αυξήσεις. Όπως δήλωσε, οι 
αποφάσεις θα λαμβάνονται με βάση τα 

νεότερα στοιχεία για τον πληθωρισμό. 
Το μόνο στο οποίο ήταν ξεκάθαρη, ήταν 
ότι ο πόλεμος με τον πληθωρισμό έχει 
πολύ δρόμο ακόμα. 

Αρνητικός αντίκτυπος
Η επικεφαλής της ΕΚΤ, στις δηλώ-

σεις της παραδέχθηκε πως τα υψηλά 
επιτόκια έχουν αρχίσει ήδη να προκα-
λούν αρνητικές επιπτώσεις τόσο στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα όσο και στην 
ανάπτυξη, γεγονός που αντανακλάται στις 
προβλέψεις. Η ΕΚΤ αναθεώρησε επί τα 
χείρω τις εκτιμήσεις της για τον ρυθμό 
ανάπτυξης τη διετία 2024-2025, λόγω 
της αυστηροποίησης της νομισματικής 
πολιτικής. Η Κριστίν Λαγκάρντ αναγνώ-
ρισε ότι τα δάνεια προς τις επιχειρήσεις 
στην Ευρωζώνη έχουν γίνει πλέον πιο 
ακριβά. Η πιστωτική επέκταση προς τις 

19.03.2023

 01/01/2022 01/01/2021
 ‑30/06/2022 ‑30/06/2021
 € €
Ζημιές/Κέρδη εύλογων αξιών σε άλλες επενδύσεις 
που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων 280 (1.073) 
Μεικτό κέρδος/(ζημιά) 280 (1.073) 
Ζημιές εύλογων αξιών σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (1) 4 
Έξοδα διοίκησης και πωλήσεων (25.155) (24.132) 
Καθαρή ζημιά για την περίοδο (24.876) (25.201) 
Λοιπά Συνολικά Έσοδα - ‑ 
Συνολικά Έξοδα για το έτος (24.876) (25.201) 
Ζημιά ανά μετοχή που κατανέμεται στους μετόχους (σεντ) (0,12) (0,12) 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Regallia Holdings & Investments Public Ltd, σε συνεδρία του που έγινε στις 28 Φεβρουαρίου 
2023, μελέτησε και ενέκρινε τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιου‑
νίου 2021, οι οποίες δεν έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας.
Οι εν λόγω συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις  ετοιμάστηκαν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο αρ.34 ‑ "Ενδιάμεσες 
Οικονομικές Καταστάσεις" και συνάδουν με τις πρόνοιες των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών σε 
σχέση με την ανακοίνωση ενδιάμεσων αποτελεσμάτων.
Κατά την ετοιμασία των συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022 εφαρ‑
μόστηκαν οι ίδιες λογιστικές αρχές και η ίδια βάση υπολογισμού όπως και στις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις για το έτος 
που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ετήσιες ελεγμένες οικονομικές καταστά‑
σεις για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021.
Οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας δεν έχουν αλλάξει κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 σε σχέση με το έτος που έληξε στις 31 
Δεκεμβρίου 2021 και παραμένουν η διεξαγωγή των εργασιών ή επιχειρήσεων επενδυτικού οργανισμού.
Η απόδοση του χαρτοφυλακίου κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2022 παρέμεινε ίδια και δεν ακολούθησε την πτώση του Γενικού 
Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Με βάση τον δείκτη καθαρής εσωτερικής αξίας, η Εταιρεία είχε αρνητική απόδοση 20,28% 
σε σύγκριση με 0,96% αρνητικής απόδοσης του δείκτη Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Η καθαρή εσωτερική αξία της μετοχής κατά την 
30ή Ιουνίου 2022 μειώθηκε σε €0,0128 ανά μετοχή σε σύγκριση με €0,0160 κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021. 
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Εταιρεία πραγματοποίησε κέρδος από την επανεκτίμηση και εκποίηση επενδύσεων σε χρηματοοικο‑
νομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων ύψους €280 σε σύγκριση με ζημιά €1.073 
την αντίστοιχη περίοδο του 2021. Τα έξοδα Διοίκησης και Πωλήσεων το πρώτο εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε €25.155 σε σύγκριση 
με €24.132 το πρώτο εξάμηνο του 2021. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω η Εταιρεία πραγματοποίησε ζημιά για το πρώτο εξάμηνο του 
2022 ύψους €24.876 σε σύγκριση με ζημία ύψους €25.201 την αντίστοιχη περίοδο του 2021.
Δεν υπήρξαν οποιαδήποτε άλλα κέρδη ή ζημίες από μη επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες, εκτός των κυρίων δραστηριοτήτων της Εταιρείας.
Για το δεύτερο εξάμηνο του 2022, η απόδοση της Εταιρείας θα εξαρτηθεί κυρίως από την πορεία του ΧΑΚ, όπως επίσης και από τις 
επιλογές του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, τις στρατηγικές και άλλες απο‑
φάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων.
Λόγω της φύσης των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, ο κυριότερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει είναι η πτώση στις χρηματιστηριακές 
τιμές των χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας.
Σύμφωνα με το ΔΛΠ 24, οι Συναλλαγές συνδεδεμένων προσώπων κατά την υπό εξέταση περίοδο φαίνονται στη σημείωση 13 των συ‑
νοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
Η μη ελεγμένη συνοπτική ενδιάμεση κατάσταση συνολικών εσόδων για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022, 
καθώς και η Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης δεν θα αποσταλούν στους μετόχους, αλλά θα δημοσιευθούν στον ημερήσιο Τύπο.
Αντίγραφα ολόκληρου του κειμένου των εν λόγω συνοπτικών ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων θα διατίθενται προς τους μετό‑
χους, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση, στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' αρ. 66, Πολ. Κρόνος, 4ος όροφος, 1077 
Λευκωσία (τηλ. 22875544).
Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που αντιμετωπίζει η Εταιρεία και οι ενέργειες που λαμβάνει για τη διαχείρισή τους  περιγρά‑
φονται στη σημείωση 13 των συνοπτικών ενδιάμεσων Οικονομικών Καταστάσεων.
Προβλεπόμενη εξέλιξη της Εταιρείας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν αναμένει οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις στις δραστηριότητες, στην οικονο‑
μική κατάσταση και στην επίδοση της Εταιρείας για το προσεχές μέλλον.

Ύπαρξη υποκαταστημάτων
Κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε 30 Ιουνίου 2022 η Εταιρεία δεν διατηρούσε οποιαδήποτε υποκαταστήματα.
Χρήση χρηματοπιστωτικών μέσων από την Εταιρεία
Η Εταιρεία εκτίθεται σε κίνδυνο τιμής αγοράς, σε κίνδυνο επιτοκίου, σε πιστωτικό κίνδυνο και σε κίνδυνο ρευστότητας από τα χρημα‑
τοοικονομικά μέσα που κατέχει.
Κίνδυνος τιμής αγοράς
Ο κίνδυνος τιμής αγοράς είναι ο κίνδυνος η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων να διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στις τιμές της 
αγοράς. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρούνται σε εύλογη αξία μέσω των Λοιπών Συνολικών Εσόδων και τα 
χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων της Εταιρείας υπόκεινται σε κίν‑
δυνο τιμής αγοράς λόγω αβεβαιότητας ως προς τις μελλοντικές τιμές των επενδύσεων. Η Εταιρεία διαχειρίζεται τον κίνδυνο της τιμής 
αγοράς μέσω διασποράς του χαρτοφυλακίου επενδύσεων.
Κίνδυνος επιτοκίου
Ο κίνδυνος επιτοκίου είναι ο κίνδυνος όπου η αξία των χρηματοοικονομικών μέσων διακυμαίνεται εξαιτίας μεταβολών στα επιτόκια 
της αγοράς. Τα περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο σε κυμαινόμενα επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που αφο‑
ρά τις ταμειακές ροές. Τα περιουσιακά στοιχεία που φέρουν τόκο σε σταθερά επιτόκια εκθέτουν την Εταιρεία σε κίνδυνο επιτοκίου που 
αφορά την εύλογη αξία. Η Διεύθυνση της Εταιρείας παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα.
Πιστωτικός κίνδυνος
Ο πιστωτικός κίνδυνος προκύπτει όταν η αδυναμία των συμβαλλόμενων μερών να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους θα μπορούσε να 
μειώσει το ποσό των μελλοντικών ταμειακών εισροών από χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού κατά την ημερομηνία αναφοράς. 
Η Εταιρεία δεν έχει σημαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου. 
Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος που προκύπτει όταν η λήξη των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων δεν συμπίπτουν. 
Όταν οι λήξεις δεν συμπίπτουν, η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αυξηθεί ο κίνδυνος ζημιών. Η Εταιρεία 
εφαρμόζει διαδικασίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση τέτοιων ζημιών όπως η διατήρηση ικανοποιητικών ποσών μετρητών και άλλων 
περιουσιακών στοιχείων με υψηλή ρευστότητα και με το να διατηρεί ένα ικανοποιητικό ποσό σε δεσμευμένες πιστωτικές διευκολύνσεις.
Λειτουργικός Κίνδυνος
Ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος που απορρέει από αδυναμία των συστημάτων τεχνολογίας και ελέγχων της Εταιρείας, καθώς 
και ο κίνδυνος που προέρχεται από ανθρώπινο λάθος και φυσικές καταστροφές. Τα συστήματα της Εταιρείας ελέγχονται, συντηρούνται 
και αναβαθμίζονται επί συνεχούς βάσεως.
Κίνδυνος Συμμόρφωσης
Ο κίνδυνος συμμόρφωσης είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, συμπεριλαμβανομένης και απώλειας από πρόστιμα και άλλες ποινές, που 
απορρέει από τη μη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς της Πολιτείας. Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό μέσω 
της εποπτείας που ασκείται από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά και μέσω άλλων ασφαλιστικών δικλίδων που εφαρμόζει η Εταιρεία.
Νομικός Κίνδυνος
Ο νομικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματικής απώλειας, διακοπής των λειτουργιών της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης αρνητικής 
κατάστασης που πηγάζει από την πιθανότητα μη εφαρμογής ή παράβασης νομικών συμβάσεων και κατά συνέπειαν  νομικών αγωγών. 
Ο κίνδυνος αυτός περιορίζεται μέσω των συμβολαίων που χρησιμοποιεί η Εταιρεία για να εκτελεί τις εργασίες της.
Ο κίνδυνος αυτός απορρέει από τις μετοχικές επενδύσεις της Εταιρείας και είναι συνδυασμός πιστωτικού κινδύνου, κινδύνου αγοράς 
και λειτουργικού κινδύνου, καθώς και κινδύνου ρευστότητας, συμμόρφωσης και απώλειας φήμης. Η Εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες 
ανάλυσης, επιμέτρησης και ελέγχου του κινδύνου αυτού έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται.
Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της Εταιρείας για την περίοδο παρουσιάζονται στη σελίδα 6. Η ζημιά για την περίοδο που αναλογεί στους μετόχους 
ανέρχεται σε €24.876 (2021: €25.201). Στις 30 Ιουνίου 2022 το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας ήταν €876.797 
(2021: €876.518) και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ήταν €258.619 (2021: €283.495). 
Μερίσματα
Η Εταιρεία δεν έχει διανεμητέα κέρδη στις 30 Ιουνίου 2022, έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο δεν εισηγείται την πληρωμή μερίσματος.
Μετοχικό κεφάλαιο
Δεν υπήρξαν μεταβολές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση.
Λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας
Οποιαδήποτε σημαντικά γεγονότα που έχουν σχέση με το λειτουργικό περιβάλλον της Εταιρείας περιγράφονται στη σημείωση 13 των 
οικονομικών καταστάσεων.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,

Anteνa Secretarial Services Limited
Γραμματέας
Λευκωσία, 28 Φεβρουαρίου 2023
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Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2022 μέχρι 30 Ιουνίου 2022

ΕΛΕΝΑ 
ΚΑΛΥΦΟΜΜΑΤΟΥ 
kalyfommatoue@dias-
medias.com

επιχειρήσεις έχει μειωθεί περαιτέρω, 
τόσο λόγω της χαμηλότερης ζήτησης 
όσο και των αυστηρότερων όρων με 
τους οποίους οι τράπεζες χορηγούν τα 
νέα δάνεια. Σε ό,τι αφορά τον δανεισμό 
των νοικοκυριών, η πρόεδρος της ΕΚΤ 
ανέφερε ότι έχει γίνει επίσης πιο ακριβός, 
ειδικά λόγω των υψηλότερων επιτοκίων 
των στεγαστικών δανείων. Συνεπώς, όπως 
δήλωσε, «αυτή η αύξηση του κόστους 
δανεισμού και η συνακόλουθη μείω-
ση της ζήτησης, σε συνδυασμό με τα 
αυστηρότερα πιστωτικά κριτήρια που 
εφαρμόζουν οι τράπεζες, οδήγησαν σε 
περαιτέρω επιβράδυνση της αύξησης 
χορηγήσεων νέων δανείων προς τα 
νοικοκυριά». 

Εν αμφιβόλω…
Στην Ευρώπη ήδη παρατηρείται 

ότι ο αριθμός των δανείων που είναι 
στο «στάδιο 2» έχει αυξηθεί. Δηλαδή, 
τα δάνεια που κινδυνεύουν να κατα-
στούν μη εξυπηρετούμενα. Αναλυτές, 
πάντως, πιστεύουν ότι είναι εξαιρετικά 
αμφίβολο εάν η πολιτική των υψηλών 
επιτοκίων, ως φάρμακο απέναντι στον 
υψηλό πληθωρισμό, θα φέρει, και μάλιστα 
γρήγορα, τα επιθυμητά αποτελέσμα-
τα. Και αυτό διότι το μεγάλο πρόβλημα 
είναι οι υψηλές τιμές στα τρόφιμα, τα 
οποία έχουν παραχθεί με υψηλές τιμές 
ενέργειας και απαιτείται χρόνος για να 
κλείσει ο κύκλος.

Σε απόγνωση
Η έκτη κατά σειρά αύξηση των 

επιτοκίων από τον Ιούλιο μέχρι τον 
Μάρτιο ασκεί περαιτέρω πίεση στους 
δανειολήπτες είτε είναι νοικοκυριά 
είτε επιχειρήσεις. Η θέση στην οποία 
έχουν περιέλθει είναι οριακή, καθώς 

και οι συνεπείς δανειολήπτες αρχίζουν 
να προβληματίζονται κατά πόσον θα 
είναι συνεπείς με τις δανειακές τους 
υποχρεώσεις και το επόμενο διάστημα. 
Οι δόσεις των στεγαστικών, στην Κύπρο, 
μέσα σε 8 μήνες έχει αυξηθεί πέραν 
των €250. Παραδείγματος χάριν, ένας 
δανειολήπτης στεγαστικού €200.000 
με διάρκεια αποπληρωμής 20 χρόνια 
και επιτόκιο 4,3%, με την άνοδο των 
επιτοκίων κατά 0,5% έχει αύξηση δόσης 
κατά €56 το μήνα. Δηλαδή από €1.353 
δόση τον μήνα, θα πληρώνει €1.409. 
Ο ίδιος δανειολήπτης τον Ιούνιο του 
2022 πλήρωνε δόση €1.140 και τώρα 
καλείται να πληρώσει €269 περισσό-
τερα, φθάνοντας στα €1.409. 

Φόβοι για ΜΕΔ
Το κοκτέιλ πληθωρισμού και αύξη-

σης των επιτοκίων θα πυροδοτήσει τη 
θρυαλλίδα εξελίξεων στο οικονομικό 
και τραπεζικό γίγνεσθαι της χώρας. 
Τα βαρίδια των «κόκκινων δανείων», 
αν και σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν 
«καθαρίσει» από τους τραπεζικούς ισο-
λογισμούς, εντούτοις παραμένουν στην 
πραγματική οικονομία. Οι ανησυχίες 
για ένα νέο κύμα «κόκκινων δανείων» 
εντείνονται, ενόσω ο πληθωρισμός καλ-
πάζει και οι δανειολήπτες θα πρέπει 
να δώσουν επιπλέον χρήματα από το 
εισόδημά τους στο δάνειο. Το πραγμα-
τικό μέγεθος του προβλήματος, ωστόσο, 
θα διαφανεί αρχές καλοκαιριού, όταν 
θα έχει παρέλθει το τρίμηνο των μεγά-
λων αυξήσεων του Φεβρουαρίου, που 
έφθασε το βασικό επιτόκιο της ΕΚΤ 3%. 
Το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με οι-
κονομολόγους, θα δοκιμαστούν επίσης 
και οι αναδιαρθρώσεις των τελευταίων 
χρόνων, κατά πόσον ήταν βιώσιμες.

Οι δόσεις των 
στεγαστικών, στην 
Κύπρο, μέσα σε 8 

μήνες έχουν αυξηθεί 
πέραν των €250 

Τα υψηλά επιτόκια 
έχουν αρχίσει να 

προκαλούν αρνητικές 
επιπτώσεις τόσο στον 

χρηματοπιστωτικό 
τομέα όσο και στην 

ανάπτυξη
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Η ΕΚΤ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΠΡΟΣΗ-
ΛΩΜΕΝΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΕ 
ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ 
ΚΑΤΑ 0,5%. ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΗ, 
ΘΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΕΝΑ ΑΡΜΟΖΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 
ΠΛΑΝΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕ-
ΡΕΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ 
ΕΝΑ ΣΑΦΕΣ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Νομισματική πολιτική και οικονομικοί δείκτες 

Ο
ι αποφάσεις των κε-
ντρικών τραπεζών, 
σε σχέση με τη νο-
μισματική πολιτική 
που εφαρμόζουν, 
καθορίζονται από 
τα οικονομικά στα-

τιστικά στοιχεία και τους στόχους που 
τίθενται. Τελευταία, όμως, εντείνονται 
οι απόψεις που θεωρούν τις κεντρικές 
τράπεζες ως μέρος του προβλήματος. 

Μετά την κρίση του 2008, οι κεντρικές 
τράπεζες εφάρμοσαν πολιτικές ποσοτι-
κής χαλάρωσης. Διοχέτευσαν αστόχευτα 
μεγάλη ρευστότητα στην αγορά, μηδε-
νίζοντας τα επιτόκια ή και οδηγώντας 
τα σε αρνητικό πρόσημο και φόρτωσαν 
τους ισολογισμούς τους με κρατικά και 
άλλα ομόλογα, καταγράφοντας ζημιές.

Γίνεται κατανοητό ότι τέτοια μέτρα 
συνήθως έχουν προσωρινό χαρακτήρα, 
αλλά παρέμειναν για σημαντικό χρο-
νικό διάστημα εφόσον μετά τη  χρη-
ματοπιστωτική κρίση και την κρίση 
χρέους προστέθηκε και η εξάπλωση 
του κορωνοϊού, που οδήγησε σε αδρα-
νοποίηση των παραγωγικών μονάδων 
της οικονομίας.

Η μεγάλη ρευστότητα δεν συνοδεύ-
θηκε με τα σωστά δημοσιονομικά μέτρα, 
που θα έθεταν την οικονομική ανάπτυ-
ξη σε στέρεα βάση και οδήγησαν στην 
αύξηση της ζήτησης σε προϊόντα και 

υπηρεσίες και κατ’  επέκτασιν στον υψηλό 
πληθωρισμό. Την ίδια στιγμή, μεγάλο 
μέρος της επιπλέον ρευστότητας διοχε-
τεύτηκε στις χρηματαγορές, οι οποίες 
τα τελευταία χρόνια είχαν παρουσιάσει 
ιδιαίτερη διάνθιση. Το ίδιο έγινε και με 
άλλες εναλλακτικές επενδύσεις, αλλά 
και με τον τομέα των ακινήτων.

Όλοι συμφωνούν ότι τα μέτρα των 
κεντρικών τραπεζών κράτησαν πολύ 
περισσότερο απ’  ό,τι αναμενόταν. Αυτό 
όμως που ενδεχομένως ξάφνιασε, ήταν 
η επιθετικότητα και ο ρυθμός σύσφιγξης 
της νομισματικής πολιτικής. Δύο ακριβώς 
χρόνια πριν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα (ΕΚΤ) ανακοίνωνε τις προβλέψεις 
της, σύμφωνα με τις οποίες ο υψηλός 
πληθωρισμός ήταν προσωρινό φαινό-
μενο (δίνεται πίστωση στο γεγονός ότι 
έναν χρόνο μετά ξεκίνησε η επέμβαση 
της Ρωσία στην Ουκρανία, κάτι που δεν 
ήταν δυνατό να προβλεφθεί).

Η μείωση του πληθωρισμού δεν 
επιτυγχάνεται με τον ρυθμό που ανέ-
μεναν οι αναλυτές. Οι τιμές εξαρτώνται 
από τις δυνάμεις της προσφοράς και 

της ζήτησης. Όταν η ζήτηση επικρατεί 
και αυξάνεται ή η προσφορά αδυνατεί 
να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της αγοράς, 
οι τιμές κινούνται προς τα πάνω. Τα ζη-
τήματα με την εφοδιαστική αλυσίδα, την 
αποπαγκοσμιοποίηση και τις πολιτικές 
και στρατιωτικές εντάσεις δημιούργησαν 
ζητήματα όσον αφορά την προσφορά 
των προϊόντων. Παρά την επιβράδυνσή 
του, ο πληθωρισμός, και συγκεκριμένα 
ο δομικός πληθωρισμός, είναι ακόμη 
σε υψηλά επίπεδα.

Η ΕΚΤ παραμένει προσηλωμένη, 
σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, στη 
μείωση του πληθωρισμού και συνέχισε 
την αύξηση των επιτοκίων κατά 0,5%, 
κάτι που άλλωστε αναμενόταν, και εί-
χαν προεξοφλήσει οι αγορές. Το κατά 
πόσον η απόφαση είναι ορθή, μέσα 
σε ένα κλίμα χρηματοπιστωτικής με-
ταβλητότητας θα διαφανεί το επόμενο 
διάστημα, ενώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αναμένονται οι αποφάσεις των άλλων 
κεντρικών τραπεζών την ερχόμενη 
εβδομάδα. To γεγονός ότι η ισοτιμία 
του ευρώ δεν φαίνεται να ενισχύεται 
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Στον κόσμο του επιχειρείν, πρω-
ταρχικός στόχος ανάμεσα στους 
επενδυτές είναι η επαρκής από-
δοση έναντι των κεφαλαίων που 

καταβλήθηκαν και η βέλτιστη κερδοφο-
ρία, αυξάνοντας έτσι μακροπρόθεσμα τον 
πραγματικό τους πλούτο.

Από τα αρχικά στάδια ενός επενδυ-
τικού πλάνου, οι διοικητικοί σύμβου-
λοι έχουν ως επί το πλείστον στόχο να 
εφαρμόζουν αρμόζουσες πρακτικές, τόσο 
διοικητικές αλλά και λειτουργικές, με 
σκοπό οι επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες της επένδυσης να λειτουργούν όσο 

το δυνατόν πιο ομαλά, να διατηρούν τη 
μέγιστη απόδοση στην παραγωγικότητα, 
να επιβαρύνονται με το ελάχιστο λειτουρ-
γικό κόστος και εν τέλει να διατηρούν 
διαχρονικά υψηλή κερδοφορία.

Καθώς ο καιρός περνά και το επενδυ-
τικό πλάνο υλοποιείται επιτυγχάνοντας 
την απόδοση υψηλών αποδόσεων και 
κερδών προς τους επενδυτές του, φθάνει 
η στιγμή που χρειάζεται η επιχείρηση 
αναπόφευκτα να συμμορφωθεί με τις 
φορολογικές της υποχρεώσεις. Είναι 
σύνηθες φαινόμενο να τίθεται τότε και 
το ερώτημα «Πώς μπορούμε να περιο-
ρίσουμε την απώλεια εταιρικού ή άλλου 
φόρου στην επένδυσή μας;Είναι αργά ή 
υπάρχει ακόμη χρόνος για να αντιδρά-
σουμε προς αυτήν την κατεύθυνση;».

Κάποιοι μπορούν να υποστηρίξουν ότι 
ποτέ δεν είναι αργά για τον σχεδιασμό και 
την εφαρμογή κατάλληλων φορολογικών 
μέτρων όπως αυτά εφαρμόζονται μέσα 
από τις πρόνοιες της κυπριακής φορο-
λογικής νομοθεσίας, σε μια προσπάθεια 
να μετριαστεί ή να ελαχιστοποιηθεί όσον 
το δυνατόν η φορολογική έκθεση μιας 
επένδυσης ή μιας επιχείρησης.

Ωστόσο, ο όρος ‘‘κάλλιο αργά παρά 
ποτέ’’ συχνά μετουσιώνεται σε σημαντικό 
κόστος για την επένδυση ή την επιχεί-

ρηση, προκειμένου να την κατευθύνει 
και να την τοποθετήσει σε μια πορεία 
ελάχιστης φορολογικής απώλειας. Συχνά 
το κόστος αυτό αντικατοπτρίζεται με το 
φορολογικό κόστος με το οποίο έχει επι-
βαρυνθεί η επένδυση κατά την περίοδο 
που έχει ανατρέξει από την εφαρμογή 
του επενδυτικού πλάνου μέχρι σήμερα, 
καθώς δύσκολα πραγματοποιούνται δι-
ορθωτικές κινήσεις που να μπορούν να 
έχουν αναδρομικό φορολογικό όφελος.

Είναι σημαντικό ν’ αντιληφθούμε 
ότι, για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός 
ενός φορολογικού πλάνου, χρειάζεται 
να πραγματοποιηθεί αρχικά η μελέτη 

των λειτουργικών δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης, των εισοδημάτων που θα 
αναγνωρίζονται, των κεφαλαίων που 
θα επενδυθούν, τα μηχανήματα και οι 
γραμμές παραγωγής, το επιχειρηματικό 
πλάνο της διοίκησης στο άμεσο μέλλον 
όσον αφορά νέα προϊόντα, νέες γραμμές 
παραγωγής, νέες αγορές για τα προϊόντα 
και πολλά άλλα. 

Η κυπριακή φορολογική νομοθε-
σία έχει τροποποιηθεί σημαντικά την 
τελευταία δεκαετία και έχει συμμορφωθεί 
σε μεγάλο βαθμό, αν όχι πλήρως, με το 
κοινοτικό κεκτημένο της ΕΕ και όλες τις 
φορολογικές οδηγίες της ΕΕ. Είναι επίσης 

σε πλήρη συμμόρφωση με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας της ΕΕ για τη φορολογία 
επιχειρήσεων και κατά του επιζήμιου 
φορολογικού ανταγωνισμού και έχει 
αξιολογηθεί ως «σε μεγάλο βαθμό 
συμμορφούμενο» από το Παγκόσμιο 
Φόρουμ που φιλοξενεί ο ΟΟΣΑ για τη 
διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφο-
ριών για φορολογικούς σκοπούς. 

Συνεπώς οι φορολογούμενοι διαθέ-
τουν σημαντικά φορολογικά εργαλεία, 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν 
σε μια προσπάθεια βελτιστοποίησης της 
φορολογικής επίπτωσης που επιβάλλεται 
στην επένδυσή τους.

Τέτοιες φορολογικές διατάξεις πε-
ριλαμβάνουν τη λογιζόμενη έκπτωση 
τόκου, την τροποποιημένη προσέγγιση 
συνοχής σχετικά με τα δικαιώματα πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας, τους κανόνες και 
τη νομοθεσία για τις τιμές ελεγχόμενων 
συναλλαγών, τη διαθεσιμότητα πίστωσης 
φόρου και τον φόρο μηδενικών κεφα-
λαιουχικών κερδών σε τίτλους.

Είναι το ιδανικότερο σενάριο όταν 
οι επενδυτές ή οι φορολογούμενοι 
συνεργάζονται μαζί με τους αρμόδι-
ους συμβούλους για να εκπονήσουν 
ένα στρατηγικό πλάνο, ώστε να είναι 
σε θέση να χρησιμοποιηθούν οι δια-

τάξεις του σχετικού πλαισίου με τέτοιο 
τρόπο, που όταν συνδυάζονται να βελ-
τιστοποιούν τη φορολογική απόδοση 
της επένδυσής τους. 

Είναι εξίσου σημαντικό να επισημανθεί 
ότι το κάθε επιχειρηματικό πλάνο έχει μο-
ναδικά χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου 
πρέπει να τύχει και μοναδικού φορολογικού 
σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις 
παραμέτρους που μπορεί να συντρέχουν.

Καταληκτικά, ένα αρμόζον φορολογικό 
πλάνο που σχεδιάστηκε και εφαρμό-
ζεται από την αρχή ενός επενδυτικού 
ή επιχειρηματικού πλάνου μπορεί να 
προσφέρει στους επενδυτές και στους 
φορολογούμενους ένα σαφές πλεονέ-
κτημα έναντι των ανταγωνιστών τους, 
έτσι ώστε τελικά να βρίσκουν το δικό 
τους ‘‘Ιερό Δισκοπότηρο’’.

