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Αλλάζουν τα μέχρι τώρα γνωστά 
δεδομένα στα Βαλκάνια, καθώς οι ασφυ-
κτικές έξωθεν πιέσεις και ο «πόλεμος» 
των ξένων δακτύλων οδηγεί τις χώρες 
της περιοχής, με πρώτη την Ελλάδα, στην 
επιλογή στρατοπέδου, χωρίς περιθώ-
ριο ουδετερότητας. Τα Σκόπια κάνουν 
τα πρώτα τους  βήματα, επισήμως, για 

ένταξη στο ΝΑΤΟ. Παρέλαβαν την πο-
λυπόθητη πρόσκληση, την ώρα ακριβώς 
που η Ελλάδα άνοιγε μέτωπο με τη 
Ρωσία, επειδή συντάχθηκε με τη Δύση 
και, άρα,  βοήθησε στο «βρόμικο παιχνίδι 
επιρροής στα Βαλκάνια». Στις πρώτες 
κινήσεις πάνω στη Βαλκανική σκακιέρα 
περιλαμβάνονται η απέλαση δύο Ρώσων 
διπλωματών από την Ελλάδα, η  απαγό-
ρευση εισόδου σε άλλους δύο, τα ρωσικά 
ανάλογα αντίποινα και οι αμερικανικοί 
πανηγυρισμοί για την αποφασιστικότητα 
της Αθήνας να σταθεί στο ύψος των περι-
στάσεων, δηλαδή απέναντι από τη Ρωσία. 
ΕΛΛΑ Α  
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Θα θεωρήσουμε βέβαιο ότι κάποια 
μέρα θα αρχίσει νέος κύκλος Συ-
νομιλιών για το Κυπριακό. Οι δύο 
πλευρές θα κληθούν και πάλι να 

διαπραγματευθούν, δήθεν, λειτουργήσιμη λύση 
του προβλήματος. Η τουρκική πλευρά εδώ και 44 
χρόνια λέγει και πράττει κατά της λειτουργήσιμης 
λύσης. Πέτυχε με τις υποχωρήσεις τής δικής μας 
πλευράς να αναβαθμίσει τοπικώς και διεθνώς 
την τουρκοκυπριακή μειονότητα σε Κοινότητα. 
Και την Κοινότητα σε Κράτος, που λειτουργεί 
εδώ και 30 χρόνια. Η Ελληνοκυπριακή ηγεσία 
(οι Πρόεδροι της Κύπρου) όλα αυτά τα χρόνια 
έλεγαν ότι πετύχαιναν πρόοδο. Κάθε φορά που 
τελείωναν άγονες Συνομιλίες, η Ελληνική πλευρά 
πανηγύριζε για τις επιτυχίες της...

Εδώ και 6 περίπου χρόνια και ο νυν 
Πρόεδρος, ο Ν. Αναστασιάδης, όπου και όταν 
συνομιλούσε, επιτύγχανε πρόοδο. Ανήγγελλε 
προς τον Λαό ότι η λύση είναι κοντά. Τελικά η 
λύση φαίνεται ότι, μετά από 44 χρόνια άγονων 
και ολέθριων για την Ελληνική πλευρά 
Συνομιλιών, είναι ανέφικτη. Γιατί; Επειδή η 
Τουρκία θέλει διάλυση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας σε πρώτη φάση και καταβρόχθισή της 
στην επόμενη. Επειδή όχι μόνο δεν υποχωρεί, 
δεν συμβιβάζεται, αλλά τώρα ζητά και τη 
στεριά και τη θάλασσα. Έχει πλέον ισχυρότερη 
παρουσία στην περιοχή… Αλλά και επειδή η 
δική μας πλευρά πλανάται και περιπλανάται 
στις μικροπολιτικές διαχειρίσεις του Κυπρια-
κού χωρίς δύναμη, χωρίς σχεδιασμό, χωρίς 
να… γίνεται σεβαστή ως «υπάρχουσα».