Επιχειρείν και φορολογικές συμβουλές

ΤΑΣΟΣ ΓΙΑΣΕΜΙΔΗΣ* 
anastasis.yiasemi-
des@kpmg.com.cy

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Κ. ΜΙΧΑΗΛ,  
Principal, Φορολογικές Υπηρεσίες, KPMG Ltd

ώστε να μπορέσουν ν’ αντεπεξέλθουν 
στις δόσεις τους. Το αυξημένο κόστος 
δανεισμού περιορίζει την επιχειρηματική 
δραστηριότητα και τις επενδύσεις, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει επιβράδυνση 
στην οικονομία.

Η πορεία του δημόσιου χρέους εί-
ναι ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης για 
την οικονομία εφόσον καταδεικνύει τη 
δυνατότητα απορρόφησης αρνητικών 
εξελίξεων. Γίνεται κατανοητό ότι υψηλά 
ποσοστά δανεισμού επηρεάζουν τις δυ-
νατότητες της Πολιτείας να εφαρμόσει 
τη δημοσιονομική της πολιτική αλλά 
και να παίρνει δραστικές αποφάσεις σε 
περιόδους ύφεσης. Η σωστή διαχείριση 
του δημόσιου χρέους αποτελεί προτε-
ραιότητα τόσο για τη δημοσιονομική όσο 
και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα 
της χώρας, εφόσον μέρος του δημόσιου 
χρέους βρίσκεται στα χέρια των χρη-
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων του τόπου.

Η επιθετικότητα με την οποία οι 
κεντρικές τράπεζες αποφάσισαν να 
αυξήσουν τα επιτόκια έχει οδηγήσει 
στη μείωση των αποτιμήσεων χρεογρά-
φων που η απόδοσή τους αποτελείται 
από σταθερό επιτόκιο. Η μείωση ήταν 
σημαντική και ξαφνική, κάτι που επη-
ρέασε τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών 
και άλλων οργανισμών που διακρατούν 
ομόλογα, ειδικά αν αυτά ταξινομούνται 
στα βιβλία οργανισμού ως χρηματο-
οικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα σε 
δίκαιη αξία. 

Την ίδια στιγμή, ο κίνδυνος είναι 
μεγαλύτερος όταν στα χαρτοφυλάκια 
υπάρχουν τα λεγόμενα παράγωγα, δη-
λαδή χρηματοοικονομικά μέσα που η 
αξία τους εξαρτάται από την πορεία ενός 
άλλου χρηματοοικονομικού μέσου, με 
το οποίο είναι συνδεδεμένος. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις ο κίνδυνος είναι ενισχυμέ-
νος και περίπλοκος και ενδεχομένως 
μη καταγεγραμμένος στον ισολογισμό 
των τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η αύξηση των επιτοκίων αποτελεί 
τη συνήθη μέθοδο περιορισμού των 
υψηλών ποσοστών πληθωρισμού. Η 
επιθετικότητα με την οποία αυτή έγινε 
δημιουργεί προβλήματα στην οικονο-
μία, στα νοικοκυριά, στις επιχειρήσεις, 
στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και σε 
άλλους οργανισμούς. 

σημαντικά μετά την απόφαση της ΕΚΤ 
ενδεχομένως να καταδεικνύει τον σκε-
πτικισμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν 
οι επενδυτές την απόφαση.

Τι μπορεί να σημαίνει η αλλα-
γή ρητορικής της Λαγκάρντ 

Αυτό που  καταγράφεται, ωστόσο, 
είναι η αλλαγή ρητορικής από την κυ-
ρία Λαγκάρντ, η οποία τόνισε ότι δεν 
μπορεί να δοθεί μια νέα εκτίμηση για 
τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων 
και ότι τα δεδομένα θα αξιολογούνται 
συνεχώς. Σε προηγούμενες ανακοι-
νώσεις της αναφερόταν σε συνέχιση 
της αύξησης των επιτοκίων χωρίς πε-
ριορισμούς, μέχρι να γίνει δυνατή η 
μείωση του πληθωρισμού στο 2%. Το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε 
εκτίμηση για την περαιτέρω πορεία 
των επιτοκίων ενδεχομένως να κατα-
δεικνύει ότι υπήρχαν διαφωνίες εντός 
του Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η Διοικητής 
της ΕΚΤ διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν στη 
διάθεση του διοικητικού συμβουλίου όλα 
τα εργαλεία για τη διασφάλιση της χρημα-
τοπιστωτικής σταθερότητας, ενδεχομένως 
με στοχευμένες αγορές ομολόγων και 
παροχή ρευστότητας. Σημειώνεται ότι η 
παραχώρηση ρευστότητας σε τραπεζικά 
ιδρύματα και η κάλυψη ανασφάλιστων 
καταθετών αποτελούν μέτρα που ήδη 
έχουν εφαρμόσει πρόσφατα άλλες κε-
ντρικές τράπεζες. 

Η αύξηση των επιτοκίων επηρεάζει 
σημαντικά τους δανειολήπτες και τους 
εκδότες ομολόγων. Τα κόστος δανεισμού 
αυξάνεται για το κράτος, τις επιχειρήσεις 
και τα νοικοκυριά. Είναι σίγουρο ότι οι 
επόμενες εκδόσεις κρατικών ομολόγων 
θα είναι κατά πολύ ακριβότερες από τις 
προηγούμενες. 

Ο δανεισμός αποτελεί σημαντικό μέ-
ρος της χρηματοδότησης επενδύσεων 
και μέρος του κεφαλαίου κίνησης των 
επιχειρήσεων. Η μόχλευση, στο πλαίσιο 
ενός λογικού χρηματοδοτικού σχεδίου, 
μεγιστοποιεί τα κέρδη μιας επένδυσης 
και δημιουργεί πίεση όταν είναι σε κυ-
μαινόμενο επιτόκια και η ΕΚΤ το αυξάνει.

Επιχειρήσεις και νοικοκυριά καλού-
νται γι’ ακόμη μια φορά να επαναξιολο-
γήσουν τους προϋπολογισμούς τους, 

Το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει οποιαδήποτε 
εκτίμηση για την πε-
ραιτέρω πορεία των 
επιτοκίων, ενδεχομέ-
νως να καταδεικνύει 

ότι υπήρχαν διαφωνί-
ες εντός του Συμβου-

λίου της ΕΚΤ

Η επιθετική αύξηση 
επιτοκίων δημιουργεί 
προβλήματα στην οι-
κονομία, στα νοικοκυ-
ριά, στις επιχειρήσεις, 
στα χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα και σε 
άλλους οργανισμούς

Οι φορολογούμενοι δια-
θέτουν σημαντικά φορο-

λογικά εργαλεία, τα οποία 
μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν για βελτιστοποίηση 

της φορολογικής επίπτω-
σης που επιβάλλεται στην 

επένδυσή τους
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Π
ολλές φορές λέμε τη 
φράση ότι το νερό 
είναι πολύτιμο. Εν-
δεχομένως, όμως, να 
μην αντιλαμβανόμα-
στε πλήρως το πόσο 
πραγματικά πολύτι-

μο είναι. Είναι πολύτιμο για την υγεία 
μας, είναι πολύτιμο για τη γεωργία, είναι 
πολύτιμο σε περιπτώσεις φυσικών ή 
άλλων καταστροφών. Γενικά είναι ένα 
πολύτιμο αγαθό, το οποίο πρέπει πάση 
θυσία να διαφυλάξουμε.

Την Τρίτη, 21 και την Τετάρτη, 22 
Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί στο ξενο-
δοχείο RADISSON BLU στη Λάρνακα το 
1o Διεθνές Συνέδριο με θέμα το Πόσιμο 
Νερό – «Προκλήσεις και ευκαιρίες στην 
Ανατολική Μεσόγειο», με διοργανωτή 
τo Economy Today. Πρόκειται για ένα 
συνέδριο το οποίο θα καταπιαστεί με όλες 
τις πτυχές που αφορούν στη διαχείριση 
του νερού και γενικά των υδάτινων πό-
ρων και στο οποίο θα μιλήσουν άτομα 
απ’ όλο το φάσμα της κοινωνίας, δηλαδή 
από την πολιτική σκηνή (εκπρόσωποι 
υπουργείων) από τον ιδιωτικό τομέα 
(εκπρόσωποι εταιρειών), καθώς επί-
σης και ειδικοί από πανεπιστήμια και 
ερευνητικά ινστιτούτα, παρέχοντας έτσι 
μια πλήρη εικόνα γύρω από το θέμα.

ΤΗΝ ΕΡΧΌΜΕΝΗ ΕΒΔΌΜΆΔΆ, 
ΤΌ ΠΡΏΤΌ ΣΥΝΕΔΡΙΌ ΠΌΥ ΓΙ-
ΝΕΤΆΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΌ ΜΕ ΘΕΜΆ 
ΤΌ ΝΕΡΌ ΚΆΙ ΤΙΣ ΠΡΌΚΛΗΣΕΙΣ 
ΠΌΥ ΆΝΆΦΥΌΝΤΆΙ ΣΤΗΝ ΆΝΆ-
ΤΌΛΙΚΗ ΜΕΣΌΓΕΙΌ ΚΆΙ ΣΤΌ 
ΌΠΌΙΌ ΘΆ ΜΙΛΗΣΌΥΝ ΕΜΠΕΙ-
ΡΌΓΝΏΜΌΝΕΣ ΆΠΌ ΚΥΠΡΌ, 
ΕΛΛΆΔΆ, ΆΙΓΥΠΤΌ ΚΆΙ ΙΣΡΆΗΛ

Η αξία του πόσιμου νερού: Προκλήσεις 
και ευκαιρίες στο νέο περιβάλλον

Καλύτερη Άσφαλιστική 
Γενικού Κλάδου και πάλι 
οι Γενικές Άσφάλειες

Το μεγαλύτερο κατάστημα 
Stephanis ανοίγει σύντομα 
τις πόρτες του στη Λευκω-
σία  για να αλλάξει την μέχρι 

τώρα αγοραστική εμπειρία των κατα-
ναλωτών στα προϊόντα τεχνολογίας. 

Η ευρεία, και συνεχώς αναπτυσσό-
μενη ποικιλία προϊόντων τεχνολογίας, 
που κατέχει το Δίκτυο Καταστημάτων 
Stephanis, έφερε τη φυσική επέκταση 
του δικτύου, με το άνοιγμα του με-
γαλύτερου έως τώρα καταστήματος 
Stephanis μεγέθους 2.200 τετραγω-
νικών μέτρων. Το  νέο εμβληματικό 
κατάστημα θα αποτελέσει το μεγαλύ-
τερο κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών 
στη Λευκωσία. 

Το κατάστημα Stephanis θα ανοί-
ξει τις πόρτες του λίγο πριν τις αρχές 
του καλοκαιριού σε κομβικό σημείο 
στην περιοχή της Έγκωμης, με άμεση 
πρόσβαση από τη Λεωφόρο Γεώργι-
ου Γρίβα Διγενή αλλά και από τους 

παράλληλους δρόμους. 
Η άνεση χώρου που διαθέτει το νέο 

κατάστημα θα προσφέρει στους πελά-
τες παρουσίαση εκτενούς ποικιλίας 
προϊόντων τόσο στις κατηγορίες ειδών 
τεχνολογίας όπως η τηλεπικοινωνία, 
ο ήχος, τηλεόραση, ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές και προϊόντα Gaming, αλλά 
και σε προϊόντα ενέργειας, μικρές και 
μεγάλες συσκευές σπιτιού και φυσικά 
εποχικό εξοπλισμό. Παράλληλα, το 
κατάστημα θα διαθέτει άνετους χώρους 
στάθμευσης για τη διευκόλυνση των 
επισκεπτών εντελώς δωρεάν. 

Το νέο κατάστημα Stephanis στην  
Έγκωμη, με τον υπερσύγχρονο σχε-
διασμό του, την άνετη πρόσβαση, και 
με διαχρονικό σύμμαχο την άριστη 
εξυπηρέτηση, την ευρεία ποικιλία 
προϊόντων και τις ανταγωνιστικές 
τιμές, έχει ως στόχο να προσφέρει 
την καλύτερη αγοραστική εμπειρία 
στηνκυπριακή αγορά.

Μιλώντας στη «Σημερινή» ο καθηγη-
τής του ΤΕΠΑΚ,  Κωνσταντίνος Μακρής, 
ο οποίος θα είναι και εκ των ομιλητών 
στο φόρουμ, ανέδειξε τη σημασία του 
νερού στην ευρύτερη κοινωνία. Όσον 
αφορά το συνέδριο, ο κ. Μακρής ανέ-
φερε ότι γίνεται για πρώτη φορά στην 
Κύπρο, ωστόσο έχει διοργανωθεί ήδη 
δυο φορές στην Ελλάδα και ο στόχος 
είναι να μπορέσει σε κάποιο στάδιο να 
καταστεί θεσμός.

Η σημασία του νερού
Αναλυτικότερα, ο κ. Μακρής σημεί-

ωσε ότι στόχος του συνεδρίου είναι να 
φέρει κοντά τεχνοκράτες, επιστήμονες 
και πολιτικούς από χώρες της ευρύτερης 
Ανατολικής Μεσογείου όπως είναι η Κύ-
προς, η Ελλάδα, η Αίγυπτος και το Ισραήλ, 
οι οποίοι θ’ αναδείξουν τη σημασία του 
νερού. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η 
αξία του νερού αναδεικνύεται ιδιαίτερα 
όσον αφορά τη δημόσια υγεία σε περι-
πτώσεις καταστροφών. Για παράδειγμα, 
όταν πρόκειται για φυσικά φαινόμενα, 
όπως ο πρόσφατος σεισμός σε Τουρκία 

και Συρία, όπου εν τη απουσία νερού 
εμφανίστηκαν μολύνσεις στον εκεί πλη-
θυσμό. Επίσης η σημασία του νερού 
αναδεικνύεται σε περιπτώσεις πολεμικών 
συρράξεων όταν και το συγκεκριμένο 
αγαθό κρίνεται αναγκαίο, ενώ ασφαλώς 
δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε την 
κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις 
που έχει στο πόσιμο νερό.

Οι παράγοντες που επηρεάζουν
Ο κ. Μακρής τόνισε περαιτέρω ότι 

θα πρέπει να επαναξιολογήσουμε τη 
σημασία του πόσιμου νερού, καθώς 
πολλές φορές το θεωρούμε δεδομέ-
νο, ωστόσο, με βάση τις εξελίξεις, δεν 
ξέρουμε κατά πόσον αυτό θα συνεχίσει 
να ισχύει. Υπάρχουν παράγοντες, συ-
νέχισε, όπως η κλιματική αλλαγή, τα 
πεπαλαιωμένα συστήματα ύδρευσης, η 
ξηρασία και πολλοί άλλοι που «πιέζουν» 
το πόσιμο νερό τόσο σε σχέση με την 
ποσότητά του όσο και σε σχέση με την 
ποιότητά του. Τελευταία αναδεικνύεται 
και το θέμα της ενεργειακής κρίσης, 
που επίσης διαδραματίζει τον ρόλο της 

στο θέμα του πόσιμου νερού, σημείωσε. 
Υπάρχουν θέματα στη Μέση Ανατολή 
όσον αφορά το νερό, τα οποία θα πρέπει 
να τύχουν προσεκτικής διαχείρισης, και 
αυτά αναμένεται να συζητηθούν και στο 
συνέδριο.

Ο καθηγητής του ΤΕΠΑΚ σημείωσε 
περαιτέρω την ανάγκη σφαιρικής αντιμε-
τώπισης των ζητημάτων που έχουν σχέση 
με το νερό, επισημαίνοντας ότι στο συνέ-
δριο όλα αυτά τα θέματα θα τεθούν επί 
τάπητος, όπως για παράδειγμα η ποιότητα 
του νερού και η σχέση του με τη δημόσια 
υγεία, τα θέματα λειψυδρίας, πλημμυρών 
και άλλων φυσικών καταστροφών και οι 
επιπτώσεις τους στα αποθέματα πόσιμου 
νερού, ως επίσης και θέματα που αφορούν 
στη συνετή διαχείρισή του.

Το συνέδριο
Όσον αφορά τώρα το διαδικαστικό 

κομμάτι, επισημαίνεται ότι το συνέδριο θα 
είναι ολοήμερο την Τρίτη, 21 Μαρτίου, 
ενώ την επομένη, δηλαδή την Τετάρτη, 
22 Μαρτίου, που είναι και η Παγκόσμια 
Ημέρα Νερού, θα ετοιμαστεί σχετική 
διακήρυξη, που θα προκύπτει και από 
τα συμπεράσματα του συνεδρίου. Στο 
πρωινό κομμάτι της Τρίτης θα γίνουν 
ομιλίες από ειδικούς, ενώ το απόγευμα 
θα υπάρξουν θεματικές ενότητες και 
συζήτηση γύρω από συγκεκριμένα 
θέματα.

Όπως έχει προαναφερθεί, στο συνέ-
δριο θα μιλήσουν εμπειρογνώμονες από 
Ελλάδα, Αίγυπτο, Ισραήλ και φυσικά από 
την Κύπρο. Θα υπάρχουν εκπρόσωποι 
από τα Υπουργεία Γεωργίας και Υγεί-
ας της Κύπρου, θα δώσει το «παρών» 
ο ιδιωτικός τομέας με εκπροσώπους 
εταιρειών, ενώ φυσικά δεν θα λείψουν 
και τα ερευνητικά ινστιτούτα και τα πα-
νεπιστήμια. Θα υπάρξει επομένως μια 
σφαιρική προσέγγιση γύρω από τα θέματα 
του νερού. Ενδεικτικά, ορισμένες από τις 
ομιλίες του συνεδρίου θα αφορούν στην 
κλιματική αλλαγή και το πώς επηρεάζει 
το πόσιμο νερό σε Κύπρο και Ελλάδα, 
στην ποιότητα του νερού και ασθένειες 
που προκύπτουν, στον σχεδιασμό έξυ-
πνων συστημάτων νερού και στον ρόλο 
της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ως η Καλύτερη Ασφαλι-
στική Γενικού Κλάδου 
στα World Finance 
Insurance Awards 

αναδείχθηκαν οι Γενικές Ασφάλει-
ες, μια διάκριση που υπογραμμίζει 
την ηγετική θέση της εταιρείας στον 
γενικό κλάδο ασφάλισης. 

Το σημαντικό αυτό βραβείο απέκτη-
σαν οι Γενικές Ασφάλειες με κριτήριο 
την ισχυρή πελατοκεντρική φιλοσοφία 
τους, την τεχνογνωσία στον γενικό 
κλάδο ασφάλισης και τις καινοτόμες 
υπηρεσίες και προϊόντα της. 

Η σαφής στρατηγική των Γενικών 
Ασφαλειών επιτρέπει στην εταιρεία ν’ 
αντιμετωπίζει με επιτυχία τις προκλή-
σεις και ν’ ανταποκρίνεται στην ανάγκη 
για καινοτόμες ασφαλιστικές λύσεις. 

Με την αξιοπιστία τους, που είναι 
θεμελιωμένη σε γερές βάσεις εδώ 
και 72 χρόνια, οι Γενικές Ασφάλειες 

προσφέρουν ολοκληρωμένη γκάμα 
ασφαλιστικών προϊόντων, έχοντας ως 
επίκεντρο την παροχή της καλύτερης 
δυνατής εξυπηρέτησης στους ασφα-
λισμένους τους. Ως ηγέτιδα εταιρεία 
στον γενικό κλάδο, επενδύουν στην 
τεχνολογική αναβάθμιση και ανάπτυξή 
τους, παρέχοντας στους ασφαλισμένους 
περισσότερη αμεσότητα, διαφάνεια και 
πολλαπλές επιλογές για εξυπηρέτηση 
των αναγκών τους. Σήμερα προσφέ-
ρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα, 
εύκολα και γρήγορα, να δομούν προ-
σωποποιημένες ασφαλιστικές λύσεις, 
με βάση τις δικές τους επιθυμίες.

Η διάκριση των Γενικών Ασφαλει-
ών στο πλαίσιο των World Finance 
Insurance Awards είναι άλλη μια 
επιβράβευση των προσπαθειών που 
καταβάλλουν καθημερινά οι άνθρω-
ποί της, έχοντας οδηγήσει, για άλλη 
μια φορά, την εταιρεία στην κορυφή.

ΗEY Κύπρου ήταν, και πάλι, 
χρυσός χορηγός του 6th 
Annual Capital Link Cyprus 
Shipping Forum, που πραγ-

ματοποιήθηκε στο Columbia Plaza, στη 
Λεμεσό, την Τρίτη, 7 Μαρτίου 2023. 

Η εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε 
από την Capital Link, υπό την αιγίδα 
της Υφυπουργού Ναυτιλίας και του 
Maritime Cyprus, επικεντρώθηκε στις 
τελευταίες γεωπολιτικές, ρυθμιστικές, και 
χρηματοοικονομικές τάσεις και εξελίξεις, 
ενώ ανέδειξε επίσης τον ρόλο και τη 
σημασία τής Κύπρου ως κόμβου της 
ναυτιλίας και των logistics. 

Η εκδήλωση συγκέντρωσε κορυφαί-

ους διεθνείς ομιλητές και συνέδρους, 
μεταξύ των οποίων  πλοιοκτήτες, δια-
χειριστές πλοίων και στελέχη, θεσμικοί 
επενδυτές, εμπειρογνώμονες του κλάδου, 
εκπρόσωποι εμπορικών και επενδυτικών 
τραπεζών, σύμβουλοι κινδύνου, εταιρείες 
ιδιωτικών και επιχειρηματικών κεφα-
λαίων, ρυθμιστικές Αρχές, ασφαλιστές, 
μεσίτες πλοίων και έμποροι, καθώς και 
σημαντικοί τοπικοί ηγέτες του κλάδου. 

Ο κ. Σταύρος Παντζαρής, Πρόεδρος 
- EY Κύπρου, συντόνισε συζήτηση με 
θέμα την Προοπτική των Εφοπλιστών – 
Πλοήγηση εν μέσω του μετασχηματισμού 
του κλάδου σε έναν ταχέως μεταβαλλό-
μενο κόσμο. Στη συζήτηση συμμετείχαν 

η κα Νικόλ Μυλωνά, CEO – Transmed 
Shipping Co., ο κ. John Michael Radziwill 
– CEO, C Transport Maritime (CMT) / 
GoodBulk, ο κ. Ανδρέας Χατζηγιάννης, 
Διευθύνων Σύμβουλος – Cyprus Sea 
Lines / Hellenic Tankers, Πρόεδρος 
– Ένωση Εφοπλιστών Κύπρου, ο κ. 
Lars Barstad, Διευθύνων Σύμβουλος 
– Frontline και ο κ. Πόλυς Χατζιωάννου, 
Διευθύνων Σύμβουλος – Safe Bulkers.

Σχολιάζοντας την εκδήλωση, ο κ. 
Σταύρος Παντζαρής δήλωσε: «Η κυ-
πριακή ναυτιλιακή βιομηχανία έχει 
ένα λαμπρό μέλλον μπροστά της, δεδο-
μένης της στρατηγικής της θέσης, του 
ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού 

και των σύγχρονων υποδομών. Η απο-
δεδειγμένη πλέον προσαρμοστικότητά 
της θα της επιτρέψει να αντιμετωπίσει 
τις επερχόμενες προκλήσεις όπως η 
περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η κα-
νονιστική συμμόρφωση, ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός, η αυξανόμενη ανά-
γκη για αποτελεσματική διαχείριση της 
εφοδιαστικής αλυσίδας και η γεωπο-
λιτική αβεβαιότητα. Υιοθετώντας την 
καινοτομία και τη συνεργασία, ο κλάδος 
μπορεί να παραμείνει ανταγωνιστικός, 
να αναπτύξει πλήρως τις δυνατότητές 
του και να συνεχίσει να ευημερεί σε 
μια ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια 
αγορά».

H EY Κύπρου Χρυσός Χορηγός στο 6th Annual Capital Link Cyprus Shipping Forum
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STEPHANIS

Νέο εμβληματικό 
κατάστημα στη Λευκωσία

Στόχος του συνεδρίου είναι να φέρει κοντά 
τεχνοκράτες, επιστήμονες και πολιτικούς από χώρες 

της ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου όπως είναι 
η Κύπρος, η Ελλάδα, η Αίγυπτος και το Ισραήλ, οι 

οποίοι θ’ αναδείξουν τη σημασία του νερού
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Το πολύνεκρο δυστύχημα των 
Τεμπών μάς ταρακούνησε. 
Σκόρπισε θάνατο σε 57  ψυ-
χές, κυρίως νέα παιδιά, που 

είχαν επιλέξει το τρένο ως την οικονο-
μικότερη λύση για το ταξίδι στη Θεσ-
σαλονίκη. Είχε και η Κύπρος το  δικό 
της μερτικό στην ανθρωποθυσία. Οι 
εικόνες συγκλονιστικές. Ανθρώπινες 
σάρκες  στα συντρίμμια. Αγνοούμενοι. 
Πληγωμένοι. Πολλά τα αναπάντητα 
«γιατί». Ανείπωτος ο θρήνος. 

Απόλυτα δικαιολογημένες οι  εκδη-
λώσεις διαμαρτυρίας, με πρωταγωνιστή 
τη  νέα γενιά. Αυτήν, που, παρά το νεαρό 
της ηλικίας, πρόλαβε να βιώσει την 
οικονομική κρίση και τα μνημόνια 
που αφαίμαξαν  την κοινωνία, αύξη-
σαν  την  ανεργία, μείωσαν μισθούς κι  
άφησαν  την ανασφάλεια να επισκιά-
σει το μέλλον. Την πρωτοφανή κρίση 
του κορωνοϊού,  που της στέρησε την 
κοινωνικοποίηση.  Συσσωρευμένη η 
οργή σε δύσκολους καιρούς αβεβαιό-
τητας. Η πολιτική σκακιέρα σείεται από  
ανταγωνισμούς. Η ρωσο- ουκρανική 
σύρραξη μαίνεται. Το ενδεχόμενο πυρη-
νικής σύρραξης αιωρείται. Ενεργειακοί 
ανταγωνισμοί, πόλεμοι, περιβαλλοντι-
κά προβλήματα, σεισμοί και φυσικές 
καταστροφές φέρνουν τα πάνω-κάτω. 
Οι  τουρκικές απειλές εντείνονται σε 
Αιγαίο, Θράκη, Κύπρο. Επιπρόσθετα, 
διαχρονικές παθογένειες δυσκολεύ-
ουν την καθημερινότητα του πολίτη 
και ειδικά των νέων. Κρίση αξιών και 
διαφθορά εντείνουν την  απαξίωση του 
πολιτικού συστήματος. Ο συνειρμός 
πως  στα Τέμπη θα μπορούσε να ήταν 
θύμα, ο καθένας/ καθεμιά από εμάς,  
εξαντλεί  ανοχές. Προκαλεί εκρήξεις. 
Διαμαρτυρία,  για το σαθρό σύστημα 
που αφήνει την πολιτεία σε αυτόματο 
πιλότο, να δρα ως Επιμηθέας και ποτέ 
ως Προμηθέας, ανίκανη να προλάβει 
τραγωδίες σε Μάτι, Μαρί, Γραμματι-
κό, Μάνδρα,  Πάρνηθα. Η νέα γενιά 
διερωτάται πότε θα υπάρξουν και στις 
χώρες μας εκείνοι οι  μηχανισμοί και τα 
συστήματα ελέγχου που θα αποτρέπουν 
τέτοιες τραγωδίες. Πότε επιτέλους θα 
τερματιστεί η διαπλοκή,  το πελατειακό 
κράτος, το πελατειακό σύστημα. Πότε 
θα λειτουργήσουν κανόνες,  έλεγχοι 
σε κρίσιμα σημεία, αξιοκρατική και 
υπεύθυνη στελέχωση,  διαφάνεια και  
λογοδοσία για να  εξυπηρετείται ο  πολί-
της και όχι η  κερδοσκοπία, το δημόσιο  
και όχι το ατομικό συμφέρον.  Ψιλά 
γράμματα. Μεγάλες οι προσδοκίες. Και, 
όμως, υπάρχουν χώρες- πρότυπα με 
καλές πρακτικές. Υπάρχουν ευρωπα-
ϊκές οδηγίες και χρηματοδοτήσεις για 
αναγκαίες βελτιώσεις και αναβαθμί-
σεις της ποιότητας ζωής. Εναπόκειται 
στους εκάστοτε κυβερνώντες  να τις 
υιοθετήσουν. Να βελτιώσουν τα  κακώς 

έχοντα,  δημοκρατικά ελλείμματα και  
διαχρονικές παθογένειες.

 Η τραγωδία στα Τέμπη πρέπει να 
είναι η τελευταία. Απαιτείται πολιτική 
βούληση για να μπει φραγμός στις 
παλαιοκομματικές νοοτροπίες του τύ-
που «Πάμε κι όπου βγει…», «Σώπα να 
περάσουμε…», «Δεν βαριέσαι αδελ-
φέ..,».  Ο  αυτόματος πιλότος πρέπει 
επιτέλους να μπει στο περιθώριο. Το 
κράτος οφείλει να ξέρει πού πάει και 
πώς πάει. Να καταρτίσει έναν ολο-
κληρωμένο στρατηγικό σχεδιασμό 
υλοποίησης έργων υποδομής, που 
να ελέγχεται πλήρως από ένα Σύστημα 
Διασφάλισης Ποιότητας, όπως κάθε  
επιχείρηση με κοινωνική υπευθυνό-
τητα. Να στοχεύει στην ικανοποίηση 
του πολίτη, την   ποιότητα και ασφάλεια 
των προσφερόμενων υπηρεσιών. Να 
υιοθετήσει ένα σύστημα ISO, αναβαθ-
μίζοντας τεχνολογίες, αποκτώντας συ-
στήματα μηχανογράφησης, επαρκή 
στελέχωση, έλεγχο, λογοδοσία. Κάθε 
κρίση συνιστά αφορμή για αλλαγή, 
διάγνωση λαθών, αλλαγή νοοτροπι-
ών, ευκαιρία για να προβληματιστεί το  
κράτος πώς να υπηρετήσει καλύτερα 
τον πολίτη.

Η έμπρακτη αναβάθμιση των 
σιδηροδρόμων, και όχι μόνο, θα 
είναι το  καλύτερο μνημόσυνο για 
τις ζωές που χάθηκαν. Το ελληνικό 
κράτος όφειλε να είχε αξιοποιήσει 
σωστά τα ευρωπαϊκά κονδύλια που 
του δόθηκαν το 20Ι4, για «ανάταξη 
και αναβάθμιση του συστήματος 
σηματοδότησης - τηλεδιοίκησης και 
αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς 
σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα 
Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώ-
νας». Οφείλει  να  δώσει  απαντήσεις 
στα καίρια ερωτήματα που έθεσε η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τον Νο-
έμβρη 2022, κατά πόσον ζημιώθηκε 
ο προϋπολογισμός της ΕΕ, για έργα 
που δεν έγιναν και επίμαχες συμβά-
σεις που χρηματοδοτήθηκαν  από το 
2007 εθνικά και κοινοτικά κονδύλια .  

Η τραγωδία στα Τέμπη ας αποτελέ-
σει αφορμή για ουσιαστική έρευνα σε 
βάθος δεκαπενταετίας για να καταλο-
γιστούν  ευθύνες σε όσους βαρύνονται 
με παραλείψεις, αυθαιρεσίες, ρουσφέτι 
ή απέτυχαν να υπηρετήσουν υπεύθυ-
να σε θέσεις-κλειδιά. Η κάθαρση και 
η αποτελεσματική τιμωρία  ας είναι 
βάλσαμο στις ψυχές που χάθηκαν και 
υπόσχεση στη νέα γενιά πως τέτοιες 
τραγωδίες δεν θα επαναληφθούν. 
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Όταν αποφάσιζα -συνειδητά- 
να στείλω τα παιδιά μου σε 
δημόσιο δημοτικό σχολείο, 
το έκανα κυρίως γιατί ήθελα 

να μεγαλώσουν γνωρίζοντας τις ρίζες 
τους.  Καμία ψευδαίσθηση δεν έτρεφα 
βέβαια για τον τρόπο διδασκαλίας της 
Ιστορίας της Κύπρου (το δημόσιο σχο-
λείο συνεχίζει εν έτει 2023 να προχωρεί 
με σημαία του το  τρίπτυχο πατρίδα-
θρησκεία-οικογένεια), αλλά ήλπιζα 
τουλάχιστον ότι ο εμβολιασμός του 
εκπαιδευτικού προγράμματος με τις 
έννοιες της ανοχής της διαφορετικό-
τητας, της ενσυναίσθησης και του αλλη-
λοσεβασμού θα μετρίαζε τουλάχιστον το 
σθένος με το οποίο συνεχίζουμε μέσω 
της Παιδείας, τη συνεχή θυματοποίηση 

της ελληνοκυπριακής πλευράς.
Μέχρι που τις προάλλες επέστρεψε η 

8χρονη κόρη μου (μαθήτρια της Γ’ Δη-
μοτικού) από «εκπαιδευτική επίσκεψη» 
στα Κρατητήρια της Κοκκινοτριμιθιάς, 
τα οποία δημιουργήθηκαν από τους Άγ-
γλους κατά τη διάρκεια του Αγώνα του 
1955-59 και αποτελούσαν στρατόπεδα 
συγκέντρωσης πολιτικών κρατουμένων.  
Με αναστάτωση μου περιέγραψε το ντο-

κιμαντέρ το οποίο τους έβαλαν να παρα-
κολουθήσουν, στο οποίο -με τη βοήθεια 
ηθοποιών- παρουσιάζονταν με πολύ πα-
ραστατικό τρόπο τα βασανιστήρια στα 
οποία υποβάλλονταν οι κρατούμενοι, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα το σβήσιμο 
τσιγάρου στο γυμνό τους σώμα.  Μου 
μίλησε επίσης για τα σχεδιαγράμματα 
στους τοίχους τα οποία απεικόνιζαν με 
λεπτομέρεια τα διάφορα βασανιστήρια, 
καθώς και το κελί της απομόνωσης, στο 
οποίο υπήρχε ένας κουβάς για να κάνουν 
οι κρατούμενοι την ανάγκη τους… 

Και τότε ήταν που συνειδητοποίησα 
το  μέγεθος της δικής μου αφέλειας. 
Που ήρθαν ξανά στον νου μου μνήμες 
από τις επισκέψεις που 35 χρόνια πριν 
κάναμε ως μαθητές και μαθήτριες του 

δημοτικού στα Φυλακισμένα Μνήματα 
και το Μουσείο Αγώνος. Που εικόνες 
απ’ όσα είχαμε δει στοίχειωναν τον 
ύπνο μου για πολύ καιρό μετά.  Και 
που ακόμη θυμάμαι σαν να ήταν χτες.  

Και ερωτώ το Υπουργείο Παιδείας να 
μου εξηγήσει με ποια κριτήρια οι κύριοι 
και κυρίες παιδαγωγοί του έκριναν την 
επίσκεψη αυτή κατάλληλη για τα παιδάκια 
των 8 ή των 9 χρονών; Με ποια λογική 
κατέληξαν ότι το να εκθέτουν τα παιδιά 
αυτής της ηλικίας σε τέτοιου είδους βάναυ-
σες εικόνες θα έχει θετικό αντίκτυπο στην 
ανάπτυξη της σκέψης τους, της κριτικής 
τους διάθεσης αλλά και του ψυχικού τους 
κόσμου;  Όταν με τόση προσοχή επιλέ-
γουμε εμείς ως γονείς σε τι θα εκθέσουμε 
τα παιδιά μας τόσο στην τηλεόραση όσο 

και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
έρχεται το σχολείο να γκρεμίσει τα όσα 
με τόσο κόπο χτίζουμε;

Και ακόμη χειρότερα: πώς με την 
καλλιέργεια του μίσους προς τον Άλλο 
(που στην προκειμένη περίπτωση δεν 
είναι καν πλέον εχθρός), προωθούμε 
την ανάπτυξη μιας υγιούς νέας γενιάς, 
η οποία θα κληθεί να αντιμετωπίσει 
τις πολλαπλές κρίσεις που η ανθρω-
πότητα βιώνει σε όλα τα επίπεδα; Τι 
εκπαιδευτικό αποτέλεσμα έχουν αυτού 
του είδους οι δραστηριότητες σε παι-
δάκια 8 χρονών; Ποια η χρησιμότητά 
τους; Τι προσφέρουν που δεν μπορεί 
να προσφέρει το μάθημα στην τάξη για 
τον Αγώνα της ΕΟΚΑ, για παράδειγμα, 
στα μωρά της Γ’ Δημοτικού;

Η συνεχής και θεσμοθετημένη προ-
σπάθεια διατήρηση της εικόνας του αδι-
κημένου μικρού νησιού, από το οποίο 
πέρασαν τόσοι και τόσοι κατακτητές 
μέσα στους αιώνες, πρέπει επιτέλους 
να σταματήσει!  Για να μπορέσει ένας 
λαός να σταθεί με ειλικρίνεια μπροστά 
στην Ιστορική Αλήθεια, πρέπει πρώτα 
να αναγνωρίσει της δικές του ευθύνες 
απέναντι στην Ιστορία του. Διαφορετικά 
θα παραμείνει εγκλωβισμένος στο πα-
ρελθόν, συνεχίζοντας έτσι να κάνει τα 
ίδια λάθη. Και θα συνεχίζει να γαλουχεί 
τη νέα γενιά με επισκέψεις σε χώρους 
αντίστοιχους με το Μουσείο Βαρβαρό-
τητας που υπάρχει στην κατεχόμενη 
από τους Τούρκους πλευρά του νησιού.

Και ο νοών νοείτω… 

Για τη διδασκαλία της Ιστορίας της Κύπρου

ΚΡΙΣ ΜΙΧΑΗΛΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Αντιπρόεδρος 
ΔΗΠΑ- πρώην Ευρωβουλευτής

Ο απόηχος μιας 
τραγωδίας ...

19.03.2023

Έσπευσε ο Αβέρωφ Νεοφύτου, 
σχεδόν 18 μήνες πριν από τις 
προεδρικές εκλογές, να εξαγ-
γείλει την υποψηφιότητά του, 

βέβαιος ότι θα αναρριχηθεί στο ύπατο 
αξίωμα της χώρας μας. Και σ’ αυτό το 
διάστημα ο Κύπριος πολίτης είχε την 
ευκαιρία να ψυχαγωγηθεί με τα καμώματα 
ενός γραφικού τύπου, που ήθελε να γίνει 
Πρόεδρος της πολύπαθης Κύπρου. Και, 
αντί πολιτικών προτάσεων και προβολή 
θέσεων επί των σοβαρών προβλημάτων 
που αντιμετωπίζει ο λαός, παρακολου-
θούσαμε έναν Αβέρωφ Νεοφύτου να 
παρουσιάζεται άλλοτε ως παττιχάρης, 
άλλοτε ως  πατατάρης ή κρεοπώλης, βεν-
ζινοπώλης, μαννάβης, κερασοσυλλέκτης 
κι ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νους του 
ανθρώπου. Επιδόθηκε σε έναν άκρατο, 
φτηνιάρικο λαϊκισμό, που έκανε ακόμα 
και τους πιο συγκαταβατικούς πολίτες 
να τον αντιμετωπίζουν με οίκτο. Μέχρι 
και στο Κονγκό πετάχτηκε, χωρίς να έχει 
κανέναν θεσμικό ρόλο, για να λύσει δήθεν 
την παράνομη μετανάστευση.

Κάνοντας όλα αυτά ο τέως πρόεδρος 
του ΔΗΣΥ, δεν παρέλειπε να επιχειρεί 
να πλήξει τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Επί 
καθημερινής βάσεως είχε επιδοθεί σ’ ένα 
κρεσέντο επιθέσεων κατά του σημερινού 
Προέδρου της Δημοκρατίας, υποψηφίου 
τότε για το αξίωμα του Προέδρου. Με 
συνεχή χτυπήματα κάτω από τη μέση 
και πισώπλατες μαχαιριές, επιχειρούσε 
να πλήξει και να μειώσει τον κ. Χριστο-
δουλίδη. Άναυδος ο Κύπριος πολίτης 
παρακολουθούσε από την τηλεόραση 
έναν αγχωμένο και ανασφαλή πολιτικό 
αρχηγό, να καταφέρεται με μίσος, λύσσα, 
εμπάθεια και πρωτοφανές μένος κατά 
του μειλίχιου Νίκου Χριστοδουλίδη. 
Ενίοτε και για αποπροσανατολισμό, τα 
έβαζε και με τους άλλους ανθυποψηφίους 
του. Όμως, ποτέ δεν έκρυψε ότι βασικός 
στόχος του ήταν ο κ. Χριστοδουλίδης, 
που επιχειρούσε με κάθε τρόπο να τον 
μειώσει και να τον απαξιώσει. 

Παρά τις… φιλότιμες προσπάθειές του, 
ο φουσκωμένος από εμπάθεια και οίηση 

κ. Αβέρωφ έχασε πανηγυρικά. Και αντί 
αντρίκεια να αποδεχθεί την ήττα του και 
όπως επιβάλλει ο πολιτικός πολιτισμός 
ν’ αποδεχθεί με αξιοπρέπεια το εκλογικό 
αποτέλεσμα, τι έκανε ο άλλοτε πανίσχυ-
ρος παράγων του παρασκηνίου και των 
δολοπλοκιών; Θέλησε να μιμηθεί τον 
απερίγραπτο Ντόναλντ Τραμπ, που ποτέ 
δεν αποδέχθηκε και δεν παραδέχθηκε 
την ήττα του. Μόνο που τον δικό μας, 
δεν τον έπαιρνε να επιχειρήσει πολιτικό 
πραξικόπημα, όπως ο γραφικός πολιτι-
κός των ΗΠΑ αποπειράθηκε. Κάποιοι 
καθοδήγησαν ομάδες ατάκτων που κα-
μιά σχέση δεν είχαν με την παράταξη 
του ΔΗΣΥ, να προκαλέσουν επεισόδια 
αμέσως μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της 
πρώτης Κυριακής. Οι ευάριθμοι εντε-
ταλμένοι έσπευσαν να δημιουργήσουν 
κλίμα ανωμαλίας και προϋποθέσεις για 
σοβαρά επεισόδια. Στην παρουσία τη-
λεοπτικών καναλιών στα γραφεία του 
ΔΗΣΥ, κινήθηκαν με άγριες διαθέσεις 
κατά κομματικών στελεχών, που έκαναν 
άλλες επιλογές στις εκλογές. Γιουχάι-
σαν, αποδοκίμασαν και προπηλάκισαν 
άτομα στα οποία επέρριπταν ευθύνες 
για την ανεπάρκεια και την αδυναμία 
του κ. Αβέρωφ να πείσει το εκλογικό 
σώμα, που τον οδήγησαν στην εκλογική 
ήττα.  Κι όλος ο κυπριακός λαός είδε σε 
απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση, 
τους αναρχικούς αυτούς να επιχειρούν να 
λιντσάρουν τον Πρόδρομο Προδρόμου. 
Μόνο η παρέμβαση ψυχραιμοτέρων στε-
λεχών του Δημοκρατικού Συναγερμού 
απέτρεψε τα χειρότερα και φυγάδευσαν 

τον κ. Προδρόμου, σώζοντάς τον από το 
μένος των έξαλλων αναρχικών.

Εκεί οδήγησε την ιστορική παράταξη. 
Στα πρόθυρα εμφυλίου και διάσπασης. 
Τη στιγμή που αλλεπάλληλες εσωτε-
ρικές δημοσκοπήσεις τού έλεγαν ότι 
η αποδοχή του μεταξύ του λαού ήταν 
σχεδόν μηδενική. Δεν ήταν όμως αρκε-
τό να χαλιναγωγήσουν τις προσωπικές 
φιλοδοξίες του και έφερε τον ΔΗΣΥ στο 
χείλος του γκρεμού. Αυτός, που στην 
πολιτική του σταδιοδρομία συμπεριφέρ-
θηκε σαν χαμαιλέων και παρουσιαζόταν 
ως ο γκουρού που είχε λύσεις διά πάσα 
νόσο. Αυτός που όλα τα μπορούσε. Αυτός 
που δεν είχε τη δύναμη, το θάρρος και 
το πολιτικό ανάστημα να καταδικάσει 
τα προαναφερθέντα επεισόδια. Ούτε να 
απολογηθεί και να ζητήσει συγγνώμη 
από τον Πρόδρομο Προδρόμου για όσα 
υπέστη εκείνη τη θλιβερή νύκτα. Και 
ευτυχώς που ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης, έχοντας σχετικές πληροφορίες και 
συμπεριφερόμενος ορθά, απέφυγε να 
επισκεφθεί τo συνεδριακό κέντρο το 
κρίσιμο εκείνο βράδυ. Γιατί κάποιοι, με 
υποδείξεις και ενθάρρυνση, τον περί-
μεναν στη γωνία για να του επιτεθούν 
και να του φορτώσουν τις ευθύνες για 
την εκλογική ήττα του Αβέρωφ.

Δεν είναι, όμως, μόνο αυτά τα πολιτικά 
ατοπήματα του τότε προέδρου του ΔΗΣΥ. 
Δεν μπόρεσε να ξεπεράσει την πίκρα της 
ήττας και συνέχισε τα παραστρατήματα. 
Ούτε στην εγκαθίδρυση του νέου Προ-
έδρου δεν είχε το σθένος να παραστεί, 
καταφεύγοντας στο εξωτερικό. Αλλά τι να 
περιμένεις από πολιτικό, που έξω από κάθε 
πλαίσιο πολιτικού πολιτισμού, επιστρά-
τευσε την ξεχασμένη Καίτη Κληρίδου για 
να επιτεθεί στον Νίκο Αναστασιάδη και 
να του φορτώσει τη δική του αποτυχία. 
Ευρισκόμενη η ίδια σε γυάλινο σπίτι, επι-
χείρησε να διαβάλει τον κ. Αναστασιάδη 
ότι εκμεταλλεύτηκε το όνομα του πατέρα 
της. Αυτή, που χωρίς το όνομα Γλαύκος 
Κληρίδη, δεν θα διέφερε από το τίποτε. 
Ανύπαρκτο το πολιτικό της εκτόπισμα, 
αλλά πατώντας στους ώμους του πατέρα 

της εξελέγη βουλευτής. Δεν είναι τυχαία 
που κάποια στελέχη του ιστορικού ΔΗΣΥ 
έλεγαν χαρακτηριστικά ότι ξέχασαν ακόμα 
και τη φυσιογνωμία της κυρίας αυτής 
από τον καιρό που έχει να εμφανιστεί είτε 
στα γραφεία του κόμματος είτε σε κάποια 
εκδήλωσή. Φυσικά και δεν είχε χρόνο 
για κάτι τέτοιο,  αφού μόνιμη έγνοια της 
ήταν η προώθηση του σχεδίου Ανάν και 
η διάσωση των γαϊδάρων. Γιατί πρέπει να 
υπενθυμίσουμε ότι η κ. Καίτη ανέλαβε 
επικεφαλής κίνησης για τα συμπαθή τε-
τράποδα. Κι αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με 
δημοσιογραφικές πληροφορίες,  την τότε 
εποχή εισέπραξε από τη UNOPS 300.000 
δολάρια για ενίσχυση της προσπάθειάς 
της. Αλήθεια, γνωρίζει κανείς πώς δια-
τέθηκαν τα χρήματα αυτά; Πήγαν για τα 
τετράποδα ή για την επαναπροσέγγιση;

Αλλά για να επανέλθω στον φίλο 
Αβέρωφ, έχω να του πω τα εξής: Η 
αξιοπρέπεια επιβάλλει να αναγνωρί-
ζεις την ήττα και να έχεις το πολιτικό 
ανάστημα αναλαμβάνοντας την ευθύ-
νη να παραιτείσαι. Κι όχι εξαιτίας των 
πολιτικών φιλοδοξιών να οδηγείς μια 
ιστορική παράταξη στη διάσπαση. Ευ-
τυχώς για σένα που συνήλθες και, παρά 
τους αρχικούς λεονταρισμούς σου, δεν 
διεκδίκησες  και πάλι την προεδρία του 
ΔΗΣΥ, αποφεύγοντας δεύτερο εξευτε-
λισμό μέσα σ’ ένα μήνα.

Υ.Γ.: Ο ανυπόληπτος πλέον Γιαννάκης, 
ή Ιωάννης όπως επιθυμεί, Κασουλίδης, 
όταν το 2018 παρέδιδε το ΥΠΕΞ στον Νίκο 
Χριστοδουλίδη, του έπλεκε το εγκώμιο. 
Το ίδιο έπραξε κι όταν στις αρχές του 
2022 παραλάμβανε ο ίδιος από τον κ. 
Χριστοδουλίδη, το Υπουργείο. Όμως 
στην πρόσφατη προεκλογική περίοδο 
παρακολουθήσαμε έναν μαινόμενο 
Κασουλίδη να επιτίθεται κατά του κ. 
Χριστοδουλίδη. Δεν έμεινε επίθετο 
που δεν του φόρτωσε. Πολλές φορές, 
χρησιμοποιώντας γλώσσα πεζοδρομίου, 
επιχείρησε να τον μειώσει και ταυτόχρο-
να να αναδείξει τον Αβέρωφ. Μάλιστα, 
δεν είχε το ανάστημα να συγχαρεί τον 
νέον Πρόεδρο.

Αβέρωφ, αξιοπρέπεια, ενότητα 
και κομματικός πατριωτισμός

ΣΤΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Θέτω αυτό το ερώτημα σε 
όσους επιζητούν έως και 
τώρα επανέναρξη των «συ-
νομιλιών-διαπραγματεύσεων 

από εκεί που έμειναν» και μάλιστα με 
βάση το «συμφωνημένο πλαίσιο».

Αλλά πότε διεξήχθησαν «συνομιλίες-
διαπραγματεύσεις», παρά μόνο «κου-
βέντες του καφενείου» και ποιο είναι 
το «συμφωνημένο» πλαίσιο»; Ας μας 
εξηγήσει κάποιος από τους οπαδούς 
της «ρεαλιστικής σχολής», που υιοθέ-
τησε το σύνθημα του ούτω καλούμενου 
«πατριωτικού ρεαλισμού».

Μάλλον θα εννοούσε αποδοχή των 
τουρκικών αξιώσεων για «δύο κράτη», 
«πολιτική και κυριαρχική ισότητα» που 
ερμηνεύονται ως εσαεί παραμονή τουρ-
κικού στρατού στην Κύπρο, μονομερή 
επεμβατικά δικαιώματα, μετατροπή της 
Κυπριακής Δημοκρατίας σε «εκλιπούσα» 
και τη Νήσο μας «βιλαέτι» μιας περιο-
χής-επαρχίας-νομού μιας νεοσύστατης 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με σύνορα 

μιας «γαλάζιας πατρίδας», όπως την απο-
καλούν, που θα ελέγχει την Ανατολική 
Μεσόγειο.

Η τύχη μας δεν θα είναι άλλη από 
εκείνην των ραγιάδων δούλων, δηλαδή 
υπηκόων ενός νεοσουλτάνου.

Μας απειλούν, λοιπόν, ότι θα έλθουν 
νύκτα. Εάν τελικά στις προσεχείς εκλο-
γές της 14ης Μαΐου απομακρυνθεί ο 
Ερντογάν και έλθει στην εξουσία ο ηγέ-
της της Ενωμένης πλέον αντιπολίτευσης 
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, μάλλον θα μας 

απειλούν ότι θα έρθουν… πλέον μέρα. 
Αυτή θα είναι η αλλαγή.

Είναι θλιβερό το κατάντημα των αν-
θρώπων που προέρχονται από έναν 
πολιτικό χώρο όπου σύνθημά του ήταν 
«την πατρίδα ουκ ελάττω παραδώσω», 
να ομιλούν για «πατριωτικό ρεαλισμό». 
Ας μας εξηγήσουν ποιο είναι το περιε-
χόμενο ενός τέτοιου «ρεαλισμού».

Πού λοιπόν βαδίζουμε τώρα όταν αυτοί 
που χειρίζονται τις τύχες μας εξακολου-
θούν να ομνύουν (ορκίζονται) πίστη στη 
Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία (ΔΔΟ) 
με «πολιτική ισότητα» και επιζητούν πλέον 
ενεργό ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στο Κυπριακό, αγνοώντας αυτά που λέει 
ο Διονύσιος Σολωμός στον «Ύμνον του 
προς την Ελευθερία».

Λέει, λοιπόν, ο εθνικός μας ποιητής: 
«Δεν είν’ εύκολες οι θύρες εάν η χρεία 
τες κουρταλή», δηλαδή δεν ανοίγουν 
εύκολα οι πόρτες όταν τες κτυπά η ανάγκη.

Επί δεκαετίες ολόκληρες η έγκριση σω-
ρείας ψηφισμάτων του ΟΗΕ (επιταγές χωρίς 

αντίκρισμα όπως έχουν χαρακτηρισθεί), 
ποιο πρακτικό αποτέλεσμα απέδωσαν;

Όταν λοιπόν εμείς οι ίδιοι ως θύμα-
τα της τουρκικής εισβολής και κατοχής 
δεν επιμένουμε στην εφαρμογή ψηφι-
σμάτων του ΟΗΕ ως π.χ. 3212, 541, 
550, 789 και άλλα και οι χειριζόμενοι 
το Κυπριακό αγνοούν το αποτέλεσμα 
κατά το οποίο ο κυπριακός Ελληνισμός 
με συντριπτική πλειοψηφία απέρριψε 
το βρετανοτουρκικό σχέδιο Ανάν με το 
Δημοψήφισμα (24/4/2004), γιατί εξα-
κολουθούν να επιμένουν στη «ΔΔΟ με 
πολιτική ισότητα»;

Απενοχοποιήσαμε την Τουρκία με τις 
ούτω καλούμενες «συμφωνίες» υψηλού 
επιπέδου - γνωστές ως συμφωνίες κορυ-
φής Μακαρίου-Ντενκτάς (12/2/1972 ) 
και Κυπριανού-Ντενκτάς 19/5/1979 - και 
στη συνέχεια υποβάλαμε και «χάρτη για 
το εδαφικό», αποδεχόμενοι ουσιαστικά 
και τη διχοτόμηση.

Υπό αυτές τις συνθήκες, πού, λοιπόν, 
βαδίζουμε;

Και τώρα, λοιπόν, πού βαδίζουμε;

ANΔΡΕΑΣ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, 
πρώην συνδικαλιστής

Η έμπρακτη 
αναβάθμιση των 

σιδηροδρόμων, και 
όχι μόνο, θα είναι το  
καλύτερο μνημόσυνο 

για τις ζωές που 
χάθηκαν. Το ελληνικό 
κράτος όφειλε να είχε 
αξιοποιήσει σωστά τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια



Ηέκρηξη και η τεράστια λάμ-
ψη και η φωτιά που άναψε 
μετά τη φοβερή σύγκρουση 
των δυο τρένων στα Τέμπη 

φώτισε τη διαχρονική ανικανότητα της 
εξουσίας να ενεργήσει ως ευρωπαϊκή 
χώρα και να διασφαλίσει την ασφαλή 
διακίνηση του κοινού με τους ελληνικούς 
σιδηροδρόμους. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος 
είχε τεθεί έξω από τις προτεραιότητες 
της εξουσίας και των τεχνοκρατών. Ο 
άνθρωπος αφέθηκε αβοήθητος να τον 
συντρίψει η ανικανότητα των υπευθύ-
νων, τα γρανάζια της γραφειοκρατίας 
και η ανευθυνότητα των υπευθύνων.

Φαίνεται ότι ο σταθμάρχης, από ανι-
κανότητα ή ανευθυνότητα, πάτησε ή δεν 
πάτησε το κουμπί, που για χρόνια προε-
τοίμαζε η αδιαφορία και αναβλητικότητα 
της εξουσίας. Και το αποτέλεσμα ήταν 
φρικτό και τραγικό. Δεκάδες άνθρωποι, 
κυρίως νέοι, συνεθλίβησαν μέσα στα 
βαγόνια ή εξαϋλώθηκαν μέσα στο καμίνι 
που άναψε η σφοδρή σύγκρουση των 
δύο συρμών. Εκατοντάδες οικογένειες 
ένιωσαν την επίθεση του χάρου, έζησαν 
τη μεγαλύτερη τραγωδία, που θα τους 
συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Δεν υπάρ-
χουν λόγια παρηγοριάς γι’ αυτούς τους 
ανθρώπους. Ούτε η πάγκοινη συμπαρά-
σταση και η ενσυναίσθηση ολόκληρου 
του Ελληνισμού, ούτε οι απολογίες του 
πρωθυπουργού μπορούν να μειώσουν 
τον αβάστακτό τους πόνο. Δικαιολογίες 
δεν μπορούν να υπάρχουν.