Τι θα κάμει στο άμεσο μέλλον ο Πρόε-
δρος Αναστασιάδης; Είναι βέβαιο ότι έχει 
και γνώση και επίγνωση των πιο πάνω 
τουρκικών σχεδίων. Είναι βέβαιο ότι κατα-
νοεί πλέον ότι δεν υπάρχουν Δυνάμεις που 
θα εξαναγκάσουν την Τουρκία να εγκατα-
λείψει τα κατοχικά και τα κατακτητικά σχέδιά 
της κατά της Κύπρου. Γνωρίζοντας όλα αυτά 
ζητά Συνομιλίες; Δεν έχει άλλη επιλογή; Ας 
πούμε ότι ως η αδύναμη πλευρά δεν έχει 
άλλη επιλογή από το να συνομιλεί. Και να 
υποχωρεί… Πώς θα αποφύγει την τουρκι-
κή εφαρμοσμένη αξίωση τού «η Κύπρος 
εξέλιπε»; Πώς θα αντιμετωπίσει την ορμή 
μιας αδίστακτης Τουρκίας να διαλύσει την 
Κυπριακή Δημοκρατία με τη μέθοδο τού 
σαφώς μη λειτουργήσιμου Διζωνικού Δι-
κοινοτικού Ομοσπονδιακού Κράτους;

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας (όπως 
και οι προηγούμενοι) υπόσχεται στον Λαό 
ότι έχει βούληση και αποφασιστικότητα και 
ετοιμότητα για λύση. Όμως, ο Τούρκος έχει 
τη δική του βούληση για λύση, που ισοδυ-
ναμεί με δική μας εξαφάνιση. Φυσιολογικά 
κρίνεται και επικρίνεται ο Πρόεδρος για τις 
όποιες αυταπάτες ή πραγματικές αποτυχίες 
του στο Κυπριακό. Δικαίως κατηγορείται από 
μερικούς ότι δεν επιδιώκει αποφασιστικά 
λύση και επικρίνεται από άλλους ότι θέλει 
καταστροφική λύση. Είναι πρόδηλο ότι και οι 
πρώην Πρόεδροι και ο νυν ήθελαν λύση. Και 
θέλουν λειτουργήσιμη λύση. Το τι ήθελαν 
όμως και το τι θέλουν, δεν μετρά. Γι’ αυτό και 
απέτυχαν. Δεν είχαν τη δύναμη να στηρίξουν 
τα θέλω τους. Θέλω, σημαίνει έχω τη δύναμη 
να παίρνω. Στη δική μας θλιβερή ιστορική δι-
αδρομή, είναι ο δυνατός Τούρκος που ήθελε 
και ο ισχυρός Τούρκος που έπαιρνε.

Τι άλλαξε τώρα;  Άλλαξε και τι, υπέρ μας; 
Αυτό που άλλαξε είναι ότι η Τουρκία έγινε 
ισχυρότερη. Μεγάλος πολιτικοστρατιωτικός 
και οικονομικός παίκτης στην περιοχή. Και 
μεταξύ εκείνων που θα πληρώσουν αυτήν 
την εξέλιξη θα είναι και οι επόμενες Συνομι-
λίες στο Κυπριακό. Ας ετοιμαστεί ο Πρόε-
δρος. Είναι φορτωμένος τον δικό του Σταυρό 
στη   του Κυπριακού. Ας 
φροντίσει Τ ΡΑ να αποφύγει τη σταύρωση 
και του ιδίου και του Κυπριακού Ελληνισμού. 

Αν και όταν αποφασίσει να πορευθεί σε 
νέες Συνομιλίες, θα πρέπει να μην έχει πλέον 
πλάνες ή αυταπάτες. Είτε θα υπογράψει όσα 
ζητά ο Τούρκος που σημαίνουν διάλυση της 
Κυπριακής Πολιτείας (και βέβαιη τουρκοποί-
ηση στο προσεχές μέλλον), είτε θα πει όχι και 
ο Τούρκος θα επιβάλει με διαφορετικές με-
θόδους τα Σχέδιά του. Αυτός είναι ο Σταυρός 
του Προέδρου της Κύπρου. Θα τον επωμι-
σθεί μόνος του ή θα ζητήσει την εφιαλτική 
Ιστορική αυτή περίοδο και κάποιους Σίμω-
νες Κυρηναίους (εντός και εκτός Κύπρου) να 
σηκώσουν τον σταυρό στη   
του Κυπριακού Ελληνισμού.

 

Σε περίοδο βαθιάς κρίσης, με μη προδι-
αγραφόμενο τέλος, εισήλθε η Παιδεία. 
Η απόφαση του πουργού Παιδείας να 

υιοθετήσει τις υποδείξεις του Γενικού Ελεγκτή 
και να περάσει από το πουργικό Συμβούλιο 
μέτρα, με τα οποία να τερματίζεται η αυθαιρεσία 
στις απαλλαγές εκπαιδευτικών από τη διδασκα-
λία, πυροδότησε θύελλα αντιδράσεων από τις 
εκπαιδευτικές οργανώσεις. Η ένταση μετουσι-
ώθηκε σε μία πρωτοφανή διαμαρτυρία έξω από 
το πουργείο, με χιλιάδες εκπαιδευτικούς να 
απαιτούν την παραίτηση του Κώστα αμπιαούρη 
και να αρνούνται να προσέλθουν σε διάλογο, εάν 
δεν αποσυρθούν τα μέτρα. Ο πουργός εμμένει 
σθεναρά στην απόφαση τού πουργικού, ενώ την 
ίδια ώρα, με αλλεπάλληλες παρεμβάσεις του, ο 
Οδυσσέας Μιχαηλίδης τού παρέχει στήριξη. Ο 
Γενικός Ελεγκτής, μάλιστα, δεν δίστασε να δώσει 
στη δημοσιότητα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν 

ότι οι εκπαιδευτικοί στην Κύπρο είναι από τους 
πιο ακριβοπληρωμένους στην Ευρώπη και με 
τις λιγότερες ώρες διδασκαλίας. Με τα νέα μέτρα,  
οι ανάγκες της Παιδείας απαιτούν 214 λιγότερες 
προσλήψεις. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θέτουν 
στον δημόσιο διάλογο ζήτημα για τις αποσπάσεις 
300 εκπαιδευτικών στο πουργείο Παιδείας και 
άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Ο διά του περιώνυμου γλωσσαρίου ορ-
γανωμένος φρονηματισμός της ιστορικής 
μνήμης, μέσα από την… εθελούσια κατευ-
θυνόμενη χρήση της γλώσσας και την εκ-
χώρηση της ελευθερίας της σκέψης στους 
«αμφίσημους» ευφημισμούς της στορίας, 
παρουσιάστηκε την περασμένη Πέμπτη 
από τον ΟΑΣΕ, εν μέσω έντονων διαμαρ-

τυριών μεγάλης μερίδας δημοσιογράφων, 
αλλά και αντιδράσεων του συνόλου του 
πολιτικού κόσμου και των πολιτικών κομ-
μάτων, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, ο οποίος εξέφρασε δημόσια 
την απερίφραστη διαφωνία του για το 
γλωσσάρι, υποδεικνύοντας ότι δεν μπορεί 
να γίνεται εξωραϊσμός των εγκλημάτων, 

ούτε η κατοχή να πάψει να λέγεται κατοχή.  
Την ίδια ώρα, έρχεται στην επιφάνεια το… 
ενδιαφέρον παρελθόν του Αντιπροσώπου 
του Γραφείου της Ελευθερίας του Τύπου 
του ΟΑΣΕ, Αρλέμ Ντεζίρ, ο οποίος κατα-
δικάστηκε την περίοδο 1986-1987 για 
διασπάθιση δημοσίου χρήματος. 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

   

Γλωσσ ρι  ητείται λέ η και για την  αλή εια

ΕΠΙΣΤΡΟ Η 
ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ
Η έγκριση της συμφωνίας Ελληνικής 
Τράπεζας-Συνεργατισμού και η ψή-
φιση του νέου νομοθετικού πλαισίου 
έφεραν την ηρεμία στις τράπεζες