Μόλις έσβησε ο ήχος που ακούστηκε 
και μόλις η φωτά που άναψε από τη 
φοβερή σύγκρουση κατασβέστηκε, ένα 
απόλυτο σκοτάδι σκέπασε όλη την Ελλά-
δα και τις καρδιές των Ελλήνων. Όμως, 
εκείνη η λάμψη πρόλαβε να φωτίσει 
όλα τα κακά που προετοίμασαν εκείνη 
τη  σύγκρουση. Και τώρα κανένας δεν 
μπορεί να τα βάλει κάτω από το χαλί 
ή να τα σκεπάσει με την επιτηδειότητα 
της μίζας, της διαφθοράς και της δια-
πλοκής. Γιατί η μεγάλη έκρηξη φώτισε 
όλη την ανικανότητα και τη διαφθορά, 
που αναγκαστικά τώρα θα βγουν στο 
φως. Ελπίζουμε τώρα ότι με διαφάνεια 
οι υπεύθυνοι, συγκλονισμένοι από την 
τραγωδία και τρομοκρατημένοι από την 
οργή του λαού, θα κάμουν σε μερικούς 
μήνες, όσα ανέβαλλαν για πολλά χρό-
νια, για να μην ξαναγίνει τέτοιο κακό. 
Αλλά τίποτε και κανένας δεν μπορεί 
να φέρει πίσω τα χαμένα παιδιά ή να 
επαναφέρει το χαμόγελο στο πρόσωπο 
των χαροκαμένων γονιών, αδελφών, 
παιδιών και συγγενών των θυμάτων.

Όμως η μεγάλη τραγωδία έφερε στο 
φως και μερικές ξεχασμένες αρετές, που 
έχει ο λαός και η νεολαία μας. Πολλοί 
ακόμα ενεργούν με τρόπο αλληλέγγυο 
και με αποφασιστικότητα  προσφέρουν 

στον συνάνθρωπό τους. Τονίζουμε τον 
πανελλήνιο ξεσηκωμό για καταδίκη της 
εξουσίας, για συμπαράσταση στις οικο-
γένειες των θυμάτων, για περίθαλψη των 
θυμάτων. Μας κάνουν αισιόδοξους η 
προθυμία, η ταχύτητα και αυταπάρνηση 
με την οποία κινήθηκαν τα σωστικά συ-
νεργεία, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, 
οι γιατροί, οι νοσηλευτές και όλοι όσοι 
μπορούσαν να προσφέρουν κάποια βο-
ήθεια. Μας δίνουν ελπίδα οι νέοι που 
σχημάτισαν ουρές για να δώσουν αίμα 
για τους τραυματίες.

Στεκόμαστε όμως με ιδιαίτερη αισι-
οδοξία και θαυμασμό στις περιπτώσεις 
εκείνες που βγήκαν στη δημοσιότητα 
για αστυνομικούς, διασώστες και για-
τρούς, αλλά και συνεπιβάτες εθελοντές 
που ενήργησαν με ευσυνειδησία ως 
επαγγελματίες, αλλά και που υπερέβη-
σαν τα καθήκοντά τους ως άνθρωποι, 
ενεργώντας με αυταπάρνηση και εθε-
λοντικά, με κίνδυνο της ζωής τους για 
να διασώσουν όσους περισσότερους 
επιβάτες μπορούσαν.

Ως Κύπριος θέλω να εκφράσω επίσης 
τη θλίψη μου για τα δυο νέα παιδιά, τον 
Κυπριανό και την Αναστασία, που χά-
σαμε απρόσμενα και που η Κύπρος θα 
στερηθεί την προσφορά τους. Η σκέψη 
μας είναι στις χαροκαμένες οικογένειες. 
Ιδιαίτερα θέλω να αναφερθώ στον Κύπρο 
Παπαϊωάννου, από την Αυγόρου. Ήταν 
υπόδειγμα νέου ανθρώπου, προσηλω-
μένου στις αρχές και τις αξίες που του 

μετέδωσε η χαροκαμένη οικογένειά του 
και ιδιαίτερα ο ιερέας πατέρας του. Ο 
Κύπρος ήταν φίλος του εγγονού μου. 
Μαζί υπηρέτησαν τη θητεία στους κα-
ταδρομείς. Και ο εγγονός μου θαυμάζει 
τον χαρακτήρα του Κύπρου, που ήταν 
ένας σημαντικός και μοναδικός νέος. 
Επηρέαζε με τη ζωή και το παράδειγμά 
του, αλλά κυρίως με τις αρχές και τις 
αξίες του, τη νεολαία και τους φίλους του. 
Προσωπικά κατανόησα ότι πράγματι, 
όπως είπε ο εγγονός μου, ό,τι και να πεις 
για τον Κύπρο είναι λίγα. Το έδειξε η 
μοναδική συμπεριφορά του ιερέα πα-
τέρα του. Τα λόγια του ξεχείλισαν από 
χριστιανική αγάπη και ανεξικακία. Η 
συμπεριφορά του ήταν πάνω από τις 
ανθρώπινες αντιδράσεις στον ανείπω-
το πόνο και το πένθος. Δεν κυνήγησε 
τους ηθικούς και τους αυτουργούς του 
εγκλήματος, που σκότωσαν το παιδί του. 
Αλλά αντίθετα με μοναδική αξιοπρέπεια 
τούς συγχώρεσε για να βρει ανάπαυση 
η ψυχή του αδικοχαμένου Κύπρου.

Ο χαροκαμένος ιερέας μάς έδειξε ότι 
είναι ένας φάρος του πολιτισμού και της 
χριστιανικής παράδοσης, της αγάπης 
και της ανεξικακίας. Αυτός ο πολιτισμός 
πρέπει να διεισδύσει στην ψυχή όλων 
των Ελλήνων, που τώρα ρέπει προς τον 
ατομικισμό, το οικονομικό συμφέρον, 
το μίσος για όσους διαφωνούν, την εκ-
δικητικότητα έναντι όσων φταίουν, και 
στην εγωιστική προβολή του εγώ μας.

Η μεγάλη εθνική τραγωδία ας γίνει 
αφορμή για μία εθνική κάθαρση, για 
να βρει ξανά ο πολιτισμός τη σημασία 
του και ας επανοπλισθούμε με τις αρχές 
και τις αξίες, που βρίσκονται κρυμμένες 
στην παράδοσή μας και στους ανθρώ-
πους του λαού μας και εκφράζονται με 
ταπεινότητα και αξιοπρέπεια.

Η κάθαρση όμως πρέπει να αρχίσει 
με την τιμωρία των ανευθυνοϋπεύθυνων 
πολιτικών και των τεχνοκρατών, που η 
ανικανότητά τους έγινε πρόξενος  της  
τραγωδίας.

Συμπληρώθηκαν σχεδόν 
δυόμισι εβδομάδες από το 
ολοκαύτωμα στα Τέμπη και ο 
ελληνικός λαός είναι συγκλο-

νισμένος, οργισμένος και αναρωτιέται 
γιατί  συνέβη αυτή η τραγωδία, που 
θα ήταν εύκολο να αποφευχθεί αν 
ίσχυαν τα στοιχειώδη. Αναντίρρητα 
ο σταθμάρχης της Λάρισας προέβη 
σε εγκληματικό λάθος. Αλλά εν έτει 
2023 υφίσταται τεχνολογία για να 
αποτρέπονται τα μοιραία ανθρώπινα 
λάθη. Σημειωτέον ότι πολλά χρόνια 
έχει να συμβεί σύγκρουση δυο τρένων 
σε παγκόσμια κλίμακα, ακόμη και σε 
υπανάπτυκτες χώρες, λόγω της ανά-
πτυξης της τεχνολογίας. 

Στην προκειμένη περίπτωση δεν 
υφίσταντο, όπως αποκαλύπτεται, στην 
επίμαχη διαδρομή σηματοδότες εδώ 
και χρόνια και άλλες δικλίδες ασφα-
λείας, που θα απέτρεπαν αυτήν την 
τραγωδία! Ας αναζητήσουμε λοιπόν τις 
ευθύνες και αλλού! Από τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις και φυσικά την τωρινή 
κυβέρνηση, που κυβερνά εδώ και 4 
χρόνια και συγκεκριμένα το αρμόδιο 
Υπουργείο, που αδιαφόρησαν και δεν 
επέλυσαν μείζονος σημασίας προβλή-
ματα,  με αποτέλεσμα να θρηνούμε 
σήμερα δεκάδες συμπατριώτες μας.

Ο επιμερισμός των ευθυνών που 
επιχειρείται από τον Πρωθυπουργό 
Μητσοτάκη και τα φίλα προσκείμε-
να προς αυτόν ΜΜΕ στο σύνολο του 
πολιτικού κόσμου είναι απαράδεκτος! 
Ναι μεν όλες οι κυβερνήσεις έχουν το 
μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί , 
αλλά η λογική υπαγορεύει ότι την κύρια 
ευθύνη την έχει η κυβέρνηση Μητσο-
τάκη, καθότι στη διάρκεια της θητείας 
της συνέβη η τραγωδία και δεν έλαβε 
τα μέτρα που έπρεπε να λάβει, παρότι 
αρκετοί  αρμόδιοι απευθύνθηκαν στο 
Υπουργείο  Υποδομών και σήμαναν το 
καμπανάκι του κινδύνου για τον επερ-
χόμενο όλεθρο! Από την παραίτηση, 
πριν από ένα χρόνο, του προέδρου 
της επιτροπής ETCS της ΕΡΓΟΣΕ, 
Κατσιούλη, που είχε αρμοδιότητα τα 
έργα σηματοδότησης και συστημάτων 
ασφαλείας στο σιδηροδρομικό δίκτυο,  
για το γεγονός ότι δε λαμβάνονταν μέ-
τρα ασφαλείας, την προειδοποίηση του  
σωματείου εργαζομένων  λίγες μόνο 
ημέρες πριν από το συμβάν  και την 
αναφορά της ΕΕ!

Αντιθέτως, ο πρώην Υπουργός Υπο-
δομών διαβεβαίωνε στη Βουλή, λίγες  
ημέρες πριν από  την εθνική τραγωδία, 

ότι  τα τρένα είναι ασφαλή και ύψωνε το 
δάχτυλο λέγοντας «ντροπή σας»  στους 
βουλευτές που έκαναν ερώτηση  γιατί 
δεν τηρούνται κανόνες ασφαλείας στον 
ελληνικό σιδηρόδρομο! Επιπρόσθε-
τα, για την εκατόμβη των νεκρών που 
προκάλεσαν οι κυβερνώντες, προσπά-
θησαν να αποποιηθούν τις ευθύνες 
τους και να αποπροσανατολίσουν την 
κοινή γνώμη με τη βοήθεια των αργυ-
ρώνητων ΜΜΕ, προβάλλοντας ότι την 
κύρια ευθύνη την έχει ο σταθμάρχης, 
όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός 
στο διάγγελμά του! 

Επίσης, το γεγονός ότι είναι αμετανό-
ητοι και τους ενδιαφέρει κυρίως μόνο το 
πολιτικό κόστος φαίνεται από τα επικοινω-
νιακά τεχνάσματα που χρησιμοποίησαν 
από την πρώτη στιγμή και τα κροκοδείλια 
δάκρυά τους, ενώ ακόμα και στην τελετή 
παράδοσης  παραλαβής  στο Υπουργείο 
Υποδομών ο πρώην  Υπουργός Συγκοι-
νωνιών  δέχτηκε  γραπτές εισηγήσεις στην 
ομιλία του  να  αποφύγει τις  ερωτήσεις 
των δημοσιογράφων επικαλούμενος τη 
μνήμη των  νεκρών, λέγοντας ότι δεν είναι 
η κατάλληλη στιγμή. Ακόμη, ο εν λόγω 
Υπουργός το ελάχιστο που μπορούσε να 
πράξει ήταν  να παραιτηθεί, τόσο  από 
υπουργός όσο και από  βουλευτής και 
να μη θέσει ξανά υποψηφιότητα για 

βουλευτής στις επερχόμενες εκλογές, 
ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού προς 
τους νεκρούς. Δεν το έπραξε. Υπέβαλε 
μόνο την παραίτησή του από υπουργός, 
γνωρίζοντας ότι θα είναι πάλι υπουργός  
σε ένα άλλο Υπουργείο  σε μια επόμενη 
κυβέρνηση της ΝΔ!

Επιπλέον, η συγγνώμη του Μητσο-
τάκη ήρθε καθυστερημένα και μάλλον 
δεν είναι ειλικρινής, αλλά αναγκάστηκε 
εκ των υστέρων  να την δώσει, έπειτα  
από την κατακραυγή και τις διαδηλώσεις 
του ελληνικού λαού, καθώς και από την 
κατάρρευση των ποσοστών της ΝΔ στις 
μυστικές δημοσκοπήσεις  που διεξάγει!

Κύριοι της κυβέρνησης, αναλάβετε 
τις ευθύνες που σας αναλογούν, μην 
προσπαθείτε να κρυφτείτε και να απο-
ποιηθείτε τις πραγματικές  ευθύνες σας! 
Δεν επαρκεί μόνο η παραίτηση του 
Υπουργού Υποδομών κ. Καραμανλή! 
Κύριε Μητσοτάκη, παραιτηθείτε ως 
προϊστάμενος του αρμόδιου υπουργού, 
φάνηκε εκ του αποτελέσματος ότι είστε 
επικίνδυνος για τη  χώρα! 

Ακόμη, αναμένουμε να επιληφθούν του 
θέματος οι εισαγγελείς και να αναζητήσουν 
ευθύνες και στους κυβερνώντες , ώστε να 
αποδοθεί επιτέλους δικαιοσύνη, όπως δεν 
συνέβη σε παρόμοιες περιπτώσεις (βλέπε 
Μάτι και Μάνδρα). Να ερευνήσουν  για το 
ποιοι είναι οι πραγματικοί υπεύθυνοι και 
να μην ‘’πετάνε την μπάλα στην εξέδρα’’, 
ψάχνοντας το δένδρο και χάνοντας το δάσος. 
Τα διεθνή ΜΜΕ  (ΒΒC, Νew York Times) 
αναφέρουν ως αιτία της ανείπωτης αυτής 
τραγωδίας την αδιανόητη μη ύπαρξη της 
σχετικής τεχνολογίας δεικνύοντας την κυ-
βέρνηση της ΝΔ ως υπεύθυνη γι’ αυτό το 
ολοκαύτωμα. Εν κατακλείδι, η ελληνική 
κοινωνία, που βράζει και διαδήλωσε μα-
ζικά στις  8 Μαρτίου και στις 17 Μαρτίου,  
ζητεί να αποδοθούν ευθύνες για το εθνικό 
έγκλημα στα Τέμπη και να  σταματήσει 
να υπάρχει ατιμωρησία!

Υ.Γ. Το παρόν άρθρο το αφιερώνω 
στην πρόσφατα αποθανούσα μητέρα 
μου Μίρκα, στον αποθανόντα πατέρα 
μου Θωμά, στις αποθανούσες γιαγιάδες 
μου Φανή και Στυλιανή, καθώς  και 
στους αποθανόντες παππούδες μου 
Βασίλειο και Βασίλειο!

 Επίσης, στους κεκοιμημένους 
προπαππούδες μου ιερέα Δημήτριο, 
Θωμά, Ιωάννη, Σπυρίδωνα και Αθανά-
σιο, καθώς και στις προγιαγιάδες μου 
Βασιλική, Μαρία, Φωτεινή και Ευανθία. 
Τέλος, στους αποθανόντες θείους μου 
Ευάγγελο και Δημήτριο, καθώς και 
στην αποθανούσα θεία μου Ηλιάδα.

ΤΑ 10ΧΡΟΝΑ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙ-
ΚΟΥ ΚΟΥΡΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΧΜΉ 
ΤΉΝ ΑΝΥΠΑΡΚΤΉ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΉ ΕΥΘΙΞΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ 
ΣΚΑΝΔΑΛΑ

Η κυπριακή Πολιτεία «γιορτάζει» αυ-
τές τις μέρες τα δεκάχρονα του αλήστου 
μνήμης κουρέματος των τραπεζικών 
καταθέσεων, του οποίου οι άμεσες και 
έμμεσες επιπτώσεις συνυπολογίζονται σε 
40 δισεκατομμυρια ευρώ. Ο τότε ένοικος 
του Προεδρικού, Νίκος Αναστασιάδης, 
δυο εβδομάδες μετά την ανάληψη της 
εξουσίας από τον Δημήτρη Χριστόφια, 
ορκιζόταν με το γνωστό του υφάκι πως 
ουδέποτε θα αποδεχθεί κούρεμα. Ωστό-
σο, σε λίγα εικοσιτετράωρα,  κάνοντας 
θεαματική κωλοτούμπα τύπου Τσίπρα, 
δήλωνε συντετριμμένος πως «πήγα στις 
Βρυξέλλες αξιόπιστος και επέστρεψα 
αναξιόπιστος». Και αντί να παραιτηθεί, 
ζητώντας συγγνώμη από τον λαό, έσπευ-
σε να κάνει τις αναγκαίες διευθετήσεις 
προκειμένου οι ημέτεροι, συμπέθεροι 
και μη, να στείλουν τα εκατομμυριάκια 
τους σε τράπεζες του εξωτερικού για να 
γλιτώσουν. Οι καημένοι οι καταθέτες 
αποσβολωμένοι είδαν τις οικονομίες 
των κόπων και μόχθων μιας ζωής να 
χάνονται μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. 
Κάποιοι αυτοκτόνησαν, άλλοι έπαθαν 

καρδιακό έμφραγμα, ενώ οι πλείστοι 
μετετράπηκαν σε μόνιμους πελάτες των 
εταιρειών παραγωγής αντικαταθλιπτικών 
χαπιών. Μηδενική η πολιτική ευθιξία 
των κρατούντων. Η ατιμωρησία,  ανύ-
παρκτη. Το πόρισμα της ερευνητικής 
επιτροπής υπό τον δικαστή Γεώργιο 
Καλλή επιρρίπτει σαφέστατες ευθύνες 
σε ανώτατα πολιτικά/πολιτειακά πρό-
σωπα και σε τεχνοκράτες, που είχαν 
θέσεις κλειδιά. Ουδείς έχει τιμωρηθεί.

Ακολούθησε το φαγοπότι του Συ-
νεργατισμού που κατέρρευσε υπό το 
βάρος των ανομιών των κομματοκαθο-
δηγούμενων διευθυντών και λοιπών 
παρατρεχάμενων «συνεργατιστών» της 
πολιτικής αλητείας και της πολιτειακής 
αγυρτείας. Το πόρισμα της ερευνητικής 
επιτροπής υπό τον δικαστή Γεώργιο 
Αρέστη ήταν καταπέλτης για τον τότε 
Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη 
και για τα κόμματα που κυβέρνησαν/
συγκυβέρνησαν τον τόπο. Ουδείς πα-
ραιτήθηκε για λόγους πολιτικής ευθι-
ξίας, ουδείς ζήτησε συγγνώμη για το 
λουκέτο του Συνεργατισμού, έστω και 
εάν λίγους μήνες πρωτύτερα ο αρμόδιος 
Υπουργός διαβεβαίωνε με πρωτοφα-
νή έπαρση πως ο Συνεργατισμός, το 
καμάρι της εργατιάς και της αγροτιάς, 
είναι ισχυρός και εύρωστος. Η ντροπή 
έχασε την ντροπή της.

Κι εκεί που εμείς οι αφελείς πιστέ-
ψαμε πως τα παθήματα θα γινόντουσαν 
μαθήματα, διαψευσθήκαμε οικτρά. Η 
ατιμωρησία των καρχαριών ξεθάρρεψε 

τους κάθε λογής σπεκουλαδόρους, οι 
οποίοι,  μέσα από ένα διάτρητο και 
γεμάτο μαύρες τρύπες Επενδυτικό 
Πρόγραμμα, με πρόσχημα τη γρή-
γορη ανάπτυξη, πλημμύρισαν χωρίς 
ίχνος ντροπής την Κύπρο με πύργους 
οικονομικής απληστίας μέσω ξεπου-
λήματος της κυπριακής - ευρωπαϊκής 
υπηκοότητας σε διεθνείς ολιγάρχες και 
ΚΑΤΑΡαμένους μεγιστάνες. Το πόρισμα 
της Ερευνητικής Επιτροπής για το μέγα 
σκάνδαλο των Διαβατηρίων δακτυλο-
δείχνει σαφέστατα τον τότε Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη 
και μέλη της κυβέρνησής του. Ουδείς 
τιμωρήθηκε, ουδείς παραιτήθηκε, ου-
δείς ζήτησε συγγνώμη, ενώ κάποιοι με 
όνομα και διεύθυνση επιβραβεύτηκαν 
για το «θεάρεστο» επίτευγμά τους κατα-
λαμβάνοντας υψηλόβαθμες θέσεις στη 
Νομική Υπηρεσία, προφανώς για να 
κουκουλώσουν για πάντα το έγκλημα. 

Φυσικά, το μεγάλο κακό που στοι-
χειώνει τον τόπο, έχει πλούσιο ιστορικό. 
Εκκολάφθηκε λίγο πριν εκπνεύσει ο 
εικοστός αιώνας. Συγκεκριμένα, το 1999 
συνετέλεσθη το καλοστημένο σκάνδαλο 
του Χρηματιστηρίου, που έκανε τους 
αετονύχηδες της κερδοσκοπίας πλούσι-
ους, φτωχοποιώντας τους ανυποψίαστους 
πολίτες που έσπευσαν με προθυμία να 
επενδύσουν τις οικονομίες τους στον 
ναό της ανάπτυξης, όπως διαβεβαίωναν 
χωρίς αιδώ πολιτικοί, τραπεζίτες, παρα-
τραπεζίτες και λοιποί αχρείοι άρχοντες 
της δημόσιας ζωής. Ουδείς παραιτήθηκε, 
ουδείς ζήτησε συγγνώμη. Τουναντίον, 
ο τότε καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός 
Οικονομικών Τάκης Κληρίδης, επι-
βραβεύθηκε διαδοχικά διοριζόμενος 
σε θέσεις κλειδιά του Δημοσίου. 

Στη συνέχεια το έγκλημα του αέρα δεν 
άργησε να έρθει. Η αεροπορική τραγωδία 
της «ΗΛΙΟΣ», που έντυσε στα μαύρα την 
Κύπρο το 2005, με 121 νεκρούς, ήταν 
το απαύγασμα της πρόχειρης εταιρείας 
που συνέστησαν αδίστακτοι πολιτικοί 
παράγοντες και ελεεινοί επιχειρηματίες 
με μοναδικό σκοπό την κερδοσκοπία. 
Αξίζει τον κόπο να ανατρέξει κανείς στο 
διαδίχτυο για να διαβάσει τα ονόματα των 
μετόχων και διευθυντών της « Ήλιος». Ο 
καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός Συγκοι-
νωνιών Χάρης Θράσου της κυβέρνησης 
Τάσσου Παπαδόπουλου όχι μόνο δεν 
παραιτήθηκε, αλλά τουναντίον πήρε τα 
εύσημα στην επόμενη διακυβέρνηση 
Χριστόφια αναλαμβάνοντας την ηγε-

σία της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, 
ΑΗΚ. Όμως στάθηκε άτυχος. Η μοίρα 
τού έπαιξε κακόγουστο παιχνίδι. Η έκρη-
ξη των «γκαστρωμένων» με πυρίτιδα 
εμπορευματοκιβωτίων στη ναυτική 
βάση στο Μαρί, στις 11 Ιουλίου 2011, 
κατέστρεψε, σχεδόν, ολοσχερώς τον ηλε-
κτροπαραγωγό σταθμό της ΑΗΚ με 13 
ανθρώπινα θύματα και υλικές ζημιές, 
που άγγιξαν τα δύο δισεκατομμύρια 
ευρώ. Ο κύριος αυτός, ως επικεφαλής 
της ΑΗΚ, ξέχασενα παραιτηθεί. Ούτε είχε 
το θάρρος να ζητήσει μια απλή συγγνώμη. 
Απλώς εξαφανίστηκε από προσώπου 
γης. Τρεις μήνες αργότερα ακούσαμε, 
εντελώς αθόρυβα, ότι η θέση του στην 
προεδρία της ΑΗΚ πληρώθηκε από άλλον 
σύντροφο. Είναι ηλίου φαεινότερον ότι η 
πολιτική ανευθυνότητα και η πολιτειακή 
παχυδερμία «χρυσοστεφανώθηκε» με 
την αλγεινή στάση τού τότε Προέδρου 
της Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια, 
ο οποίος αποποιήθηκε κάθε ευθύνη του 
τραγικού συμβάντος, επικαλούμενος το 
αμίμητο, «γιατί εγώ ήξερα πού είναι το 
Μαρί;».

Φυσικά το κεράσακι στην πικρότατη 
τούρτα έβαλε ο κ. Χριστόφιας συνεπικου-
ρούμενος από τη λοιπή συντροφία, όταν 
αρνήθηκε πεισματικά να αποδεχθεί το 
καταπελτικό πόρισμα της ερευνητικής 
επιτροπής υπό τον νομικό Πόλυ Πο-
λυβίου, τον οποίο ο ίδιος (ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας) διόρισε. Όχι μόνο δεν 
παραιτήθηκε ο κ. Χριστόφιας, αλλά ούτε 
καν την πολιτική ευθύνη ανέλαβε για το 

όλο έγκλημα. Το σκοτεινό πέπλο όπως 
διαμορφώνεται σήμερα με την πολιτική/
κομματική ηγεσία εν βούρκω και την 
ανώτατη εισαγγελική ηγεσία βαθύτατα 
απαξιωμένη στη συνείδηση των πολιτών, 
συνηγορεί ότι η Κύπρος αδυνατεί να 
λειτουργήσει ορθολογιστικά ως σύγχρονο 
ευρωπαϊκό κράτος. Οι πολίτες έχουν 
πεισθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι 
το πολιτικό - κομματικό και πολιτειακό 
σύστημα έχει χρεοκοπήσει. Άλλωστε αυτή 
η διαπίστωση τεκμηριώθηκε περίτρα-
να με τα διαδραματισθέντα στη μακρά 
προεκλογική εκστρατεία που οδήγησαν 
στην εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη 
στην προεδρία της Δημοκρατίας, εξα-
ποστέλλοντας τα δύο μεγάλα κόμματα 
στην πολιτική περιθωριοποίηση και 
απογύμνωση.

Αυτό που απομένει τώρα είναι να 
ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για θω-
ράκιση των θεσμών που έχουν τρωθεί 
ανεπανόρθωτα από την ευτελή κομμα-
τοκρατία, οικοδομώντας κράτος δικαίου 
και ισοπολιτείας για αντιμετώπιση των 
τεράστιων προκλήσεων που βρίσκονται 
ενώπιόν μας με φόντο το Κυπριακό και 
τις εντεινόμενες νεο-οθωμανικές επι-
βουλές της Άγκυρας. Ασφαλέστατα, το 
μεγαλύτερο βάρος της ευθύνης επω-
μίζεται ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος Νίκος 
Χριστοδουλίδης και το Υπουργικό του 
Συμβούλιο, με τα βλέμματα να εστιάζονται 
ασφαλώς στην πολιτική προϊστάμενο 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δη-
μόσιας Τάξης. 

Ή Κύπρος δεν αντέχει άλλο την πολιτική πειρατεία 
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Aναμένουμε να 
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θέματος οι εισαγγελείς 
και να αναζητήσουν 
ευθύνες και στους 

κυβερνώντες, ώστε να 
αποδοθεί επιτέλους 

δικαιοσύνη
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΑΛΛΗΣ 

Ν
έες ισορροπίες ισχύ-
ος διαμορφώνονται 
στη Μέση Ανατολή 
μετά τη διαμεσολά-
βηση της Κίνας για 
αποκατάσταση των 
σχέσεων μεταξύ 

Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Σε κάθε 
περίπτωση, σε αυτό τον γεωπολιτικό 
«θίασο» δεν πρέπει να λησμονείται ο 
ρόλος των ΗΠΑ και οι λόγοι για τους 
οποίους το Πεκίνο κατάφερε να αναδει-
χθεί σε ειρηνοποιό της περιοχής. Μεταξύ 
άλλων, ειδικοί εντοπίζουν ότι η Κίνα, σε 
αντίθεση με τις ΗΠΑ, απέφυγε να θίξει 
ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
καταφέρνοντας να γίνει με αυτόν τον 
τρόπο πιο «ελκυστικός» διαμεσολαβητής 
για τα δύο απολυταρχικά καθεστώτα 
της Μέσης Ανατολής. Μένει, όμως, να 
δούμε πόσο ανθεκτικές θα είναι αυτές 
οι διαφοροποιήσεις στην περιφέρεια, 
βάζοντας στην εξίσωση τις πυρηνικές 
βλέψεις του Ιράν. Την ίδια ώρα, το Πεκί-
νο μετά την επιτυχημένη μεσολάβηση 
μεταξύ Ριάντ και Τεχεράνης  ετοιμάζεται 
να παρέμβει στην ουκρανική κρίση, έχο-
ντας μάλιστα σημαντικό πλεονέκτημα 
έναντι των Δυτικών συμμάχων. 

Η αποτυχία της εξωτερικής 
πολιτικής των ΗΠΑ 

Μετά από συνομιλίες με διαμεσολα-
βητή την Κίνα, το Ιράν και η Σαουδική 
Αραβία, άλλοτε περιφερειακοί εχθροί 
στη Μέση Ανατολή, αποκατέστησαν τις 
διπλωματικές τους σχέσεις, οι οποίες 
είχαν διακοπεί από το 2016. Πρόκειται 
για μια εξέλιξη που δύναται να προκα-
λέσει αναδιατάξεις των δυνάμεων και 
των ισορροπιών όχι μόνο στην περιο-
χή της Μέσης Ανατολής, αλλά και στον 
υπόλοιπο κόσμο. 