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Η ΤΟΥΡΚΙΑ 
ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ
Στον αστερισμό της απόλυτης 
πολιτικής κυριαρχίας του Ερ-
ντογάν εισήλθε η Τουρκία, μετά 
τις εκλογές της 24ης Ιουνίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ
Παρατείνεται μέχρι τον Αύ-
γουστο η αγωνία για το μέλλον 
900 υπαλλήλων της Συνεργα-
τικής Κυπριακής Τράπεζας 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Η ΥΓΕΙΑ 
ΓΥΡΕΥΕΙ ΓΙΑΤΡΕΙΑ

ποστελέχωση, ασυνεννοησία 
μεταξύ Τμημάτων κι έλλειψη 
κλινών βραχυκυκλώνουν το 
σύστημα υγείας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥΝ

Τη χαμένη αξιοπιστία του καλείται 
να ξαναβρεί ο κυπριακός τουρισμός, την 
οποία απώλεσε μετά τις αλλεπάλληλες 
καθυστερήσεις για τη δημιουργία του 

φυπουργείου Τουρισμού. Σε μια εφ’ 
όλης της ύλης συνέντευξή του στη «Σ», ο 
τελευταίος Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΚΟΤ, 
Άγγελος Λο ζου, μεταξύ άλλων, αναφέρε-
ται στον κρίσιμο ρόλο που θα διαδραμα-
τίσει το φυπουργείο, στη ρωσική αγορά 
και τις παρεμβάσεις αξιωματούχων που 
προκαλούν ζημιά.  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Πρόεδρος ΚΟΤ  Η αναμονή 
παρέλυσε το σ στημα

Σπ νε  σε στρατόπεδα τα αλκ νια

ΚΟΣ ΚΑΤΣΟ Ρ Σ
Η ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑ ΕΙΑ 
ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΤΑΣΟΣ ΑΣΕΜ Σ
 ΝΕΟ ΕΣΜΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Τ Ν ΜΕΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

Α ΑΡΟΣ ΜΑ ΡΟΣ
ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ 
ΗΜΕΡ ΝΕ ΠΟΤΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Καυτός  Σεπτέμβρης 
ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΛΗ Η ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΣΕΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ 

ΕΚΠΑ Ε Σ

  
  

Θέση που να 
«κλειδώνει» 
συνεταίρους και 
αντιπάλους, επι-
χειρεί η Άγκυρα 
στα ενεργειακά. 
Επικροτεί ο 

Ακιντζί, ενημερώνει αρχηγούς ο 
Αναστασιάδης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

  
 

Η Κυβέρνηση, 
που δεν διαθέτει 
την πλειοψη-
φία στη Βουλή, 
αναγκάζεται να 
προσφύγει σε 
ευκαιριακές συμ-

μαχίες για να μπορέσει να περάσει 
τις αποφάσεις της
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

ΑΚΕ    
 

Σε αλλαγή σκυ-
τάλης πριν από 
τις βουλευτικές 
εκλογές πορεύεται 
το ΑΚΕΛ, αφού 
ο Άντρος Κυπρι-
ανού φέρεται να 

έχει αποφασίσει να μην επαναδιεκ-
δικήσει την ηγεσία του κόμματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

Ε   
Ο Επικεφαλής 
του Κέντρου 
Προηγμένης 
Λαπαροσκοπι-
κής ειρουρ-
γικής πατος 
- Παγκρέατος 

στο r   r, Δρ 
Αθανάσιος Πέτρου, αποκαλύπτει 
στη «Σ» τις τελευταίες θεραπευτικές 
καινοτομίες στον τομέα
ΚΟΙΝΩΝΙΑ  

Σε δύσβατο σταυροδρόμι για το Κυπριακό προβάλλει ο επί θύραις Σε-
πτέμβριος, καθώς αναμένονται καταλυτικές εξελίξεις, που ενδέχεται να καθορίσουν, 
αμετάκλητα, την πορεία του εθνικού προβλήματος. Αυτές αφορούν μια ενδεχόμενη 