Σύμφωνα με αναλυτές, εάν η συμφω-
νία αυτή παραμείνει ζωντανή, τότε θα 
είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός. Ειδικά 
για τις ΗΠΑ, θα πρέπει να λειτουργή-
σει ως αφύπνιση από τον διπλωματικό 
«λήθαργο» που διάγει για πολλούς η 
χώρα επί διακυβέρνησης Μπάιντεν, 
η οποία ουσιαστικά δράττει τους καρ-
πούς των δικών της αυτοπεριορισμών 
που επέβαλε στη στρατηγική της στη 
Μέση Ανατολή. Στον αντίποδα αυτής 
της αδράνειας εμφανίζεται η Κίνα ως 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΙΡΑΝ - Σ. ΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΙΝΑΣ 

Κίνα: Ένας αντι-αμερικανικός διαμεσολαβητής 
χωρίς δημοκρατικές απαιτήσεις

δύναμη «επιβολής» ειρήνης στον κόσμο. 
Οι αναλυτές Stephen M. Walt και 

Renée Belfer σε ανάλυση στο Foreign 
Policy προσπαθούν να εντοπίσουν τους 
λόγους, για τους οποίους η Κίνα κατάφερε 
να πάρει αυτήν τη θέση, παραγκωνίζο-
ντας ακόμα περισσότερο τις ΗΠΑ, του-
λάχιστον στη Μέση Ανατολή. Αρχικά, 
να σημειωθεί ότι οι δύο περιφερειακές 
δυνάμεις βρίσκονταν σε συνομιλίες για 
την αποκατάσταση των διπλωματικών 
σχέσεων τα τελευταία δύο χρόνια. Οι 
προσπάθειες αυτές χαρακτηρίζονταν από 
διακυμάνσεις λόγω της δυσπιστίας μεταξύ 
των δύο χωρών, εντούτοις, σύμφωνα με 
τους αναλυτές, η Κίνα βρισκόταν στην 
κατάλληλη θέση για να διαμεσολαβήσει 
εξαιτίας της οικονομικής της ανάπτυξης, 
που αναβάθμισε τον ρόλο της στη Μέση 
Ανατολή. Υπάρχει η άποψη, δηλαδή, ότι 
με την ισχυροποίηση της οικονομικής 
διπλωματίας και την εργαλειοποίησή 
της, η Κίνα κατάφερε να διατηρήσει σχέ-
σεις με όλες τις αντιμαχόμενες πλευρές, 
όπως το Ιράν, το Ισραήλ και τη Συρία. 

Από την άλλη, οι ΗΠΑ έχουν ειδικούς 
δεσμούς με κάποιες χώρες της Μέσης 
Ανατολής, αλλά, σε αντίθεση με την Κίνα, 

ΚΑΝΕΊΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ 
ΤΡΕΦΕΊ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ ΌΤΊ ΜΕ 
ΤΗ  ΣΥΝΑΨΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ 
ΘΑ ΤΕΡΜΑΤΊΣΤΌΥΝ ΑΥΤΌΜΑ-
ΤΑ ΌΛΕΣ ΌΊ ΠΕΡΊΦΕΡΕΊΑΚΕΣ 
ΣΥΓΚΡΌΥΣΕΊΣ
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Μετά τη διαμεσολάβηση 
στη Μέση Ανατολή 
τίθεται από πολλούς 
αναλυτές το ερώτημα 

εάν η Κίνα θα επιδιώξει τη συνέχιση 
αυτής της στρατηγικής και σε άλλες 
περιοχές, όπως η Ουκρανία. Σύμφωνα 
με τη Wall Street Journal, ο Κινέζος 
πρόεδρος, Σι Τζινπίνγκ, σχεδιάζει να 
συνομιλήσει με τον Ουκρανό Πρόε-
δρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, για πρώτη 
φορά μετά την εισβολή της Ρωσίας 
στην Ουκρανία. Η εφημερίδα, επι-
καλούμενη άτομα που γνωρίζουν το 
θέμα, σημειώνει ότι η κλήση είναι 
πιθανό να πραγματοποιηθεί μετά την 

επίσκεψη του Σι στη Μόσχα για να 
συναντηθεί με τον Ρώσο Πρόεδρο, 
Βλαντιμίρ Πούτιν.

Στην πρώτη του ομιλία μετά την 
επανεκλογή του στο αξίωμα από το 
Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο, ο Σι σημεί-
ωσε ότι «η Κίνα οφείλει να συμμετά-
σχει ενεργά στη μεταρρύθμιση της 
διεθνούς τάξης και τη δημιουργία 
ενός συστήματος παγκόσμιας διακυ-
βέρνησης». Ήδη το έδαφος για μια 
διαμεσολάβηση στο Ουκρανικό έχει 
προετοιμαστεί από τον περασμένο 
μήνα, όταν το Πεκίνο παρουσίασε πρό-
ταση 12 σημείων για την ειρήνευση 
στην Ουκρανία. Η κινεζική πρόταση 

ήταν αρκετά αόριστη ως προς τις πα-
ραμέτρους μιας ειρηνευτικής λύσης, 
αλλά συνάντησε την επιφυλακτική 
επιδοκιμασία Μόσχας και Κιέβου, με 
κάθε πλευρά να θέτει τους δικούς της 
(αμοιβαία αποκλειόμενους) όρους. 
Οι ΗΠΑ προσπάθησαν να «αδειά-
σουν» εκ των προτέρων την κινεζι-
κή πρωτοβουλία, προειδοποιώντας 
ότι η Κίνα ετοιμάζεται να προσφέρει 
όπλα και πολεμοφόδια στη Ρωσία, 
αλλά ο Ζελένσκι αμφισβήτησε αυτό 
το σενάριο.

Όποιος και αν είναι ο στόχος της 
Κίνας, κανείς δεν αμφισβητεί ότι έχει 
ένα πλεονέκτημα έναντι των Δυτικών 

δυνάμεων. Συγκεκριμένα, διατηρεί 
ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τον 
Πούτιν και οι οικονομικές σχέσεις 
που αναπτύχθηκαν μεταξύ των δύο 
χωρών δίνουν στο Πεκίνο έναν μοχλό 
πίεσης έναντι της Μόσχας. Το ερώ-
τημα είναι εάν ο Σι έχει πρόθεση να 
χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί για να 
πιέσει τον Πούτιν για μια διευθέτηση 
του Ουκρανικού. Από την άλλη, δε-
δομένων των μεγάλων απωλειών της 
Ρωσίας, ίσως μια διαμεσολαβητική 
πρόταση της Κίνας να είναι η μοναδική 
«αξιοπρεπής» σανίδα σωτηρίας για 
τον Ρώσο Πρόεδρο, ώστε να μη φανεί 
ο χαμένος της υπόθεσης. 

Ακολουθεί η Όυκρανία;

με κάποιες άλλες δεν έχουν  καθόλου 
σχέσεις, όπως το Ιράν. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα εταίροι των ΗΠΑ όπως η Αίγυ-
πτος, το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία 
να έχουν ως δεδομένη την αμερικανική 
στήριξη και να αντιμετωπίζουν τις ανη-
συχίες τους με φανερή περιφρόνηση. 
Σύμφωνα με τους δύο αναλυτές, την ίδια 
ώρα οι μάταιες προσπάθειες των ΗΠΑ να 
απομονώσουν το Ιράν, τις απογύμνωσαν 
από κάθε «δικαίωμα» επηρεασμού της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας. Αυτή η «αυτοκα-
ταστροφική» στρατηγική της Ουάσιγκτον 
επιβεβαίωσε ουσιαστικά ότι δεν μπορεί 
να κάνει πολλά για να προωθήσει την 
ειρήνη, ανοίγοντας έτσι την πόρτα για 
την επέλαση του «κόκκινου δράκου» 
στη Μέση Ανατολή. 

Υπάρχει, όμως, ακόμα μία διάσταση. 
Από τη μια οι Αμερικανοί ανέκαθεν προ-
σπαθούσαν να «εξάγουν» στις υπόλοιπες 
χώρες τις δημοκρατικές τους αρχές, σε 
μια προσπάθεια να οδηγήσουν τον κόσμο 
σε ένα ειρηνικό φιλελεύθερο μέλλον. Σε 
αυτήν την απόπειρα μάλιστα δεν δίστασαν 

να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία για 
να επιταχύνουν αυτήν την παγκόσμια 
«εξυγίανση», με αποτέλεσμα πολλές 
φορές να προκύπτουν αρνητικές, παρά 
θετικές συνέπειες. Η Κίνα, από την άλλη, 
χρησιμοποίησε μια διαφορετική προσέγ-
γιση. Δεν έχει εμπλακεί σε πόλεμο από 
το 1979, ενώ για τους δικούς της λόγους 
τάσσεται ανεπιφύλακτα υπέρ της εθνικής 
κυριαρχίας και της μη παρέμβασης σε 
ξένες χώρες. Γι’ αυτόν τον λόγο μοιάζει 
πολύ πιο ελκυστικός διαμεσολαβητής, 
ειδικά για τα απολυταρχικά καθεστώ-
τα, που δεν θέλουν να διαταράξουν την 
εσωτερική «ηρεμία» της χώρας τους με 
δημοκρατικές ιδέες και νουθεσίες. 

Μια πιο ψύχραιμη προσέγγιση
Από την άλλη, όμως, υπάρχουν αναλυτές 

που εκτιμούν ότι η διαμεσολάβηση της Κίνας 
στο εν λόγω ζήτημα παραδόξως μπορεί 
να έχει θετικό αντίκτυπο για τις ΗΠΑ. Για 
παράδειγμα, ο Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Στάνφορντ, Michael McFaul, θεωρεί ότι 
η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Σαουδικής 
Αραβίας έχει μεν αρνητικό αντίκτυπο 
για τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση 

Ανατολή, εντούτοις υπάρχει πιθανότητα να 
μετριαστούν ή ακόμα και να ανατραπούν 
οι αρνητικές συνέπειες μακροπρόθεσμα. 

Για παράδειγμα, είναι προς το συμ-
φέρον και των ΗΠΑ η σταθερότητα στη 
Μέση Ανατολή. Ενδεικτική η ανάρτηση 
του εκτελεστικού αντιπροέδρου του Ιν-
στιτούτου Κουίνσι, Τρίτα Πάρσι, ο οποίος 
έγραψε ότι «ενώ πολλοί στην Ουάσιγκτον 
θα δουν τον αναδυόμενο ρόλο της Κίνας 
ως μεσολαβητή στη Μέση Ανατολή σαν 
απειλή, η πραγματικότητα είναι ότι μια 
πιο σταθερή Μέση Ανατολή, όπου οι 
Ιρανοί και οι Σαουδάραβες δεν πρόκειται 
να επιτεθούν ο ένας στον άλλον, ωφελεί 
επίσης τις ΗΠΑ». Το Ριάντ και η Τεχεράνη 
βρίσκονται σε ιδεολογική και στρατιωτική 
αντιπαλότητα από τότε που η Ισλαμική 
Επανάσταση του Ιράν εγκατέστησε μιαν 
αντιδυτική, σιιτική θεοκρατία το 1979. 
Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής 
της διαμάχης είναι η Υεμένη, όπου μια 
στρατιωτική εκστρατεία του συνασπισμού 
υπό τη Σαουδική Αραβία για την κατα-
στολή των ανταρτών που υποστηρίζο-

νται από το Ιράν προκάλεσε μιαν από τις 
χειρότερες ανθρωπιστικές κρίσεις όλων 
των εποχών. Φυσικά κανείς δεν πρέπει 
να τρέφει αυταπάτες ότι με τη σύναψη 
της συμφωνία θα τερματιστούν αυτόματα 
όλες οι περιφερειακές συγκρούσεις. Ας 
μην ξεχνάμε ότι οι διπλωματικές σχέσεις 
μεταξύ Μόσχας και Κιέβου δεν εμπόδι-
σαν την προσάρτηση της Κριμαίας από 
τη Ρωσία. 

Κατά δεύτερο, η συμφωνία μακρο-
πρόθεσμα ίσως θέσει περιορισμούς στο 
Ιράν. Σύμφωνα με αναλυτές, οι πυρηνικές 
φιλοδοξίες της Τεχεράνης συνεχίζουν 
να εκλαμβάνονται ως απειλή για την 
ασφάλεια της περιοχής. Η δυσπιστία 
μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν δεν 
θα εξαφανιστεί από τη μια μέρα στην 
άλλη. Εάν η συμφωνία καταρρεύσει, 
το Ιράν κατά πάσα πιθανότητα θα κα-
τηγορηθεί ότι φέρει την ευθύνη ακόμα 
και από την ίδια την Κίνα. 

Από την άλλη, θα πρέπει να αντιμε-
τωπίζονται με νηφαλιότητα οι εκτιμήσεις 
για τις συνέπειες που θα έχει η συμφωνία 
στις σχέσεις της Σαουδικής Αραβίας με 
τις ΗΠΑ. Οι Σαουδάραβες θα συνεχίσουν 
να βασίζονται στους Αμερικανούς για τα 
ζητήματα ασφάλειας στο άμεσο μέλλον. 
Είναι γνωστές οι αγορές αμερικανικών 
οπλικών συστημάτων από το Ριάντ τα 
τελευταία χρόνια. Παράλληλα, καμία 
από αυτές τις σχέσεις ΗΠΑ-Σαουδικής 
Αραβίας δεν αναμένεται να επηρεαστεί 
από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με 
τη διαμεσολάβηση της Κίνας. Έτσι κι 
αλλιώς, η Σαουδική Αραβία χρειάζεται 
τις ΗΠΑ για να βελτιώσει τις σχέσεις 
της με το Ισραήλ. 
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Μετά από συνομιλίες 
με διαμεσολαβητή 
την Κίνα, Ιράν και 
Σαουδική Αραβία, 

άλλοτε περιφερειακοί 
εχθροί, αποκατέστησαν 
τις διπλωματικές τους 

σχέσεις που διακόπηκαν 
το 2016

Το Πεκίνο, μετά 
την επιτυχημένη 

μεσολάβηση μεταξύ 
Ριάντ και Τεχεράνης, 

ετοιμάζεται να παρέμβει 
στην ουκρανική κρίση, 
έχοντας πλεονέκτημα 
έναντι των Δυτικών 

συμμάχων

Κάποιοι αναλυτές 
εκτιμούν ότι η 

διαμεσολάβηση της 
Κίνας στο εν λόγω 
ζήτημα παραδόξως 

μπορεί να έχει θετικό 
αντίκτυπο για τις ΗΠΑ

Εάν η συμφωνία 
καταρρεύσει, το Ιράν 

κατά πάσα πιθανότητα 
θα κατηγορηθεί ότι 
φέρει την ευθύνη  

ακόμα και από την ίδια 
την Κίνα



Της Κυριακής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΣΕΡΚΕΖ ΚΟΡΚΜΑΖ ΣΤΗΝ «Σ»

Η σύλληψη του Κενάν Αγιάς και η κατάσταση
των Κούρδων στις σεισμόπληκτες περιοχές 

Σ
υνέντευξη στη «Σ» πα-
ραχώρησε ο Κούρδος 
Τσερκέζ Κορκμάζ με 
αφορμή τη σύλληψη 
του Κούρδου πολιτι-
κού και ακτιβιστή Κενάν 
Αγιάς στο Αεροδρόμιο 

της Λάρνακας, που καταζητείται από τις 
γερμανικές διωκτικές Αρχές και που 
σε βάρος του εκκρεμεί διεθνές ένταλμα 
σύλληψης. Ο ίδιος μιλά για τις ομοιότητες 
με τη δική του περίπτωση, την κατάστα-
ση των Κούρδων στις σεισμόπληκτες 
περιοχές, ενώ έστειλε και ένα μήνυμα 
στην νέα κυπριακή Κυβέρνηση εκ μέ-
ρους των Κούρδων/-ισσών της Κύπρου

Βλέπετε ομοιότητες μεταξύ της 
υπόθεσής σας και της πρόσφατης 
σύλληψης ενός Κούρδου στο αε-
ροδρόμιο της Λάρνακας; Γιατί η 
γερμανική κυβέρνηση διατάσσει 
αυτές τις συλλήψεις;

Κοιτάξτε, η ποινικοποίηση των Κούρ-
δων και των Κουρδισσών, η οποία εντά-
θηκε μετά την απαγόρευση των δρα-
στηριοτήτων του PKK στη Γερμανία στις 
26 Νοεμβρίου 1993, έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια. Ακόμη και τα κουρδικά 
σύμβολα και σημαίες έχουν απαγορευ-
τεί. Ακόμη και τα σύμβολα οργανώσεων 
όπως το YPG/YPJ, που διεξάγουν επιτυχή 
αγώνα κατά του ISIS και δεν έχουν απα-
γορευτεί στη Γερμανία, στοχοποιούνται. 
Σε τέτοιο βαθμό, που μια φωτογραφία 
που μοιράζεται στα διαδικτυακά μέσα 
μπορεί ν’ αποτελέσει δικαιολογία για μια 
ειδική ομάδα της Αστυνομίας να εισβάλει 
σε ένα σπίτι τις πρώτες πρωινές ώρες με 
πρακτικές που δεν διαφέρουν σε τίποτα 
από αυτές της τουρκικής Αστυνομίας.

Ενώ το τουρκικό κράτος ασκεί μια 
γενοκτονική πολιτική εναντίον των Κούρ-
δων, η γερμανική κυβέρνηση είναι ένας 
από τους κορυφαίους υποστηρικτές της 
γενοκτονικής πολιτικής του τουρκικού 
κράτους, με το οποίο διατηρεί σχέσεις 
για περισσότερα από 150 χρόνια, από 
οικονομικό και πολιτικό συμφέρον. Οι 
πρόσφατες πολιτικές της γερμανικής κυ-
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βέρνησης, οι σχέσεις της με την Τουρκία 
και η πολιτική της υποστήριξη αποτελούν 
σαφή απόδειξη αυτού. Για παράδειγμα, 
ενώ στην Τουρκία έχει εγκαθιδρυθεί μια 
δικτατορία του ενός ανδρός, η δήλωση της 
γερμανικής κυβέρνησης ότι θα δημιουρ-
γήσει καλές σχέσεις με την κυβέρνηση 
του ΑΚΡ και θα τη βοηθήσει να βγει από 
την οικονομική κρίση δείχνει ξεκάθα-
ρα ότι ενθαρρύνει τις επιθέσεις εναντίον 
των δυνάμεων της δημοκρατίας και του 
κουρδικού λαού. Με αυτήν τη στάση, η 
γερμανική κυβέρνηση είναι συνένοχη 
στα εγκλήματα της κυβέρνησης του ΑΚΡ. 
Από τη δική μας άποψη, είναι προφανές 
ότι ο Ταγίπ Ερντογάν, ο λόγος και οι πο-
λιτικές του οποίου οδήγησαν στην εμφά-
νιση προσωπικοτήτων και οργανώσεων 
που αποτελούν παράγωγα του ISIS και 
της al-Nusra στην Τουρκία και τη Μέση 
Ανατολή, υποστηρίζεται από τη Γερμανία. 

Συνοψίζοντας, η γερμανική κυβέρνη-
ση στέλνει όπλα στο τουρκικό κράτος, 
το οποίο διεξάγει πόλεμο εναντίον των 
Κούρδων - με αυτά τα όπλα, οι Κούρδοι 
και οι Κούρδισσες σφαγιάζονται και τα 
σπίτια τους καταστρέφονται. Πολιτικοί 
και ακτιβιστές/-τριες που ξεκινούν να 
πάνε στο Κουρδιστάν και να παρακο-
λουθήσουν την κατάσταση εκεί επιτόπου 
εμποδίζονται - εν ολίγοις, η πολιτική της 
Γερμανίας για την ποινικοποίηση των 
Κούρδων αυστηροποιείται. 

Ο Kenan Ayaz, Κούρδος πολιτικός 
και ακτιβιστής, ασχολείται εδώ και πολλά 
χρόνια με το δίκαιο δημοκρατικό έργο 
στην Τουρκία και το Κουρδιστάν. Ο Kenan 
Ayaz επηρεάστηκε, επίσης, από τις επι-
χειρήσεις γενοκτονίας του τουρκικού 
κράτους και της φασιστικής κυβέρνησης 
AKP-MHP κατά της κουρδικής πολιτικής 
και εξορίστηκε στην Ευρώπη ως πολιτι-
κός πρόσφυγας. Ο αξιότιμος σύντροφός 
μας, Κούρδος πολιτικός Kenan Ayaz, ο 
οποίος πέρασε πολλά χρόνια στα τουρκι-
κά μπουντρούμια και πλήρωσε μεγάλο 
τίμημα, συνελήφθη στη Γερμανία κατά 
παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των και μόνο εντός του πλαισίου των 
σχέσεων συμφερόντων της με το τουρ-
κικό κράτος. Δεκάδες Κούρδοι πολιτικοί 
στη Γερμανία σήμερα κρατούνται στη 
φυλακή ή σε κατ› οίκον περιορισμό 
ως αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών. 

Θα μπορούσε η όποια απόφαση 
να επηρεάσει τη συζήτηση μετα-
ξύ της Τουρκίας και της Σουηδίας, 
όπου η κυβέρνηση Ερντογάν απαιτεί 
την έκδοση όσων κατηγορούνται 
για «τρομοκρατία», προκειμένου 
να πάρει το πράσινο φως για την 
ένταξή της στο ΝΑΤΟ;

Η στάση του γερμανικού κράτους απέ-
ναντι στους Κούρδους και τις Κούρδισσες 
πολιτικούς σε αυτήν τη διαδικασία είναι, 

φυσικά, προς υποστήριξη της εκβιαστικής 
συμπεριφοράς του τουρκικού κράτους 
όσον αφορά την ένταξη της Σουηδίας και 
της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Η συμπεριφορά 
της Γερμανίας απέναντι στους Κούρδους 
πολιτικούς είναι πραγματικά τρομακτική.

Αντί να λειτουργεί υπό το κράτος δι-
καίου και τη δημοκρατία, η σουηδική 
κυβέρνηση υποκύπτει στις απάνθρωπες 
απαιτήσεις ενός δικτάτορα. Το τουρκικό 
κράτος συνεχίζει την πολιτική του  πο-
λέμου και του εκβιασμού εναντίον των 
Κούρδων/-ισσών και της αντιπολίτευσης 
με την πλήρη στρατιωτική και πολιτική 
υποστήριξη του ΝΑΤΟ. Χωρίς τη βοήθεια 
και την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, το τουρ-
κικό καθεστώς δεν μπορεί να συνεχίσει 
τον πόλεμό του ούτε για μια μέρα. Εδώ, 
για άλλη μια φορά, θέλουν να θυσιάσουν 
τους Κούρδους/-ισσες σε ένα εγκληματικό 
καθεστώς πολέμου και ένα κράτος για τα 
συμφέροντα του ΝΑΤΟ. Αυτές οι αποφά-
σεις του γερμανικού κράτους κατά των 
Κούρδων και των Κουρδισσών δεν έχουν 
καμία νομική βάση. Αυτές οι συλλήψεις 
Κούρδων πολιτικών γίνονται σε συνερ-
γασία με τη Γερμανία και την Τουρκία 
σύμφωνα με τις επιθυμίες του τουρκι-
κού κράτους.  Στην ουσία βρισκόμαστε 
μπροστά σε μια επιχείρηση του ΝΑΤΟ. 
Και εδώ, μετά τις διαπραγματεύσεις με 
το τουρκικό καθεστώς, συλλαμβάνονται 
Κούρδοι πολιτικοί, για τους οποίους το 
τουρκικό φασιστικό καθεστώς ισχυρίζεται 
ότι είναι «τρομοκράτες». Έτσι, μπαίνουν 
στη διαδικασία να παραδώσουν Κούρ-
δους και Κούρδισσες πολιτικούς στο 
τουρκικό κράτος. 

Ποια είναι η κατάσταση στις περιο-
χές που κατοικούνται από Κούρδους 

μετά τον φονικό σεισμό στην Τουρ-
κία-Συρία και ποια είναι η στάση της 
τουρκικής κυβέρνησης ειδικότερα; 

Σήμερα ο κουρδικός λαός ζει μιαν 
από τις πιο τραγικές περιόδους της 
ιστορίας του. Ενώ το τουρκικό κράτος 
συνεχίζει βάναυσα τον πόλεμό του ενα-
ντίον του κουρδικού λαού στη Ροζάβα, 
το Μπακούρ, τη Σιντζάρ και τα ελεύθερα 
βουνά του Μπασούρ, ενώ το ιρανικό 
κράτος καταδικάζει χιλιάδες Κούρδους 
και Κούρδισσες σε θάνατο και τους 
κρεμάει στη Ροτζιλάτ, ένας τρομερός 
σεισμός έπληξε το Κουρδιστάν. Στις 6 
Φεβρουαρίου, ο σεισμός με επίκεντρο το 
Κουρδιστάν στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες 
χιλιάδες ανθρώπους του λαού μας και 
άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους 
άστεγους.  Οι πιο πυκνοκατοικημένες 
πόλεις του Κουρδιστάν, όπως η Μερς 
και η Σεμσούρ, καταστράφηκαν σχεδόν 
ολοσχερώς. Δεδομένου ότι υπάρχουν 
γραμμές ρήγματος και υψηλός κίνδυνος 
σεισμού στη γεωγραφία στην οποία βρί-
σκονται η Τουρκία και το Κουρδιστάν, 
τα κτήρια και το σύστημα υποδομών θα 
έπρεπε να είχαν κατασκευαστεί ανάλογα, 
αλλά η κυβέρνηση AKP-MHP, η οποία 
είναι μια κυβέρνηση πολέμου και δια-
φθοράς, ξοδεύει τους προϋπολογισμούς 
που διατίθενται για τους σεισμούς σε 
πολεμικές πολιτικές, οπότε φανταστείτε 
τι κάνει για τη λήψη μέτρων κατά των 
σεισμών. Ως εκ τούτου, η αιτία όλων 
των απωλειών και των ζημιών είναι η 
κυβέρνηση AKP-MHP, η οποία είναι 
υπεύθυνη για τη λήψη προληπτικών 
μέτρων, αλλά δεν λαμβάνει κανένα μέτρο. 
Αυτή η σφαγιαστική ρουσφετολογική 
φασιστική εξουσία συνεχίζει την καταπί-
εση παρακολουθώντας τον θάνατο του 
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λαού μας στα συντρίμμια. Φυσικά, δεν 
αφήσαμε τον λαό μας στο έλεος του φα-
σιστικού γενοκτόνου καθεστώτος από 
αυτήν την άποψη. Αν αυτό το φασιστικό 
καθεστώς έχει να προσφέρει μόνο κατα-
πίεση, ο λαός μας έχει αλληλεγγύη και 
ενότητα με το πνεύμα της αντίστασης 
και της εξέγερσης του Νεβρόζ. Από την 
πρώτη μέρα του σεισμού, άντρες και 
γυναίκες επαναστάτες, Αλεβίτες αρι-
στεροί, σοσιαλιστές και εν ολίγοις όλοι 
και όλες όσοι λένε ότι είμαι άνθρωπος, 
προσπαθούν να επουλώσουν αυτές τις 
πληγές με αλληλεγγύη. 

Ποιο είναι το μήνυμα που θέ-
λετε να δώσετε στη νέα κυπριακή 
κυβέρνηση ως Κούρδοι και Κούρ-
δισσες;

Ο κυπριακός και ο κουρδικός λαός 
έχουν μια ιστορική φιλία, καθώς και την 
ικανότητα να αγωνίζονται ενάντια σε ένα 
κοινό πρόβλημα. Το γεγονός ότι ο Κύ-
πριος πατριώτης Θεόφιλος Γεωργιάδης 
δημιούργησε μια γέφυρα φιλίας μεταξύ 
του κυπριακού και του κουρδικού λαού 
δείχνει πόσο δικαιολογημένος είναι αυ-
τός ο αγώνας. Η δήλωση του Θεόφιλου 
Γεωργιάδη, ότι «η ελευθερία της Κύ-
πρου περνάει μέσα από τα βουνά του 
Κουρδιστάν», ουσιαστικά εκφράζει ότι ο 
κυπριακός λαός και ο κουρδικός λαός 
αφήνονται μόνοι τους με την ίδια μοίρα. 
Μάλιστα, το γεγονός ότι δολοφονήθηκε 
από το βαθύ κράτος της Τουρκίας το 
πρωί της Κυριακής, 20 Μαρτίου 1994, 
ανήμερα της γιορτής του Νεβρόζ, που 
αποτελεί την έκφραση της ανάστασης για 
τον κουρδικό λαό, αποκαλύπτει τη φασι-
στική προσέγγιση του τουρκικού κράτους. 
Η δολοφονία του Θεόφιλου Γεωργιάδη 
μετά την ομιλία που έδωσε στις 12 και 
13 Μαρτίου του ’94, καταδικάζοντας την 
πολιτική γενοκτονίας της Τουρκίας στη 
διοργάνωση της Διεθνούς Διάσκεψης των 
Βρυξελλών, είναι ένα απτό παράδειγμα 
για το πώς το τουρκικό κράτος στοχοποιεί 
όποιον έστω αναφέρει τον κουρδικό λαό 
και ιδιαίτερα τον κουρδικό λαό τον ίδιο. 
Σήμερα, που πλησιάζει η ημέρα της Ανά-
στασης των Κούρδων, το Νεβρόζ, η δίκη 
του Κούρδου πολιτικού Κενάν Αγιάζ έχει 
ιστορική σημασία. Υπό αυτήν την έννοια, 
ενώ ευχόμαστε επιτυχία στη νεοεκλεγεί-
σα κυβέρνηση στην Κύπρο, ο Κούρδος 
πολιτικός Κενάν Αγιάζ δεν πρέπει να 
θυσιαστεί στις βάρβαρες πολιτικές του 
τουρκικού κράτους σπάζοντας τις κοι-
νές ιστορικές μας αξίες. Διότι η έκδοση 
του Κούρδου πολιτικού στη Γερμανία 
θα σημάνει ουσιαστικά ταυτόχρονα και 
την έκδοσή του στο τουρκικό κράτος. Πι-
στεύουμε ότι η κυπριακή Κυβέρνηση δεν 
θα συμμετάσχει σε αυτήν την πολιτική, 
τηρώντας τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τις οικουμενικές αξίες.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑΔΟΣ 

«Η στάση του 
γερμανικού κράτους 

απέναντι στους 
Κούρδους σε αυτήν 

τη διαδικασία 
είναι, φυσικά, 

προς υποστήριξη 
της εκβιαστικής 

συμπεριφοράς του 
τουρκικού κράτους»

«Ενώ το τουρκικό 
κράτος συνεχίζει 

βάναυσα τον πόλεμό 
του εναντίον του 
κουρδικού λαού, 
ενώ το ιρανικό 

κράτος καταδικάζει 
χιλιάδες Κούρδους 

και Κούρδισσες 
σε θάνατο και 
τους κρεμάει, 
ένας τρομερός 

σεισμός έπληξε το 
Κουρδιστάν» 

«Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑ ΑΠΌ ΤΌΥΣ 
ΚΌΡΥΦΑΙΌΥΣ ΥΠΌΣΤΗΡΙΚΤΕΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΌΚΤΌΝΙΚΗΣ ΠΌΛΙΤΙ-
ΚΗΣ ΤΗΣ ΤΌΥΡΚΙΑΣ»

Η προετοιμασία για τη μετάβαση στην πράσινη βιομηχανία

ΗΕυρωπαϊκή Επιτροπή προχωρεί με 
τη θεσμοθέτηση νομικού πλαισίου 
που να προετοιμάζει τη μετάβαση 
στην πράσινη βιομηχανία μέσω 

της υιοθέτησης του Net-zero Industry Act, 
εντάσσοντας τη διαδικασία σε αυτήν την Πρά-
σινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Βασικός στόχος της νέας διαδικασίας είναι η 
δημιουργία των συνθηκών εκείνων που να 
επιτρέπουν τις επενδύσεις και την ανάπτυξη 
πράσινων και καθαρών τεχνολογιών και τη 
μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, με όλα τα οφέλη 
που αυτή συνεπάγεται. 

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προτείνεται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει ειδικό-
τερα στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας που αφορά στην παραγω-

γή τεχνολογιών καθαρής μηδενικής ενέργειας, 
καθιστώντας το ενεργειακό πλαίσιο στο οποίο 
επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να εδράζεται 
βιώσιμο, ασφαλές, ανεξάρτητο και προσιτό σε 
επενδύσεις. Σε συνάρτηση με τους ευρύτερους 
στόχους της Ένωσης για την πράσινη μετάβαση 
που αφορούν στο κλίμα και την ενέργεια μέχρι το 
2030 και το ορόσημο της επίτευξης κλιματικής 
ουδετερότητας, το προτεινόμενο πλαίσιο στοχεύει 
στην κάλυψη του ποσοστού 40% σε σχέση με 
της ανάγκες ανάπτυξης της Ένωσης έως το 2030 
και της πλήρους ουδετερότητας μέχρι το 2050. 
Η πρόταση της Επιτροπής συνδυάζεται με έτερη 
πρόταση που επίσης υιοθετήθηκε και αφορά 
στο νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει τις διαδικα-
σίες για τις απαραίτητες πρώτες ύλες αλλά και 
τη μεταρρύθμιση του σχεδιασμού της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, και τη δημιουργία μιας 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας υδρογόνου, έχοντας υπ’ 
όψιν τους συνολικούς στόχους της Ένωσης για 
την πράσινη μετάβαση, τα διδάγματα από την 
πανδημία του νέου κορωνοϊού, την εισβολή της 
Ρωσίας στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση.

Το προτεινόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο 

περιλαμβάνει σημαντικές αναφορές που άπτονται 
του τομέα της παραγωγής ενέργειας από νέες 
πηγές στο πλαίσιο της μείωσης των εκπομπών 
ρύπων και της χρήσης ορυκτών καυσίμων σε 
όλο το εύρος της καθημερινότητάς μας, και ει-
δικότερα τεχνολογίες που αφορούν στη χρήση 
ηλιακής ενέργειας μέσω φωτοβολταϊκών, της 
θερμικής ενέργειας, της χερσαίας και υπεράκτιας 
αιολικής ενέργειας, της γεωθερμικής ενέργει-
ας, το πράσινο υδρογόνο αλλά και τεχνολογίες 
που αφορούν στην αποθήκευση της ενέργειας 
που παράγεται από τις πιο πάνω μεθόδους. 

Οι βασικοί πυλώνες στους οποίους εδρά-
ζεται και αναπτύσσεται η όλη διαδικασία πε-
ριλαμβάνουν:

1. Διευκολύνσεις για επενδύσεις σε τεχνο-
λογίες καθαρού μηδενικού αποτυπώματος, 
με μείωση του διοικητικού φόρτου και την 
απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης 
αδειών από τις αρμόδιες κρατικές Αρχές και 
Οργανισμούς. Στο παρόν στάδιο εντοπίζονται 
καθυστερήσεις, χρονοτριβές, έλλειψη τεχνο-
γνωσίας και, σε κάποιες περιπτώσεις, αδυναμία 
στην εξέταση αιτήσεων για επενδύσεις και 

υλοποίηση στην πράξη τεχνολογιών καθαρού 
μηδενικού αποτυπώματος. Το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο στοχεύει στην απάλειψη των πιο πάνω 
δυσκολιών και προσκομμάτων, ούτως ώστε 
να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα, η απλού-
στευση των διαδικασιών και η σύντμηση των 
χρονοδιαγραμμάτων αδειοδότησης έργων που 
εμπίπτουν στο πιο πάνω πλαίσιο. 

2. Δέσμευση CO2: Υλοποίηση έργων και 
τεχνολογιών που αφορούν σε χώρους απο-
θήκευσης CO2 στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
επίτευξη ετήσιας ικανότητας έγχυσης 50Mt 
μέχρι το 2030, με συνεισφορά από τους πα-
ραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Ο πυλώνας αυτός μπορεί να καταστήσει την 
ενέργεια που παράγεται από ορυκτά καύσι-
μα, και η οποία σε κάποιους τομείς δύσκολα 
μπορεί να περιοριστεί, οικονομικά βιώσιμη 
για το κλίμα μέσω της δέσμευσης και απο-
θήκευσης διοξειδίου του άνθρακα. 

3. Διευκόλυνση της πρόσβασης στις αγορές: 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συ-
μπερίληψη τεχνολογιών καθαρού μηδενικού 
αποτυπώματος σε δημόσιες συμβάσεις.

4. Ενίσχυση των δεξιοτήτων μέσω της ει-
σαγωγής μέτρων που να διασφαλίζουν την 
ύπαρξη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού 
υψηλού επιπέδου. Σε αυτό το πλαίσιο, το ακα-
δημαϊκό / εκπαιδευτικό κομμάτι θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντικό και η πρόσκληση αφορά 
στην ένταξη της διδασκαλίας νέων τεχνολογιών 
μηδενικού αποτυπώματος στα ακαδημαϊκά 
προγράμματα, γεγονός που θα καταστήσει την 
εργασία σε τέτοιους τομείς ποιοτική, οικονο-
μικά επωφελή και εξειδικευμένη.

5. Προώθηση της καινοτομίας μέσω αλλαγής 
του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορά δοκιμές 
σε καινοτόμες τεχνολογίες αλλά και ένταξης 
καινοτόμων ερευνητικών προγραμμάτων στις 
διαδικασίες της πράσινης μετάβασης. 

Το νέο προτεινόμενο νομοθετικό πλαίσιο 
καθιστά τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη μετάβαση σε ενεργειακή ουδετερότητα, 
του πλαισίου του Fit-for-55 και την όλη δι-
αδικασία της πράσινης μετάβασης πολύ πιο 
παραγωγική, εμπεριστατωμένη και σίγουρα 
στοχευμένη προς την επίτευξη των συνολικών 
στόχων της Ένωσης για το μέλλον.

ΔΡ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΤ. ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
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Λευκωσία 
Πετρίδης Μιχάλης: Αγίου Ιλαρίω-
νος 151 ΑΒ (απέναντι από φούρνο 
ZOΡΠA μετά το round about BATA), 
Καϊμακλί. Τηλ.: 22524404. 
Φλιός Κωνσταντίνος-Αγαθόνικος: 
Λυκαβηττού 9ΑΒ, Αρχάγγελος 
(100μ. από τον φούρνο Χρυσοβά-
λαντου), Λακατάμια. Τηλ.: 22383838, 
96171370. 
Τσαγγάρη Χριστίνα: Νίκου Κρα-
νιδιώτη 7Ε (δίπλα από Υπερα-
γορά «Άλφα Μέγα»),  Έγκωμη. 
Τηλ.:22480405, 22516861. 
Μήτση Μάγδα: Πινδάρου 18 (έναντι 
οικήματος ΔΗΣΥ), Λευκωσία. Τηλ.: 
22750672, 22438434. 
Τρακκούδη - Κυπριανού Μαρία: Αντρέα 
Αβρααμίδη 88Β (δρόμος Αρεταίειου, 
απέναντι από Μπιχλιμπίδι, πλησίον 
φώτων Κώστα Θεοδώρου), Στρό-
βολος. Τηλ.: 22490360, 22514821. 
Καγιά Κατερίνα: Δημήτρη Σταύρου 
3ΑΒ, Λατσιά. Τηλ.: 22480888. 

Λεμεσός 
Παστελλάς Κώστας: Γλάδστωνος 88 
(έναντι Ελληνικής Τράπεζας), Λεμε-
σός. Τηλ.: 25344040, 25727221. 
Γεωργίου Στανισλάβα: Σπύρου 
Κυπριανού 11, Ακαδημίας Complex, 
Shop 13-14 (δίπλα από Carrefour 

Columbia, PRIMETEL και MTN), 
Γερμασόγεια. Τηλ.: 25250888, 
99645595. 
Θρασυβούλου Άννα: Λεωφόρος 
Πάφου 29A (πλησίον φώτων Ομο-
νοίας, απέναντι από «Γύρος ο Σαλο-
νικιός»), Λεμεσός. Τηλ.: 25572303, 
25578584. 
Παπαχριστοδούλου Αναστασία: Γκρό-
πιους & Βασ. Κων/νου Α’ 56 (έναντι 
Τσιρείου Δημοτικού), Λεμεσός. Τηλ.: 
25338363, 25346494. 

Λάρνακα 
Κουρτίδου Έλενα: Πίνδου 9, Λεωφ. 
Αγ. Αναργύρων, Lambros Court, 
Shop 3, Λάρνακα. Τηλ.: 24100115, 
99145153. 
Ζόππου Γεωργία: Λεωφ. Φανερω-
μένης 122 (πλησίον Ελληνικής Τρά-
πεζας), Λάρνακα. Τηλ.: 24622810, 
24651003. 

Πάφος 
Μαληκκίδου - Καραολίδου Πίτσα: Νικο-
δήμου Μυλωνά 1 (απέναντι από CAFÉ 
NERO στην Αγορά,  κέντρο πόλης), 
Πάφος. Τηλ.: 26935495, 99490987. 
Παραλίμνι
Παντελίδου Μαρία: Μαρίας Συγκλη-
τικής 2 (απέναντι από Σωματείο 
ΠΕΚ), Παραλίμνι. Τηλ.: 23730111, 
23744313. 

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

150 χρόνια από την ανέγερση 
του Ιερού Ναού Παναγίας 
Φανερωμένης Λευκωσίας

Αιμοδοσία εις μνήμην
των θυμάτων των Τεμπών

«Στον κόσμο της Κύπρου 
και της Μ. Ασίας, μνησιπήμων πόνος»

Συμπληρώνονται φέτος 150 
χρόνια από την ανέγερση 
του Ιερού Ναού Παναγίας 
Φανερωμένης Λευκωσίας 

στη σημερινή του μορφή. Η Εκκλησια-
στική Επιτροπή και οι ιερείς του Ναού 
πραγματοποιούν σειρά εθνικοθρη-
σκευτικών εορταστικών εκδηλώσεων. 

Σε αυτό το πλαίσιο διοργανώνουν 
έκθεση με θέμα: «ΠΑΝΑΓΙΕΣ ΤΗΣ 
ΚΥΠΡΟΥ», των Χριστόδουλου Χατζη-
χριστοδούλου και Στέλιου Στυλιανού. 
Η έκθεση θα παρουσιαστεί στο ιστο-
ρικό κτήριο του Παρθεναγωγείου 
Φανερωμένης. Τα εγκαίνια θα τελέ-
σει ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, την 
Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2023, στις 
7:00 μ.μ. Η έκθεση θα είναι ανοικτή 
από τις 24 Μαρτίου 2023 μέχρι τις 
8 Απριλίου 2023, μεταξύ των ωρών 
9:30 π.μ. – 13:00 και 15:30 – 18:30 
(κλειστή κάθε Δευτέρα). Η έκθεση πα-
ρουσιάστηκε αρχικά τον Αύγουστο του 
2022 στην Κωνσταντινούπολη, στον 
Ιερό Ναό Παναγίας Κουμαριωτίσσης 
στο Νεοχώριον Κωνσταντινουπόλεως 
και συνδιοργανώθηκε από τον Ιερό 
Ναό Παναγίας Φανερωμένης Λευ-
κωσίας και τον Ιερό Ναό Παναγίας 
Κουμαριωτίσσης Κωνσταντινουπόλεως. 
Τα εγκαίνια αυτής τέλεσε ο Οικουμε-
νικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Στα 
εγκαίνια στην Λευκωσία θα παρευρε-

θεί κλιμάκιο του Οικουμενικού Πα-
τριαρχείου. Ο Ιερός Ναός Παναγίας 
Φανερωμένης βρίσκεται στο ιστορικό 
κέντρο της Λευκωσίας. Είναι ο δεύτε-
ρος μεγαλύτερος σε μέγεθος ναός στην 
εντός των τειχών πόλη. Στον χώρο του 
σημερινού ναού στα βυζαντινά χρό-
νια υπήρχε ένα ορθόδοξο γυναικείο 
μοναστήρι, το οποίο διαλύθηκε μετά 
την κατάληψη της Κύπρου από τους 
Οθωμανούς Τούρκους το 1570. Δύο 
αιώνες αργότερα, το 1715, μαρτυρείται 
η ύπαρξη μιας νέας εκκλησίας στον 
χώρο της παλιάς μονής. Το 1872/3, με 
την αύξηση του πληθυσμού κρίθηκε 
αναγκαίο να οικοδομηθεί μεγαλύτερος 
ναός, οπότε κατεδαφίστηκε ο παλαιό-

τερος και ανηγέρθη ο σημερινός στον 
αρχιτεκτονικό τύπο της τρίκλιτης σταυ-
ροθολιακής βασιλικής με τρούλο και 
φανότρουλο. Στην έκθεση περιλαμ-
βάνονται αντιπροσωπευτικές φωτο-
γραφίες μνημείων, τοιχογραφιών και 
εικόνων της Παναγίας από ολόκληρη 
την Κύπρο, που χρονολογούνται από 
την παλαιοχριστιανική περίοδο έως 
και τον 20ό αιώνα. Οι φωτογραφίες 
προέρχονται από αρχεία Ιερών Μη-
τροπόλεων, Επισκοπών, Μονών, Ναών 
και ιδιωτών. Η έκθεση έχει ως στόχο 
να παρουσιάσει την τιμή, τα μνημεία 
και την ιστορία των εικόνων της Θε-
οτόκου στην Κύπρο και να αναδείξει 
τυχόν σχέσεις με τη Βασιλεύουσα και 
τη Μικρά Ασία. Η τιμή της Υπεραγίας 
Θεοτόκου αναπτύχθηκε στην Κύπρο 
ήδη από τα παλαιοχριστιανικά χρόνια 
και ως τέτοια παραμένει ζωντανή μέχρι 
τις μέρες μας. Σε αυτή συνέτεινε η θέση 
της νήσου, μεταξύ των μεγάλων πνευ-
ματικών κέντρων (Κωνσταντινούπολη, 
Αλεξάνδρεια, Ιεροσόλυμα και Αντιόχεια), 
όπου αναπτύχθηκε η τιμή της Θεοτόκου. 
Η Γ’ Οικουμενική Σύνοδος (Έφεσος 
431) καθιέρωσε τη δογματική χρήση 
του όρου Θεοτόκος στη Χριστολογία 
και στην τιμή της Παρθένου Μαρίας. 
Η Σύνοδος αυτή προσέδωσε το αυτο-
κέφαλο στην αποστολική Εκκλησία 
της Κύπρου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ένωσης Φοιτητών του Πα-
νεπιστημίου Νεάπολις Πά-
φου (Ε.Φο.Πα.Ν), με αφορμή 

την τραγωδία των Τεμπών, τιμώντας 
την οδυνηρή απώλεια νέων ανθρώ-
πων και τη μνήμη αυτών, διοργανώνει 
εθελοντική αιμοδοσία. Εθελοντές μπο-
ρούν να συνδράμουν και να τιμήσουν τη 
μνήμη των θυμάτων και να βοηθήσουν 
τους συνανθρώπους μας δίνοντας αίμα 
την Τρίτη, 21/03/2023, 09:00 - 13:00, 
στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος, 
στον χώρο της καφετέριας. Για περισ-
σότερες πληροφορίες σχετικά με τη 
συμμετοχή στην εθελοντική αιμοδοσία, 

μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμή-
μα Φοιτητικής Μέριμνας: Χριστιάνα 
Γεωργιάδη, τηλ. 26843382 και Αντρέα 
Αχιλλέως, τηλ. 26843515. Δήλωση 

συμμετοχής στο student.affairs@nup.
ac.cy. Η αιμοδοσία διοργανώνεται σε 
συνεργασία με τον σταθμό Αιμοδοσίας 
Πάφου.

Έλαβεν χώραν την Τετάρτη, 8 
Μαρτίου 2023, το 40ό Επαρ-
χιακό Μαθητικό Συνέδριο 
Λυκείων και Τεχνικών Σχο-

λών Λεμεσού, με θέμα «Στον κόσμο της 
Κύπρου και της Μ. Ασίας, μνησιπήμων 
πόνος», στο Αμφιθέατρο του Λυκείου 
Πολεμιδιών, την υλοποίηση του οποίου 
επωμίσθηκε το Λύκειο Πολεμιδιών. 
Μαθητές των Λυκείων Αγίου Αντωνίου, 
Λανιτείου και Πολεμιδιών παρουσία-
σαν τις εισηγήσεις τους στους 300 και 
πλέον συνέδρους από όλα τα Λύκεια 
και Τεχνικές Σχολές της Λεμεσού και 
σε πλήθος επίσημων προσκεκλημένων. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προβολή 
και δρώμενο βασισμένο σε στίχους 
Κύπριων ποιητών. Ακολούθησαν 
χαιρετισμοί από τη Διευθύντρια του 
σχολείου, κ. Μαρία Πολυδώρου Κυ-
ριάκου, τον Πρόεδρο του Κ.Μ.Σ. του 
Λυκείου Πολεμιδιών, Ρήγα Δημήτρη, 
καθώς και χαιρετισμός και κήρυξη ερ-
γασιών από τον κ. Στέλιο Θεοφίλου, 
Επαρχιακό Επιθεωρητή Λεμεσού. 

Σύμφωνα με τον Ακαδημαϊκό - 
Ιστορικό Θάνο Βερέμη, «η ελληνική 
ιστορία αποτελεί μια εναλλαγή τραγω-
διών με ψυχοδράματα και επιτυχιών 
με αποτυχίες». Γι’ αυτό και η πρώτη 
εισήγηση του Συνεδρίου από τους 
μαθητές του Λυκείου Πολεμιδιών 
αφορούσε σε μια ιστορική αναδρο-
μή των δύο μεγαλύτερων σύγχρονων 
εθνικών συμφορών: Μικρασιατική Κα-
ταστροφή 1922 και τουρκική εισβολή 
1974. Έπειτα, οι μαθητές του Λυκείου 

Αγίου Αντωνίου με την εισήγησή τους 
«Υποδοχή Προσφύγων Μικρασιατών 
στην Κύπρο το 1922 και Υποδοχή Προ-
σφύγων στη μη Κατεχόμενη Κύπρο το 
1974», μας ανέλυσαν τα προβλήματα 
και τις κακουχίες που αντιμετώπισαν 
οι Μικρασιάτες πρόσφυγες και οι 
Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι 
εκτοπισμένοι του 1974, καθώς και τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκαν 
είτε από την αγγλική κυβέρνηση είτε 
από την Κυπριακή Δημοκρατία. Στη 
συνέχεια έγινε επικαιροποίηση του 
θέματος με την εισήγηση των μαθητών 
του Λυκείου Πολεμιδιών «Το προ-
σφυγικό ζήτημα στον 21ον αιώνα», 
η οποία εμβάθυνε στο προσφυγικό 
όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία 
12 χρόνια τόσο στην Κύπρο όσο και 
στον ευρωπαϊκό χώρο γενικότερα ,με 
εισροές προσφύγων από Ασία, Αφρική 
και πιο πρόσφατα από την Ουκρανία. 

Τέλος, ομάδα μαθητριών του Λανίτειου 
Λυκείου παρουσίασε την «Αλλοίωση 
και Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονο-
μιάς του Μικρασιατικού Ελληνισμού». 

Οι εισηγήσεις των μαθητών πλαι-
σιώθηκαν από την εισήγηση του Ανα-
πληρωτή Καθηγητή του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, Δρος Πέτρου Παπαπολυβί-
ου, «Προσεγγίζοντας τις δύο μεγάλες 
εθνικές καταστροφές του 20ού αιώνα: 
1922, 1974» και την εισήγηση του 
Θεοφιλέστατου Επισκόπου Νεαπόλεως 
Πορφύριου «Η καταστροφή της κυ-
πριακής πολιτιστικής κληρονομιάς στο 
κατεχόμενο βόρειο τμήμα του νησιού». 

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, οι πα-
ρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν την Μουσειακή Έκθεση 
με ενθυμήματα από την κατεχόμενη 
Κύπρο και τη Μ. Ασία, η οποία συστά-
θηκε με κατ’ εξοχήν οικογενειακά κει-
μήλια των μαθητών και εκπαιδευτικών 

του Λυκείου Πολεμιδιών, καθώς και 
με την ευγενή συνδρομή των Δήμων 
Πολεμιδιών και Λαπήθου. Το Συνέδριο 
ακολούθησε δεξίωση, στην οποία σύ-
νεδροι και επίσημοι προσκεκλημένοι 
γεύτηκαν παραδοσιακά κυπριακά και 
μικρασιάτικα εδέσματα, όπως τρεμιθό-
πιτες, σμυρνέικα κουλουράκια, κούπες, 
καθώς και παραδοσιακά ποτά, όπως 
λικέρ βύσσινου και τριαντάφυλλου, 
σουμάδα, κ.ά. Επιπλέον, διατέθηκαν 
στους σύνεδρους οι εξής πρόσφατες 
εκδόσεις για τη Μικρασιατική Κατα-
στροφή και την τουρκική εισβολή του 
1974: «Μνήμες Μικρασίας 100 χρόνια, 
ένα συνοπτικό ανθολόγιο κειμένων», «Ο 
ήρωας Τάσος Μάρκου», εκδόσεις του 
ΥΠΠ, καθώς και το βιβλίο της Νιόβης 
Α. Κερκίδου «‘Ευχαριστώ…’ Μαρτυρίες 
παιδιών του 1974». 

Στο Συνέδριο, επίσης, παρευρέ-
θησαν η κ. Χρυσούλα Αλεξάνδρου, 
η κ. Χλόη Δημητρίου, η κ. Πολύμνια 
Χατζηνεοφύτου, ΕΜΕ Φιλολογικών, ο 
Δήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών, κ. Νίκος 
Αναστασίου, ο Δήμαρχος Λαπήθου, κ. 
Νεοπτόλεμος Κότσαπας και ο Δημο-
τικός Γραμματέας Λαπήθου, κ. Ρένος 
Κουμή, ο κ. Πάμπος Μεταξάς εκ μέρους 
της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκα-
τάστασης Παθόντων και Αναπήρων 
Πολέμου, εκπρόσωποι των Αιχμαλώτων 
Πολέμου 1974 – Φίλοι Αιχμαλώτων 
Πολέμου 1974, Δημοτικοί Σύμβου-
λοι και Διευθυντές Λυκείων, οι οποίοι 
εξέφρασαν θετικότατα σχόλια για την 
ποιότητα της διοργάνωσης. 

19.03.2023

Κλήρωση λαχείου
Έγινε την Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2023, 

στα γραφεία του Κρατικού Λαχείου, με το 
σύστημα κλήρωσης, η κλήρωση του λαχείου 
του Πνευματικού Κέντρου Αγίων Σιλουανού 
και Σωφρονίου της Ιεράς Μονής Μαχαιρά. 
Παρευρέθησαν εκ μέρους του Κρατικού 
Λαχείου η επικεφαλής λειτουργός του, κ. 
Σοφία Συμεού, και εκ μέρους της Ιεράς 
Μονής Μαχαιρά, οι κ.κ. Αντρέας Κκολός, 
Χρήστος Ζήνωνος και Παναγιώτης Κλη-
ρίδης. Ο τυχερός αριθμός που κερδίζει το 
αυτοκίνητο Ford Fiesta είναι 9259.

Εκδήλωση
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού και το 

Θέατρο ΚΑΡΜΑ, με την ευκαιρία της Ημέρας 
Ήρωα Μαθητή, παρουσιάζουν το βραβευμένο 
έργο της Τούλας Κακουλλή, Ο ΒΑΓΟΡΗΣ, 
σε σκηνοθεσία Κώστα Σχοινιού και παρα-
γωγή Δώρου Κυριακίδη. Η εκδήλωση θα 
γίνει σήμερα Κυριακή, 19 Μαρτίου 2023 
και ώρα 7.00 μ.μ., στην Αίθουσα Τελετών 
Πολιτιστικού Ιδρύματος «Αρχάγγελος» της 
Ιεράς Μονής Κύκκου (πλησίον του γηπέδου 
ΑΠΟΕΛ). Τιμή εισόδου: €5 (Δωρεάν για 
μαθητές και φοιτητές).

Εκδρομές στην Ελλάδα
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει τις πιο κάτω εκδρομές στην 
Ελλάδα και καλεί τους ενδιαφερόμενους 
να δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα 
96674383 και 22775639. 8ήμερη Πα-
σχαλινή εκδρομή Πάτμος - Αθήνα από 
12-19/4, Πασχαλινή εκδρομή Ιωάννινα 
- Ζαγοροχώρια - Θεσσαλονίκη από 14-
18/4, Πασχαλινή εκδρομή Μετέωρα - 
Τρίκαλα - Αλπική Πίνδος από 14-17/4 
και μεταπασχαλινή εκδρομή Όλυμπος 
- Πιερία - Θεσσαλονίκη από 17-21/4. 
Επίσης, από τις 24-29 Μαΐου 2023 θα 
διοργανωθεί η ετήσια επιχορηγημένη εκ-
δρομή προς τιμήν του αείμνηστου πρώτου 
γενικού γραμματέα του ΙΕΠ, ιατρού Σίμου 
Νησιώτη. Τόποι επίσκεψης, Μεσολόγγι, 
Ναύπακτος, Λευκάδα, Πάργα, Σύβοτα, 
ποταμός Αχέροντας, Ζάλογγο  και Σούλι 
με παρακολούθηση των επίσημων εκδηλώ-
σεων της αναπαράστασης της Εξόδου των 
ηρωικών Σουλιώτισσων και του Ολοκαυ-
τώματος στο Κούγκι. Τιμή €490 το άτομο 
σε δίκλινο και περιλαμβάνει αεροπορικό 
εισιτήριο, διαμονή, πρόγευμα καθημερινά, 
όλοι οι φόροι και περιηγήσεις με πολυτελές 
λεωφορείο βάσει του προγράμματος που 
είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.iep.
org.cy. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και 
θα δοθούν κατά προτεραιότητα δήλωσης 
συμμετοχής. Τα αναλυτικά προγράμματα 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.iep.org.
cy και στην ηλεκτρονική σελίδα του Ινστι-
τούτου Ελληνικού Πολιτισμού. Οι εκδρομές 
διοργανώνονται σε συνεργασία με τον τα-
ξιδιωτικό οργανισμό Mastertours - Skylab 
Travels, Λευκωσία, www.mastertours.eu 
και www.skylabtravel.com. 

Οι Σχολές ΠΑΣΚΑΛ πρόσφατα 
ολοκλήρωσαν τη δημιουργία 
ενός ρομπότ που έχει δυνα-
τότητα κατανόησης εντολών, 

αλληλεπίδρασης με ανθρώπους και εκτέ-
λεσης καθημερινών εργασιών, χρησιμο-
ποιώντας προηγμένη τεχνολογία τεχνη-
τής νοημοσύνης (AI). Μέσα από πολλές 
δοκιμές και σκληρή δουλειά, το PASCAL 
Space Centre υπερήφανα παρουσιάζει 
τον AInstein! Η ιδέα να δημιουργηθεί ο 
AInstein προήλθε από την επιθυμία να 
χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές των 
Σχολών ΠΑΣΚΑΛ η AI τεχνολογία για 
τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός 
ρομπότ, που θα μπορούσε να επικοινωνεί 
με τους ανθρώπους με πιο φυσικό και 
εύκολο τρόπο. Οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα 
ενθουσιασμένοι με το έργο και με δική 
τους πρωτοβουλία ονόμασαν το ρομπότ 
AInstein, από τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. 
Αντιμετώπισαν αρκετές προκλήσεις, 
ερεύνησαν δράσεις στον τομέα της ρο-
μποτικής και τεχνητής νοημοσύνης και 
χρησιμοποίησαν υλικά και λογισμικά 
που έδωσαν το έναυσμα, ώστε η ιδέα 
αυτή να γίνει πράξη. Αναλυτικότερα, ο 
AInstein χρησιμοποιεί τη βοήθεια του 
ChatGPT, ενός εξελιγμένου μοντέλου 
τεχνητής νοημοσύνης επεξεργασίας 
φυσικής γλώσσας που αναπτύχθηκε 
από την OpenAI, και που του επιτρέ-
πει να κατανοήσει και να ανταποκριθεί 
στην ανθρώπινη ομιλία, καθώς και να 
εκτελέσει μια ποικιλία εργασιών, όπως 
να παίξει μουσική, να ρυθμίσει ξυπνη-
τήρια και να απαντήσει σε ερωτήσεις. 
Επίσης, ο AInstein συμπεριλαμβάνει ένα 
επεξεργαστή Raspberry Pi, μια κάμερα, 

μικρόφωνο και ηχείο, τα οποία χρησι-
μοποιούνται για την ανίχνευση της αν-
θρώπινης παρουσίας και τη δυνατότητα 
επικοινωνίας. Η δημιουργία του ΑΙnstein 
αποτέλεσε εξαιρετική ευκαιρία για τους 
μαθητές των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ να ανα-
πτύξουν και να χρησιμοποιήσουν την 
κριτική τους σκέψη, τη δημιουργικότητα, 
τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες καλ-
λιεργώντας ταυτόχρονα την ομαδικότητά 
τους, καθώς το τελικό δημιούργημα είναι 
αποτέλεσμα της συνεργασίας όλων των 
Σχολών ΠΑΣΚΑΛ σε Λάρνακα, Λεμεσό 
και Λευκωσία. Τέλος, το έργο ενθάρρυνε 
η φιλοσοφία συνεχούς ανάπτυξης που 
διέπει τις Σχολές ΠΑΣΚΑΛ, εδραιώνοντας 
την πεποίθηση στους μαθητές ότι μπο-
ρούν να μάθουν και να αναπτύξουν νέες 
δεξιότητες, μέσω σκληρής δουλειάς και 
αφοσίωσης. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις Σχολές ΠΑΣΚΑΛ και τη 
δράση του PASCAL Space Centre είναι 
διαθέσιμες στο https://www.pascal.ac.cy.

Tο πρώτο ρομπότ ChatGPT AI 
δημιουργήθηκε από τους μαθητές
των Σχολών ΠΑΣΚΑΛ

Η Melco Cyprus διοργάνωσε εκστρατεία 
καθαρισμού ποδηλατόδρομου

Εκστρατεία καθαρισμού και συ-
ντήρησης ποδηλατόδρομου 
κοντά στην κοινότητα Ύψωνα 
διοργάνωσε στις 12 Μαρτίου 

η Melco Cyprus, διαχειρίστρια εταιρεία 
των Cyprus Casinos (C2) και του City 
of Dreams Mediterranean. Πέραν των 
60 ατόμων, εκ των οποίων αρκετά μέλη 
του προσωπικού της Melco με τις οικο-
γένειές τους, καθώς και μέλη της εθελο-
ντικής οργάνωσης μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα ΔΙΑΣΩΣΗ-1, ο Δήμαρχος 
Ύψωνα, Παντελής Γεωργίου και άλλοι 
αξιωματούχοι, έλαβαν μέρος στην εκ-
στρατεία, η οποία πραγματοποιήθηκε 
στην περιοχή Βούναρου. Οι εθελοντές 
συνέλεξαν απορρίμματα από την περιοχή 
και εργάστηκαν για την επέκταση του 
μονοπατιού, το οποίο χρησιμοποιείται 
κυρίως από ποδηλάτες, απομακρύνοντας 
θάμνους και πέτρες από ένα τμήμα του, 
μήκους ενός περίπου χιλιομέτρου. Ο 
Αντιπρόεδρος του Τμήματος Ανθρω-
πίνου Δυναμικού του City of Dreams 
Mediterranean, Μέλιος Αριστείδου, 
ευχαρίστησε τον Δήμαρχο Ύψωνα 
και τους κατοίκους της περιοχής για 

τη στήριξη αυτής της πρωτοβουλίας. 
Η στήριξη των κοινοτήτων στις οποί-
ες δραστηριοποιείται αποτελεί βασικό 
πυλώνα του προγράμματος Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης της Melco. Η δέ-
σμευση της εταιρείας για διασφάλιση 
της περιβαλλοντικής και κοινωνικής 
βιωσιμότητας αντικατοπτρίζεται στις 
αποφάσεις που έχει λάβει σχετικά με 
τη λειτουργία και στρατηγική ανάπτυξη 
της εταιρείας, ενώ οι βέλτιστες πρακτι-
κές που ακολουθεί, εφαρμόζονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο στο πλαίσιο της 
στρατηγικής βιωσιμότητας του Ομίλου 
‘RISE to go Above & Beyond’.
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Τι απέγινε ο Ενιαίος Αμυντικός Χώρος μας;

ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ και πασίγνωστον. Και 
επί δεκαετίες διαρκώς αποδεικνυ-
όμενο. Και ακαταπαύστως επανα-
λαμβανόμενο. Ότι, στο Κυπριακό 

«λύση γιοκ».
Δηλαδή: (α) ΔΕΝ υπήρξε, (β) ΔΕΝ υπάρ-

χει και (γ) ΟΥΤΕ διαφαίνεται να υπάρξει η 
πιθανότητα συμφωνημένης με την Τουρκία 
λύσης του Κυπριακού.

ΜΕ ΑΥΤΗΝ την Τουρκία και για όσο θα 
συνεχίζει να είναι αυτή η ίδια κι απαράλλα-
κτη Τουρκία, αποτελεί ασύγγνωστη μαται-
οπονία το να προσδοκάται, ή να πιστεύεται, 
ή να δημαγωγείται περί δήθεν δυνατοτήτων 
ή της παραμικρής πιθανότητας για συμ-
φωνημένη λύση στο Κυπριακό. Η επιμονή 
σε πιθανότητα λύσης συνιστά είτε σκόπιμο 
και δόλιο ψέμα είτε πλάνη και νηπιώδεις 
ψευδαισθήσεις.

ΑΚΟΜΗ χειρότερη κι επικινδυνότερη 
είναι η επιμονή προσφοράς πρόσθετων 
«λουκουμιών στο στόμα» και δελεαστικό-
τερων «ευρωπαϊκών κινήτρων» προς την 
Τουρκία, προκειμένου να επανέλθει στο 
τραπέζι διαπραγμάτευσης της «λύσης».

- Χειρότερη, διότι φανερώνει πως δεν 
έχει συνειδητοποιηθεί ακόμη επαρκώς, 
ούτε με ορθολογισμό έχουν μετρηθεί, πόσα 
συσσωρεύτηκαν επικίνδυνα σε βάρος της 

Κύπρου και της Ελλάδος από την αδιέξοδη 
και αποδεδειγμένα επιβλαβή πολιτική του 
Κατευνασμού που επιδεικνύουν Αθήνα και 
Λευκωσία επί 49 ήδη χρόνια απέναντι στην 
Τουρκία - Κατακτητή.

- Καταδεικνύει την μη ορθολογική ανά-
γνωση και την επιβλαβέστατη άγνοια του 
εμπράκτως υλοποιούμενου «φέτα-φέτα» 
από την δεκαετία του 1950 και σαφέστατα 
διακηρυγμένου, εναντίον του Ελληνισμού, 
τουρκικού επεκτατικού και νεο-οθωμανικού 
ορθολογισμού.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ του Κατευνασμού - Συμβι-
βασμού απέναντι στην Τουρκία, την οποία 
ακολούθησαν μετά την Κυπριακή Κατα-
στροφή και την ήττα του 1974 η Αθήνα και 
η Λευκωσία, επέτρεψαν την γιγάντωση της 
τουρκικής απειλής στο Αιγαίο, στην Θράκη, 
στην Ανατολική Μεσόγειο.

- Επέτρεψαν στην τουρκική επεκτατική 
βουλιμία να αυξάνεται απειλώντας ενιαίο 
τον Ελληνισμό. Με ακατάσχετα κάθε φορά 
προσχήματα για τα νησιά του Αιγαίου, την 
έκταση των θαλασσίων ΑΟΖ και των κυρι-
αρχικών δικαιωμάτων Ελλάδος και Κύπρου.

- Επειδή η Τουρκία παραδοσιακά 
εκλαμβάνει την ελληνική συμβιβαστική και 
κατευναστική πολιτική Αθηνών και Λευκω-
σίας ως δείγμα των φοβικών συνδρόμων 

και ως βεβαίωση ότι από όμοιο φόβο οι 
Έλληνες θα υποτάσσονται σιγά-σιγά σε κάθε 
νέα κι επιπρόσθετη απαίτηση των Τούρκων: 
Από τη «λύση» νομιμοποίησης του τουρ-
κικού ελέγχου εφ’ ολοκλήρου της Κύπρου, 
στον αφοπλισμό και των ελληνικών νησιών 
του Ανατολικού Αιγαίου...

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ επιβάλλεται πλέον 
η υποχρέωση των δύο απειλούμενων 
κρατών να αναπτύξουν από κοινού τον 
λεπτομερή στρατηγικό σχεδιασμό και την 
επίμονη αποτελεσματική υλοποίηση της 
πολιτικής που εμβρυωδώς δοκιμάστηκε 
από το 1994 και επιβλαβώς εγκαταλεί-
φθηκε από το 2001, υπό τον τίτλο του 
«Δόγματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου 
(ΔΕΑΧ) Ελλάδος -  Κύπρου».

- Έκτοτε, αφ’ ενός η τουρκική βουλιμική 
επιθετικότητα έχει έντονα εκτραχυνθεί, αφ’ 
ετέρου όμως οι διακρατικές και ευρύτερες 
διεθνείς σχέσεις στην περιοχή προσφέρουν 
ευνοϊκότερες συνθήκες στις κυβερνήσεις 
Αθηνών και Λευκωσίας για την ανάπτυξη 
της Κοινής Αποτρεπτικής Στρατιωτικής Ισχύ-
ος, στην ξηρά, στην θάλασσα και στον αέρα.

ΠΑΣΙΦΑΝΕΣ και πασίγνωστον είναι 
εξάλλου ανέκαθεν ότι, η αποτελεσματική 
και πειστική (πειστική προ πάντων σε κάθε 
απειλούντα επιβουλέα) Αποτρεπτική Ισχύς 

των ενόπλων δυνάμεων αποτελεί το ασφα-
λέστερο «κύριο ταμείο» και την πιο σίγουρη 
βάση για την αποδοτικότερη άσκηση της 
εξωτερικής πολιτικής. Και την επωφελέ-
στερη αξιοποίηση των διεθνών σχέσεων. 
Διασφαλίζοντας και τις αναγκαίες συνθήκες 
ικανότερης οικονομικής και εσωτερικής 
πολιτικής των κρατών.

- Και εάν τούτο ισχύει γενικά και διαχρονι-
κά για όλα τα κράτη του κόσμου, ως κατεπεί-
γον πρώτιστο καθήκον σαλπίζει προς τους 
κυβερνώντες σε Κύπρο και Ελλάδα εξ αιτίας 
της εκτραχυνόμενης τουρκικής απειλής.

- Ιδίως στις σημερινές συνθήκες που έχει 
διαμορφώσει η συνεχιζόμενη για δέκατο τρίτο 
μήνα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η οποία 
επέχει θέση κινδύνου παγκόσμιας σύρραξης.

ΠΡΟΦΑΝΗ και δικαιολογημένη απο-
γοήτευση, γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους, 
προκάλεσε η παντελής απουσία αναφοράς 
στην ζωτικώς επιζητούμενη και προεκλογι-
κώς υποσχεθείσα, μάλιστα, αναζωογόνηση 
έμπρακτης ανάπτυξης της λογικής του 
Ενιαίου Αμυντικού Χώρου, κατά την πρώτη 
επίσκεψη του νεοεκλεγέντος Προέδρου της 
Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδου-
λίδη στην Αθήνα και στις συνομιλίες που 
είχε εκεί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος 
Κυριάκο Μητσοτάκη.

- Τίποτε δεν ανακοίνωσαν επί του ζητήματος.
- Χειρότερο είναι, εάν ουδέν συζήτησαν.
- Παρηγορητικό θα είναι εάν έστω, εκτός 

δημοσιότητος, συνεννοήθηκαν να το πρά-
ξουν ευθύς αμέσως σε επόμενη, επαρκώς 
προετοιμασμένη λεπτομερώς για το ζητού-
μενο, συνάντηση των δύο ηγετών μαζί με 
τους καθ’ ύλην πολιτικούς και υπηρεσια-
κούς αρμοδίους των δύο κρατών και των 
ενόπλων δυνάμεων αμφοτέρων.

ΔΙΟΤΙ δεν συγχωρείται πλέον να παρα-
μένει μη επαρκώς προπαρασκευαζόμενο 
ενόπλως οποιοδήποτε ζωτικής σημασίας 
σημείο ξηράς, θαλάσσης και αέρος του 
κοινού κι ενιαίου μετώπου απέναντι στην 
τουρκική απειλή.

- Ολέθριο θα καταστεί για αμφότερα τα 
κράτη, οποιοδήποτε νέο αφύλακτο «Πέντεμιλι 
Κερύνειας», στον Έβρο, στο Αιγαίο, στην Κύπρο.

- Και μόνον όταν η ανάπτυξη, πειστικής 
προς πάντες, της Αποτρεπτικής Ισχύος των 
ενόπλων δυνάμεων Ελλάδος και Κύπρου σε 
όλο το εύρος του Ενιαίου Αμυντικού Μετώ-
που, κατορθώσει να πείσει και την Τουρκία 
για το ανέφικτο της επεκτατικής στρατηγι-
κής της, θα δυνηθεί η εξωτερική πολιτική 
να ελπίζει ένα τραπέζι ΙΣΟΔΥΝΑΜΩΝ 
διαπραγματεύσεων με επιδίωξη κατίσχυσης 
του διεθνούς δικαίου.

ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΥΡ0Σ

ΕΙΡΗΣΘΩ

19.03.2023

Πρόεδρε Χριστοδουλίδη, η τουρκο-διζωνική 
τερατουργία είναι βιώσιμη-λειτουργική λύση;

ΟΝίκος Χριστοδουλίδης είναι 
ο όγδοος Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Αυτοπροβλήθηκε προε-

κλογικά ως νέος, φέρελπις πολιτικός, 
με φρέσκιες ιδέες για τη διακυβέρνηση 
του τόπου. Έδωσε την εντύπωση πως 
δεν είχε καμία σχέση με τον παλαι-
οκομματισμό. Ως πολιτικός επιστή-
μονας, ιστορικός και διπλωμάτης δεν 
επιθυμούσε να συναγελάζεται με τον 
πολιτικαντισμό. Καλλιέργησε υψηλές 
προσδοκίες στους κουρασμένους από 
την κομματική αθλιότητα, πολίτες πως, 
αν εκλεγόταν Πρόεδρος, θα κυβερνούσε 
με διαφορετικό ύφος και στυλ. Η πρώτη, 
σημαντική πολιτική πράξη του ήταν 
ο σχηματισμός κυβέρνησης. Επειδή 
έβαλε πολύ υψηλά τον πήχη, οι εταίροι 
του, Σιζόπουλος και Καρογιάν, με την 
ανοχή του Νικόλα Παπαδόπουλου, 
εξευτέλισαν τις διακηρύξεις του. 

Δεν υποβαθμίζεται η αξία των περισ-
σότερων διορισθέντων σε υπουργεία 
και υφυπουργεία. Όμως, ο Ν. Χρι-
στοδουλίδης πέρασε κάτω από τον 
πήχη και σχημάτισε κυβέρνηση κατ’ 
απαίτηση των εταίρων του. Η δεύτερη 
σημαντική πολιτική ενέργειά του, που 
δεν τόλμησε να διακηρύξει (και για 
ψηφοθηρικούς λόγους…), έπρεπε να 
ήταν η απόρριψη της αγγλοτουρκο-
διζωνικής τερατουργίας. Τόσο προε-
κλογικά όσο και κατά την πρόσφατη 
επίσημη επίσκεψή του στην Αθήνα, 
ακόμα και κατά τη συνάντησή του με 
τη Βοηθό ΓΓ των Η.Ε. για Πολιτικές 
Υποθέσεις, Ρόζμαρι ντι Κάρλο, ο Πρό-
εδρος επανέλαβε την προσκόλλησή 
του στη διαδικασία της διζωνικής. Ο 
Ν. Χριστοδουλίδης δεν τόλμησε να 
την απορρίψει για τους εξής λόγους: 

Πρώτον, υιοθέτησε και ακολουθεί 
πιστά την πολιτική του προκατόχου και 
μέντορά του, Αναν-ιστή και διζωνικού, 
Ν. Αναστασιάδη. Δεύτερον, αρνείται 
να παραδεχτεί πως η διαδικασία των 
συνομιλιών απέτυχε εξαιτίας, πρώ-
τιστα, της τουρκικής αδιστακτότητας 
και αδιαλλαξίας. Τρίτον, κατ’ επανά-
ληψιν ο Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε 
πως, ό,τι κατατίθεται στο τραπέζι των 
συνομιλιών δεν αποσύρεται (ενώ η 
Τουρκία και απορρίπτει και αποσύρει). 
Τέταρτον, ο νέος Πρόεδρος δεν θέλει 
να κατανοήσει ότι, αφού η διαδικασία 
των συνομιλιών  ΑΠΕΤΥΧΕ, όφειλε 
να αναζητήσει και να συμφωνήσει με 
όλα τα κόμματα μια νέα στρατηγική 
αντιμετώπισης και εξουδετέρωσης 
του ήδη διαφαινόμενου εφιάλτη 

τουρκοποίησης και ισλαμοποίησης 
της Κύπρου, εξαιτίας της διζωνικής. 

Πέμπτον, ο Ν. Χριστοδουλίδης 
αποφεύγει να παραδεχτεί ότι η αγ-
γλοτουρκοδιζωνική συνιστά την πιο 
κραυγαλέα και απορριπτέα παραβίαση 
όλων των θεμελιωδών ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και ελευθεριών, των 
τεσσάρων ελευθεριών της ΕΕ, της 
παγκόσμιας αρχής «ένας άνθρω-
πος, μία ψήφος», του Διεθνούς και 
Κοινοτικού Δικαίου, της Χάρτας του 
ΟΗΕ. Έκτον, ο Πρόεδρος αδυνατεί 
να συνειδητοποιήσει ότι η διζωνική 
εξυπηρετεί πρώτιστα τα συμφέροντα 
της Βρετανίας για τη διατήρηση των 
Βάσεών της και προάγει τον από το 
1956 διακηρυχθέντα αταλάντευτο 
τουρκικό στόχο για έλεγχο και κα-
τάληψη της Κύπρου. 

Έβδομον, ούτε ο Ν. Χριστοδουλίδης 
ούτε οι άλλοι διζωνικοί κομματάρχες 
τολμούν να πουν στους εξαπατηθέντες 
πολίτες ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
ΔΕΝ θα μετεξελιχθεί σε ομόσπονδο 
κράτος, όπως όλοι ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΑ δια-
βεβαιώνουν. Πώς θα υπάρξει μετεξέλι-
ξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού, 
α) οι Τούρκοι δεν την αναγνωρίζουν 
από το 1963  (και δι’ επισήμου εξ 105 
σελίδων εγγράφου που κατέθεσαν 
στην ΕΕ, τον Ιούνιο του 2014 και η 
Λευκωσία δεν απαίτησε απόσυρσή 
του). β) Στο κοινό ανακοινωθέν Ανα-
στασιάδη-Έρογλου (11/2/2014) στην 
παρ. 4 αναφέρεται ρητά: «Η ενωμένη 
Κυπριακή Δημοκρατία θα προκύψει 
από τη λύση μετά την έγκρισή της σε 
χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα». 
ΟΧΙ από τη μετεξέλιξη τής διεθνώς 
αναγνωρισμένης Κυπριακής Δημο-
κρατίας!  

Ουδαμόθεν του κοινού ανακοινω-
θέντος Αναστασιάδη-Έρογλου ανα-
φέρεται ονομαστικά ότι η Κυπριακή 
Δημοκρατία θα μετεξελιχθεί σε ένα 
ομόσπονδο κράτος. Πρόκειται για 
θέση που προτάσσει μόνο η ελληνική 

πλευρά. Όγδοον, ο Ν. Χριστοδουλί-
δης προεκλογικά διασάλπιζε ότι με 
τη διζωνική η «ενωμένη Κυπριακή 
Δημοκρατία» θα γίνει ένα «κανονι-
κό κράτος». Πρόκειται γι’ ακόμα ένα 
καραμπινάτο ΨΕΥΔΟΣ και αφόρητη 
πολιτική απάτη. Ένα κανονικό κράτος 
ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΥΕΤΑΙ και ΔΕΝ έχει εκ 
περιτροπής προεδρία, ούτε ανέχεται 
βέτο της τ/κ μειοψηφίας σε όλα τα θέ-
ματα και τους θεσμούς. Ένα κανονικό 
κράτος δεν ανέχεται παραβίαση της 
ενότητάς του με την επιβολή εγγυη-
μένων πλειοψηφιών πληθυσμού και 
περιουσιών στα «συνιστώντα κρατίδια», 
ούτε οι αποφάσεις του λαμβάνονται 
με… κλήρωση! 

Ένα κανονικό κράτος απορρίπτει 
παραβίαση των ανθρώπινων δικαι-
ωμάτων και ελευθεριών των πολι-
τών του, δεν ακυρώνει τις τέσσερεις 
ελευθερίες της ΕΕ και δεν καταπατά το 
Διεθνές Δίκαιο. Επίσης, δεν ανέχεται 
παραβίαση της ασφάλειάς του, διά του 
αφοπλισμού του, ούτε δέχεται παρα-
μονή εποίκων ούτε ξένους δικαστές 
ούτε καταπάτηση της ισονομίας και 
ισοπολιτείας των νόμιμων κατοίκων 
του. Ένα κανονικό κράτος δεν ανέ-
χεται τη δημιουργία ζωνών επειδή 
έτσι πρότεινε η Βρετανία, υιοθέτησε η 
Τουρκία και εγκολπώθηκαν ανεπαρκείς 
πολιτικοί μας. Ένα κανονικό κράτος 
είναι ελεύθερο, κυρίαρχο, ανεξάρτητο, 
δημοκρατικό, λειτουργικό και βιώσιμο 
στο πλαίσιο μόνο των αρχών και κα-
νόνων του Διεθνούς και Κοινοτικού 
Δικαίου. Η αγγγλοτουρκοδιζωνική 
παραφροσύνη είναι η ταφόπετρα 
και το τελευταίο καρφί στο φέρετρο 
του κυπριακού Ελληνισμού. Δεν τα 
καταλαβαίνουν όλα τα πιο πάνω οι κατά 
καιρούς Πρόεδροι και πολιτικοί μας;

Βεβαίως και τα καταλαβαίνουν. 
Όμως, παραπλανούν τους πολίτες επει-
δή βολεύονται πουλώντας συνθήματα 
και λήρους. Εκλιπαρούν τον Τούρκο 
κατακτητή να συναινέσει σε συνομιλίες 

όταν ο ίδιος ανένδοτα απαιτεί λύση δύο 
κρατών, δηλ. συνομοσπονδία. Ενώπιον 
αυτής της τραγικής κατάστασης ο Πρό-
εδρος Χριστοδουλίδης και οι πολιτικοί 
ΟΦΕΙΛΑΝ, επιτέλους, να αντιδράσουν 
με όλα τα μέσα στη μεθοδευόμενη 
τουρκοποίηση-ισλαμοποίηση της 
Κύπρου. Δηλ. να χαράξουν και να 
συναποφασίσουν μια νέα στρατηγική 
διάσωσης της διεθνώς αναγνωρισμένης 
Κυπριακής Δημοκρατίας και σωτη-
ρίας του Ελληνισμού. Ταυτόχρονα να 
ενισχύσουν τους συντελεστές ισχύος 
της Κύπρου με πρώτη την άμυνα, σε 
συνεννόηση και συνεργασία με την 
Ελλάδα. 

Είναι θετική η εξαγγελία δύο σημα-
ντικών αποφάσεων, κατά τη συνάντηση 
Μητσοτάκη-Χριστοδουλίδη στην Αθήνα 
(13/3/2023). Πρώτον, η προώθηση 
κοινών επιδιώξεων εντός της ΕΕ. Δεύτε-
ρον, η σύσταση Ανώτατου Συμβουλίου 
Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας. Αλλ’ 
ιδού το οξύμωρο: Ο Ν. Χριστοδου-
λίδης θέλει «πρωταγωνιστικό ρόλο 
της ΕΕ» στο Κυπριακό (τώρα έγινε… 
«υποστηρικτικός»!) αλλ’ εμμένει στη 
διζωνική τερατουργία. Προκαλείται 
να εξηγήσει: Πώς ταυτίζονται οι αρ-
χές και αξίες της ΕΕ και οι τέσσερεις 
ελευθερίες της με τη διζωνική, αφού, 
με βάση τα συμφωνηθέντα, αναιρού-
νται, παραβιάζονται και καταλύονται; 

Είναι εξωφρενικό και αυτόχρημα 
τραγικό: Μια ολέθρια αγγλοτουρκική 
θέση, η διζωνική δικοινοτική ομοσπον-
δία, που στηρίζεται στην αγγλική κοι-
νοτητοκρατία και στο τουρκικό μιλλέτ, 
που καταργεί και καταλύει την διεθνώς 
αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία, 
έγινε η εμμονική παντιέρα μιας σπιθα-
μιαίας ελληνικής κυπριακής πολιτικής 
ηγεσίας, η οποία πεισματικά αρνείται να 
αντιληφθεί ότι: Η προτεινόμενη λύση 
οδηγεί τον κυπριακό Ελληνισμό σε 
εθνική και βιολογική αυτοχειρία. Και 
παραδίδει την Κύπρο αύτανδρη σε 
μια νέα, επαχθή τουρκοκρατία.

ANTIΣΤΑΣΕΙΣ

Τα «Eπτά Προεδρικά 
Πορτραίτα» του
Κωστή Χατζηκωστή

Το να γράψεις ένα βιβλίο με 
όσα θεώρησες χρήσιμα για 
να φωτίσεις την ιστορία της 
διακυβέρνησης του τόπου με 

βάση τις διαδοχικές και διαχρονικές 
συνομιλίες / συναντήσεις με τους επτά 
προηγούμενους Προέδρους της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, αποτελεί από 
μόνο του πρωτόγνωρο δημοσιογραφικό 
κατόρθωμα.

Ανεξάρτητα εάν ο αναγνώστης συμ-
φωνεί ή διαφωνεί με επιμέρους θέματα, 
το βέβαιο είναι ότι πρόκειται για μια 
εξαιρετικά δύσκολη προσπάθεια, που 
κάλυψε αρχικά τους έξι Προέδρους με 
την πρώτη έκδοση του 2015, και τώρα 
υπάρχει ως προέκταση η δεύτερη έκ-
δοση μετά τις προεδρικές εκλογές του 
2023 και την ολοκλήρωση της δεκαετούς 
θητείας του Προέδρου Αναστασιάδη.

Προφανώς ο συγγραφέας δεν απέβλε-
ψε μόνο ως δημοσιογραφική αναζήτηση 
να εξυπηρετήσει το καθήκον ενημέ-
ρωσης του κοινού κατά την ελευθερία 
της γνώμης. Ούτε τα όσα περιγράφει 
αφορούν ως μορφή αντιπολιτευτικής 
ή απλής επικριτικής διάθεσης. Κυρίως 
επεδίωξε και πέτυχε να συνομιλήσει 
με τους επτά Προέδρους σε κρίσιμες 
στιγμές της πολιτικής ιστορίας του τόπου, 
έχοντας ήδη ο ίδιος διατυπωμένη μέσα 
από την αρθρογραφία του, άποψη και 
θέση περί το εθνικό μας θέμα. Τους 
έκρινε αυστηρά και ιδιαίτερα για τους 
ίδιους ενοχλητικά. Τούτο ως άποψη και 
θέσεις που δεν απευθύνονται προφανώς 
μόνο προς την πολιτική ηγεσία, αλλά 
κυρίως προς την κοινή γνώμη. Έχοντας 
ο ίδιος θέσεις, διατυπωμένες και γνω-
στές, συνομίλησε άλλοτε με δική του 
πρωτοβουλία ή μετά από πρόσκληση 
ειδική περί τούτου. Δεν άκουσε μόνο 
τους επτά Προέδρους. Είναι γι’ αυτό που 
δεν κατέγραψε μόνο όσα άκουσε αλλά 
και όσα συζητήθηκαν ως διαφωνίες, 
ώστε να αξιολογηθούν και να κριθούν. 
Κατέγραψε απόψεις και αλήθειες, που, 
όμως ως παραδέχεται ο ίδιος, στον πρό-
λογο της δεύτερης έκδοσης, απέτυχε να 
διαμορφωθεί διαχρονικά μια ελπιδοφόρα 
πολιτική φιλοσοφία για δίκαιη επίλυση 
του κυπριακού προβλήματος.

Προφανέστατα αυτό που ο αναγνώ-
στης θα διαπιστώσει και θα πρέπει να 
κρίνει, είναι η σειρά των μοιραίων και 
καταστροφικών αποφάσεων και υπο-
χωρήσεών μας. Ιδιαίτερα δεν αντιμε-
τωπίστηκε ποτέ, ως ο ίδιος σταθερά και 
επίμονα υποδείκνυε με τη δημοσιο-

γραφική γραφίδα του, αλλά και όπως 
ανέπτυσσε στις συναντήσεις του με 
τον εκάστοτε Πρόεδρο, η συνέπεια της 
Τουρκίας για εφαρμογή της καθιερω-
μένης, από πολλά χρόνια πριν και από 
την έκθεση του Νιχάτ Ερίμ, προφανούς 
στρατηγικής της για τουρκοποίηση της 
Κύπρου. Η προσπάθεια της ηγεσίας μας 
αναλωνόταν στο να πετύχει λύση μέσα 
από τις συνομιλίες, πάντα με βάση τη 
συλλογιστική ότι, δήθεν, η Τουρκία είναι 
και παραμένει αδιάλλακτη, οπότε θα 
καμφθεί, τάχα, με δικές μας υποχωρή-
σεις, που υπεδείκνυαν (χάριν των δικών 
τους συμφερόντων) φίλοι και εχθροί!

Ουδέποτε δηλαδή έγινε πεποίθηση ότι 
ήμασταν αντιμέτωποι προς μιαν αμετακί-
νητη συγκεκριμένη τουρκική στρατηγική, 
με αφετηρία τα δεσμά της Ζυρίχης και τα 
όσα τότε συμφωνήθηκαν μεταξύ Τουρκίας 
και Ελλάδας για το κυπριακό πρόβλη-
μα. Δεσμά και υποχωρήσεις που, όπως 
προειδοποιεί ο συγγραφέας, οδηγούν με 
γεωμετρική ακρίβεια στην επανάκτηση 
της Κύπρου από την Τουρκία.

Αυτό προέβαλε στον πρόλογο της 
πρώτης έκδοσης και ο Βάσος Λυσσα-
ρίδης, ο οποίος τόνισε την άλλη μεγάλη 
διαχρονική αδυναμία της πλευράς μας 
περί την ανύπαρκτη «κοινή δράση». 
Έγραψε χαρακτηριστικά: «Το Κυπριακό 
βρίσκεται σε εκτροπή. Χρειαζόμαστε 
κοινή δράση για να αποφύγουμε τους 
σαφείς και άμεσους κινδύνους τουρκο-
ποίησης της Κύπρου που εκκρεμούν».

Το ερώτημα, όμως, παραμένει: εί-
ναι κατανοητός έστω σήμερα αυτός 
ο κίνδυνος; Θα τύχει εφαρμογής η 
ανάγκη αντιμετώπισης της στρατηγι-
κής επιδίωξης της Τουρκίας, με κοινή 
δράση, συναντίληψη και παραμερι-
σμό των επιμέρους κομματικών και 
άλλων διαφωνιών; Χρειάζεται πίεση 
προς πραγμάτωση τούτου; Εδώ και ο 
ρόλος της κοινής γνώμης, που πρέπει, 
επιτέλους, κυρίαρχα, να απαιτήσει να 
υπάρξει αποφασιστικά μια νέα κοινή σε 
σχεδιασμό και εφαρμογή, πορεία προς 
λύτρωση. Τα δίκαια και τα δικαιώματά 
μας ως λαού και κράτους δεν θα τα δι-
εκδικήσουν άλλοι για εμάς. Αυτό είναι 
δικό μας καθήκον, του καθενός. Ανάγκη 
λοιπόν για λαϊκή αφύπνιση και ανάταση 
με βάση τις τόσες θυσίες και την ιστορική 
μνήμη. Ανάγκη με βάση τη μελέτη και 
τη γνώση όσων προηγήθηκαν (όπως 
την προσφέρει και το υπό αναφορά νέο 
βιβλίο) για διαμόρφωση μιας κοινής και 
αποτελεσματικής διεκδίκησης.

ΘΕΣΗΣΑΒΒΑΣ ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Σ. ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ, 
δικηγόρος - πρώην βουλευτής

Είναι εξωφρενικό και αυτόχρημα τραγικό: Μια ολέθρια αγγλοτουρκική θέση, η 
διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, που στηρίζεται στην αγγλική κοινοτητοκρατία 
και στο τουρκικό μιλλέτ, που καταργεί και καταλύει την διεθνώς αναγνωρισμένη 

Κυπριακή Δημοκρατία, έγινε η εμμονική παντιέρα μιας σπιθαμιαίας ελληνικής 
κυπριακής πολιτικής ηγεσίας, η οποία πεισματικά αρνείται να αντιληφθεί ότι: 

Η προτεινόμενη λύση οδηγεί τον κυπριακό Ελληνισμό σε εθνική και βιολογική 
αυτοχειρία. Και παραδίδει την Κύπρο αύτανδρη σε μια νέα, επαχθή τουρκοκρατία



Η ταινία «Τα Πάντα Όλα» (αγγλικός 
τίτλος «Everything Everywhere 
All At Once») σάρωσε τα βραβεία 
Όσκαρ, που απονεμήθηκαν την 
περασμένη Κυριακή. Συνολικά 
εξασφάλισε επτά χρυσά αγαλμα-
τίδια. Ε, λοιπόν, σας πληροφορώ 
ότι έχουμε και στην Κύπρο μιαν 
ανάλογη ταινία, η οποία μόλις 
άρχισε να γυρίζεται. Στο κυπρια-
κής έμπνευσης «Τα Πάντα Όλα» 
πρωταγωνιστεί ο... νέος Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστο-
δουλίδης. Και όχι μόνο πρωταγω-
νιστεί έχοντας τον πρώτο ανδρικό 
ρόλο, αλλά και ως... σκηνοθέτης, 
παραγωγός, σεναριογράφος, ενδυ-
ματολόγος, ειδικός επί των οπτικών 
εφέ και γενικά αναμειγνυόμενος σε 
όλα όσα αφορούν μια ταινία. Μόνο 
τη μουσική ανέλαβε ο... Μιχάλης 
Χατζηγιάννης.
Στην κυπριακή εκδοχή της οσκαρι-
κής «Τα Πάντα Όλα», ο Πρόεδρος 
Χριστοδουλίδης αναλαμβάνει να 
λύσει... τα πάντα όλα που απασχο-
λούν την Κυβέρνησή του. Από το 
Κυπριακό μέχρι και το τελευταίο 
προβληματάκι, όπως, ας πούμε, την 
παρέμβασή του για να ανασταλεί η 
στάση εργασίας στο Γενικό Νο-
σοκομείο Αμμοχώστου, που είχε 
κηρυχθεί λόγω της μη ανανέωσης 
του συμβολαίου δύο νοσηλευτών. 
Και μάλιστα η παρέμβαση του 

Προέδρου έγινε από την Αθήνα, 
όπου διεξήγε σημαντικές συνομι-
λίες με την ελληνική Κυβέρνηση. 
Είπε στους νοσηλευτές «περιμένετε 
να στραφώ στην Κύπρον τζιαι θα το 
κανονίσουμεν το πρόβλημαν».
Χαλαρώστε λίγο, κύριε Νίκο μου. 
Όλοι το ξέρουμε ότι είσαστε εργασι-
ομανής, τελειομανής, κινητικότατος, 
ακούραστος, ενδιαφερόμενος για 
τα πάντα, ευήκοος, ευπροσήγορος, 
πολυσυλλεκτικός, αλλά αυτή η πο-
λυσυλλεκτικότητα δεν είναι ανάγκη 
να αφορά και όλα τα... προβλήματα 
που έχει να χειριστεί η Κυβέρνησή 
σας. Άστε και κανέναν άλλο να τα... 

συλλέξει και να ασχοληθεί με την 
επίλυσή τους. Δεν χρειάζεται να 
εμφανίζεστε τόσο συγκεντρωτικός. 
Το είχε και ο Νίκαρος αυτό και όλα 
τα δισεπίλυτα προβλήματα κατέλη-
γαν κοντά του, ως να ήταν κάτι σαν... 
Άγιος Παντελεήμονας.
Έχετε διορίσει αρκετούς Υπουρ-
γούς, Υφυπουργούς και Επι-
τρόπους, οπότε αφήστε τους να 
ασχοληθούν αυτοί με τις λεπτομέ-
ρειες των προβλημάτων. Δεν είναι 
ανάγκη να προσπαθείτε με τόση 
επιμονή να κάνετε... «Everything 
Everywhere All At Once»!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Γιατί ενοχλήθηκε τόσο πολύ το 
ΑΚΕΛ με τη θεσμοθέτηση του 
Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργα-
σίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, 
που συμφωνήθηκε στην πρόσφατη 
επίσκεψη του Προέδρου Χριστο-
δουλίδη στην Αθήνα; Γιατί επέλεξε 
αυτό ειδικά το θέμα για να εξαπο-
λύσει τις πρώτες του ηχηρές βολές 
κατά της νέας Κυβέρνησης; Οι επι-
κρίσεις της Αριστεράς επικεντρώ-
θηκαν σε μιαν επιχειρηματολογία, 
η οποία τελικά αποδείχθηκε σαθρή. 
Στο ότι, δηλαδή, θα συνέρχονται σε 
κοινές συνεδριάσεις τα Υπουργικά 
Συμβούλια των δύο χωρών, ενώ, 
όπως διευκρινίστηκε, θα συμμετέ-
χουν απλώς ορισμένοι υπουργοί, 
στην αρμοδιότητα των οποίων θα 
βρίσκονται τα θέματα της ατζέντας 
των διμερών συνεδριάσεων. Γιατί 
τόση ταραχή στην Εζεκία Παπαϊω-
άννου, η οποία έσπευσε να σχολιά-
σει ότι οι αποφάσεις που λήφθηκαν 

«δεν εκπέμπουν τα ορθά μηνύματα 
για την υπόσταση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας ως ανεξάρτητου 
δικοινοτικού κράτους και είναι βέ-
βαιο ότι θα τύχουν εκμετάλλευσης 
από την τουρκική προπαγάνδα»; 
Και γιατί δεν περίμεναν να ενημε-
ρωθούν επίσημα από τον Πρόεδρο 
για το τι ακριβώς συμφωνήθηκε 
στην Αθήνα και βγήκαν δημόσια 
να εκφράσουν ανησυχία για κάτι το 
οποίο τελικά δεν ανταποκρινόταν 
στην πραγματικότητα; 
Την ίδια ώρα διερωτώμαι ποια θα 
είναι η αντίδραση του ΑΚΕΛ αν ο 
νέος Πρόεδρος προωθήσει αυτό 
που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα 
διακυβέρνησής του, σύμφωνα με 
το οποίο «μελετούμε, σε συνεργα-
σία με την Ελληνική Κυβέρνηση, 
την προοπτική ουσιαστικής ανα-
βίωσης του Δόγματος του Ενιαίου 
Αμυντικού Χώρου Κύπρου-Ελ-
λάδας σε επιχειρησιακό επίπεδο». 

Πάλι θα διαφωνήσει το ΑΚΕΛ, μπας 
και δεν θα εκπέμπονται τα ορθά 
μηνύματα και θα το εκμεταλλευθεί 
και αυτό η τουρκική προπαγάνδα; 
Και εάν (θεωρητικά ομιλούντες), με 
τις επικείμενες εκλογές στην Ελλάδα 
επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, τι 
θα κάνει το ΑΚΕΛ; Θα πάει ο Στέφα-
νος να δει τον Τσίπρα για να του πει 
να προσέχει από τα «ανοίγματα» του 
Χριστοδουλίδη;
Εμείς θα περιμένουμε να δούμε 
πώς θα λειτουργήσει στην πράξη το 
θεσμοθετημένο Ανώτατο Συμβού-
λιο Συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας 
και κατά πόσον θα υλοποιηθεί 
και η ουσιαστική αναβίωση του 
Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου, σε επιχειρησιακό επίπε-
δο, όπως είχε υποσχεθεί ο νέος 
Πρόεδρος. Θα κριθούν και αυτά εκ 
του αποτελέσματος. Αλλά πρώτα εκ 
της... εφαρμογής, βεβαίως.

ΜΠΟΞΕΡ

Της Κυριακής
19.03.2023

Εξ Απορρήτων

Όταν το BBC 
κάνει πίσω...
Ο Γκάρι Λίνεκερ είναι ένας από 
τους σπουδαιότερους ποδοσφαι-
ριστές που ανέδειξε η Βρετανία. 
Ιστορική έχει μείνει η ατάκα του, 
ότι «το ποδόσφαιρο είναι ένα απλό 
παιχνίδι, όπου 22 παίκτες κλο-
τσάνε μια μπάλα για 90 λεπτά και 
στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί». 
Το τελευταίο διάστημα ο Λίνεκερ 
συγκέντρωσε πάνω του τα φώτα της 
δημοσιότητας, όταν το BBC τον απέ-
λυσε από την αθλητική τηλεοπτική 
εκπομπή «Match of the Day», επει-
δή σε ανάρτησή του στο διαδίκτυο 
διαφώνησε με τη μεταναστευτική 
πολιτική της Κυβέρνησης των Συ-
ντηρητικών, κάνοντας παραλληλι-
σμούς με τη ναζιστική Γερμανία του 
1930. Οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι στην απόφαση του BBC συνέ-
βαλαν και παρεμβάσεις υπουργών 
και βουλευτών του Συντηρητικού 
Κόμματος. Οι αντιδράσεις στην 
απόφαση του BBC ήταν καταιγι-
στικές. Ένα κύμα αθρόας συμπα-
ράστασης στον Γκάρι Λίνεκερ, από 
συμπαρουσιαστές του, από άλλους 
τηλεοπτικούς παρουσιαστές, από 
ποδοσφαιριστές και προπονη-
τές, από σωματεία, αλλά και από 
απλούς πολίτες, ανάγκασε το BBC 
να πάρει πίσω την απόφασή του και 
να επαναφέρει τον πρώην ποδο-
σφαιριστή στη θέση του σχολιαστή 
στο «Match of the Day», ζητώντας 
του και συγγνώμη. Έτσι, στο τέλος, 
στο... ματς του Λίνεκερ με το κανάλι, 
κέρδισε καθαρά ο πρώτος. 
Το BBC θεωρείται ένας από τους 
πιο έγκυρους, αμερόληπτους και 
αξιόπιστους ραδιοτηλεοπτικούς 
οργανισμούς στον κόσμο και ξενίζει 
η αρχική απόφασή του να απομα-
κρύνει τον Λίνεκερ από την εκπομπή 
του, πολύ περισσότερο που το θέμα 
άπτεται της ελευθερίας έκφρασης, 
αφού ο παρουσιαστής απολύθη-
κε για μιαν άποψή του, την οποία, 
μάλιστα, εξέφρασε στο Twitter και όχι 
στο πλαίσιο της εκπομπής. Εν πάση 
περιπτώσει, το BBC αναγνώρισε το 
λάθος του, υπό την πίεση, βεβαίως, 
της γενικής κατακραυγής και έφερε 
πίσω τον παλαίμαχο φορ. Ένα βασικό 
συμπέρασμα που εξάγεται από αυτήν 
την ιστορία είναι ότι κανένας δεν 
μπορεί να παραγνωρίζει τη δύναμη 
της κοινής γνώμης, όταν εκφράζεται 
μαζικά, μαχητικά και αποφασιστικά. 
Και αν προεκτείνουμε την ατάκα 
του Γκάρι Λίνεκερ, σύμφωνα με 
την οποία «στο τέλος κερδίζουν οι 
Γερμανοί», μπορούμε να πούμε ότι 
«στο τέλος κερδίζουν όσοι διώκο-
νται και δικαιώνονται»!

ΜΠΟΞΕΡ

Και... ψευδοποδοσφαιριστής ο Τατάρ

  «Τα Πάντα Όλα»... με τον Πρόεδρο

Τα «ορθά μηνύματα» του ΑΚΕΛ

Δικαστές με... αδιάβροχη τήβεννο

Χριστός Ανέστη... εκ τσακρών!

Πριν από μερικές ημέρες έγινε viral 
ένα βίντεο που παρουσίαζε τον ψευ-
δοπρόεδρο, Ερσίν Τατάρ, να τρώει 
τα μούτρα του σε ένα γήπεδο, όπου 
έκανε μια μεγαλοπρεπή βουτιά στο 
έδαφος («την έφαεν σσιηστήν χαμαί», 
για να το περιγράψω κυπριακά), στην 
προσπάθειά του να κάνει κεφαλιά, 
αλλά δεν βρήκε την μπάλα. Ο Τατάρ 
είχε τη φαεινή ιδέα να πάει να παίξει 
μπάλα με μαθητές και μάλιστα φο-
ρώντας και το κοστούμι του, αλλά την 
έπαθε όταν προσπάθησε να μιμηθεί 
τον Μέσι. Απλώς κατέληξε να κρατά-
ει... τη μέση του!  
Και όπως πήγε να το παίξει ποδο-
σφαιριστής χωρίς να είναι, τα ίδια 
κάνει και όταν το παίζει... πρόεδρος 
χωρίς να είναι. Κατά τη συνάντησή 
του με τη Βοηθό Γενικό Γραμματέα 

των Ηνωμένων Εθνών, Ρόζμαρι ντι 
Κάρλο, επεχείρησε να εμφανιστεί 
ως πραγματικός πρόεδρος, επα-
ναλαμβάνοντας τις αξιώσεις του 
για αναγνώριση της «κυριαρχικής 
ισότητας» του ψευδοκράτους του, 
ως προϋπόθεση για να υπάρξει 
επιστροφή στο τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων. Και για να δώσει 
περισσότερη έμφαση στον ρόλο του 
ως δήθεν πρόεδρος, προειδοποίησε 
ότι αν διευθετηθεί συνάντηση του 
Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον 
Αντόνιο Γκουτέρες στις Βρυξέλλες, 
στο περιθώριο του επικείμενου 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τότε θα 
πάρει το αεροπλάνο και θα πάει και 
ο ίδιος στη βελγική πρωτεύουσα, 
για να απαιτήσει συνάντηση με τον 
Γενικό Γραμματέα. Το ότι δεν τον 

αναγνωρίζει κανένας, δεν τον πτοεί. 
Όπως είχε πει, μετά το άτσαλο πλον-
ζόν του στο γήπεδο, ότι αν χρειαστεί 
είναι έτοιμος να ξαναπέσει και να 
ξανασηκωθεί, το ίδιο και με τις 
αλλεπάλληλες τούμπες που κάνει 
στη μάταιη προσπάθειά του να αυ-
τοαναβαθμιστεί σε νόμιμο πρόεδρο. 
Επιμένει στην ίδια ακριβώς γραμμή, 
χωρίς να αφήνει κανένα περιθώριο 
έστω και μιας μικρής αλλαγής στη 
στάση του.
Έχοντας όλα αυτά υπ’ όψιν, καλό θα 
είναι η δική μας πλευρά να... κάτσει 
την μάππαν χαμαί και να μην καλλι-
εργεί και πολλές ελπίδες ότι η τουρ-
κική πλευρά θα δεχθεί να επανέλθει 
στο γήπεδο, εάν δεν δεχθούμε εμείς 
πρώτα τις παράλογες απαιτήσεις της.

ΜΠΟΞΕΡ

Η εικόνα που απαθανατίστηκε 
από τον τηλεοπτικό φακό ήταν 
πραγματικά απίστευτη! Κουβά-
δες και λεκάνες στο πάτωμα... 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της 
χώρας, για να... μαζεύουν το νερό 
που έπεφτε από το ταβάνι, κατά τη 
διάρκεια νεροποντής που σημει-
ώθηκε στη Λευκωσία. Και,  μάλι-
στα, όπως ανέφεραν εργαζόμενοι 
στο Ανώτατο, η ίδια κατάσταση 
επικρατεί ίσως από τον πρώτο 
χρόνο λειτουργίας του κτηρίου. 
Φανταστείτε τι θα γίνεται όταν 
έχουμε κανέναν κατακλυσμό. 
Θα επηρεάζονται ασφαλώς και τα 
διαδραματιζόμενα ενώπιον του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου. Υποθέ-
σεις θα αναβάλλονται όχι κατόπιν 
γνωμάτευσης των δικαστών, αλλά 
κατόπιν γνωμάτευσης του... Διευ-
θυντή της Μετεωρολογικής Υπη-
ρεσίας, κ. Κλεάνθη Νικολαΐδη.
Και όταν δεν θα αναβάλλονται υπο-
θέσεις, αλλά θα εκδικάζονται υπό 
βροχήν, θα αγορεύει ο δικηγόρος 
κάποιου εφεσείοντος και θα προ-
σαρμόζει κι αυτός την αγόρευσή 
του στα επικρατούντα δεδομένα:
- Έντιμοι κύριοι δικασταί. Η υπό-
θεση, όπως την έχει παρουσιάσει 
η υπεράσπιση του εφεσιβλήτου, 
κυριολεκτικά... πίνει νερό!
Και ακόμη ένας πιθανός διάλογος 
στην αίθουσα του Εφετείου:

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, 
έχουμε να καλέσουμε ακόμη δύο 
μάρτυρες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, αλλά 
προηγουμένως να καλέσουμε... 
κανέναν κλητήραν, να φέρει ακό-
μα θκυο-τρεις σίκλες, για να μεν 
πλημμυρίσουμεν δαμέσα!
Ή και μια άλλη έκκληση του Προ-
έδρου του Ανωτάτου:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τους 
ευπαίδευτους συνηγόρους να μιλά-
νε... λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν τους 
ακούμε καλά, με τον θόρυβο του 
νερού που τρέχει μέσα στες σίκλες!
Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι 
λόγω των πολυάριθμων εκκρε-
μών υποθέσεων που έχει ενώπιόν 
του το Ανώτατο Δικαστήριο... 
«πνίγεται» στη χαρτούρα, αλλά όχι 
να κινδυνεύει να πνιγεί και στο 
νερό της βροχής. 
Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, θα 
αναγκάζονται και οι δικαστές να 
εμφανίζονται με... αδιάβροχη τή-
βεννο, ή να κάθονται στα έδρανα 
και μαζί με το σφυρί να κρατάνε 
και μια ομπρέλα.
Καλή είναι η μεταρρύθμιση της 
Δικαιοσύνης, αλλά μαζί με τα κενά 
στην απονομή της, μήπως θα πρέ-
πει να φροντίσουμε να κλείσουμε 
και τις... τρύπες στην οροφή, από 
τις οποίες μπαίνουν νερά;
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Ευτυχώς που πρόλαβε η Αστυνο-
μία, αλλιώς θα είχαμε φέτος το πιο... 
«πολύκροτο» Πάσχα όλων των 
εποχών. Πάνω από 95.000 κροτί-
δες, άλλως τσάκρες, εντοπίστηκαν 
στην Πάφο, σε δασώδη περιοχή. 
Τρομακτικό! Μόνο σε ένα σημείο 
βρέθηκαν 95.000 εκρηκτικοί 
μηχανισμοί. Τρεις τύποι που τους 
ξεφόρτωναν από φορτηγά, συνελή-
φθησαν. Μωρέ, αυτοί δεν σχεδίαζαν 
αναπαράσταση της Ανάστασης του 
Κυρίου. Σχεδίαζαν αναπαράσταση 
του πολέμου στην Ουκρανία!
Και αυτές είναι μόνο οι κροτίδες 
που ανακάλυψε η Αστυνομία. 
Υπάρχουν και χιλιάδες άλλες (που 
έχουν ήδη εισαχθεί ή θα εισα-
χθούν μέχρι το Πάσχα) και θα κυ-
κλοφορούν «ελεύθερες» εκεί έξω, 
μέχρι τη στιγμή που θα εκραγούν. 
Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία. Παρά 
τις προειδοποιήσεις, τις κινη-
τοποιήσεις και τις εκκλήσεις, 
κάποιοι επιμένουν να τηρούν 
το ηλίθιο και άκρως επικίνδυνο 
«έθιμο» των κροτίδων. 
Για τ’ όνομα του Θεού! Είναι αυτός 
τρόπος να γιορτάζουμε την Έγερση 
του Θεανθρώπου; Μα αν ήθελε να 
τον τιμούμε με κρότους ο Κύριος, 
δεν θα ανασταινόταν αθόρυβα από 
τον τάφο του, ώστε να μην τον αντι-
ληφθούν οι φρουροί. Θα έβγαινε 
ανατινάζοντας τη γύρω περιοχή.
Κύριε ελέησον! Θα αναγκαστούμε 
να πηγαίνουμε στην Ανάσταση 
φορώντας κράνη. Ο Χριστός 

σταυρωθείς εις Κρανίου τόπον και 
αναστηθείς εις... Κρανών τόπον!
Ζούμε σε μια χώρα όπου ένα από 
τα κύρια χαρακτηριστικά είναι οι 
κρότοι (βόμβες, κροτίδες, πυροτε-
χνήματα, πειραγμένα αυτοκίνητα 
και μοτοσικλέτες για να κάνουν 
μεγαλύτερο θόρυβο, μέχρι και... 
πολιτικούς που συναγωνίζονται 
σε... καρκασιαλλίκκιν).
Δεν είναι, λοιπόν, παράξενο που 
και τα παιδιά μας, παρασυρμένα 
από την κροταλίζουσα κοινωνία 
μας, προσπαθούν κι αυτά να 
δώσουν το δικό τους στίγμα με τις 
τσάκρες, χωρίς να συνειδητοποι-
ούν ότι μπορεί να χάσουν και την 
ίδια τη ζωή τους για χάρη απλώς 
ενός στιγμιαίου κρότου.
Το βράδυ της Ανάστασης, αλλά και 
την περίοδο που θα προηγηθεί, η 
Αστυνομία θα βρίσκεται σε επιφυ-
λακή για τις κροτίδες. Αλλά δεν είναι 
δυνατό να βρίσκεται παντού και να 
προλαβαίνει τον κάθε ανεύθυνο 
που θέλει να κάνει πασιαμά με 
κρότους. Δυστυχώς, θα ζήσουμε 
και φέτος την καθιερωμένη εικόνα. 
Ο Χριστός να σταυρώνεται με τη 
συνοδεία ρωμαϊκής κουστωδίας 
και να ανασταίνεται με τη συνοδεία... 
της Κυπριακής Αστυνομίας!
ΥΓ: Το κείμενο αυτό είχε ήδη γραφτεί, 
όταν ήρθε η πληροφορία ότι στη 
Λεμεσό η Αστυνομία εντόπισε σε 
εμπορευματοκιβώτιο 300.000 
κροτίδες!
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