κατάρρευση, εν τη γενέσει τους, των υπό εκκόλαψη διαβουλεύσεων των Η.Ε. για επανέναρξη 
της διαδικασίας στο Κυπριακό, αλλά και μια πιθανή αποτυχία μιας νέας διεθνούς διάσκεψης, 
εφόσον αυτή καταστεί εφικτή, μέσα στο φθινόπωρο. Γεγονός που θα φέρει τη Λευκωσία 
ενώπιον του φάσματος μετατροπής της απαράδεκτης  o κατάστασης στην Κύπρο, σε 

 ur , με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όπως πληροφορείται η «Σημερινή» της Κυριακής, η πολι-
τική ηγεσία μελετά όλα τα πιθανά σενάρια, που επιβάλλουν εξαιρετικά λεπτούς χειρισμούς 
και ενδεχομένως τη λήψη ιστορικών αποφάσεων για το μέλλον του τόπου.   
ΠΟΛΙΤΙΚΗ   

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ 
ΣΥΝΟΔΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΟ,  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ  Ε.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΟΥ 
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Π
αρέμβαση προς τα μέλη 
του Συμβουλίου Ασφα-
λείας, μέσω επιστολής 
την οποία υπογράφει ως 
«πρόεδρος» της «τδβκ», 
έκανε ο Τουρκοκύπριος 
ηγέτης Μουσταφά Ακι-

ντζί. Η επιστολή -με τον ασυνήθιστο τίτλο 
«εσώκλειστο» ( o ur )- έχει ημερομηνία 
2 Ιουλίου και συμπεριλαμβάνεται σε πα-
ράρτημα επιστολής του Τούρκου μονίμου 
αντιπροσώπου στον ΟΗΕ, Φεριντούν Σινιρ-
λίογλου, ο οποίος προωθεί με τη σειρά του 
επιστολή του αντιπροσώπου του ψευδοκρά-
τους Ισμέτ Κουρούκογλου. Κυκλοφόρησε 
την Παρασκευή ως επίσημο έγγραφο του 
Συμβουλίου Ασφαλείας και, όπως γράφει 
ο κ. Ακιντζί, αποτελεί απάντηση επιστολής 
που απέστειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Νίκος Αναστασιάδης στις 25 Ιουνίου, προς 
τα μέλη του Σ.Α., με αφορμή την ανανέωση 
της εντολής της Ο ΝΦΙΚ Π. Κατά τον κ. 
Ακιντζί, είναι επιτακτική η ανάγκη το Σ.Α. 
να επανεξετάσει την εντολή της αποστολής 
της Ο ΝΦΙΚ Π. «Αν και η παρουσία της 
Ο ΝΦΙΚ Π συνέβαλε στη σταθερότητα 
στο νησί μας μέσω της αρχικής εντολής 
της μετά από περισσότερο από μισό αιώνα 
λειτουργίας της στην Κύπρο, είναι επιτακτι-
κή ανάγκη το Συμβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ να επανεξετάσει και να αξιολογήσει 
σοβαρά την εντολή αυτής της αποστολής 
υπό το φως των θεμελιωδών αλλαγών στις 
περιστάσεις, όπως το άνοιγμα των σημείων 

διέλευσης μεταξύ των δύο πλευρών και τα 
σχετικά», σημειώνει.

Σύ ρου  υ ερόντ ν
Ελλ ος Κύπρου

Επικαλούμενος έκθεση τού τότε επικε-
φαλής της επιτροπής για τις ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις Λαχτάρ Μπραχίμι (το 2000), 
η οποία ανέφερε ότι πρέπει να επιδιωχθεί 
η αποδοχή και η συναίνεση όλων των το-
πικών μερών για να είναι μια ειρηνευτική 
επιχείρηση των Ηνωμένων Εθνών επιτυ-
χής, ο Μουσταφά Ακιντζί γράφει πως η 

 εξακολουθεί να συνεργάζεται με 
τις τουρκοκυπριακές Αρχές χωρίς νομική 
βάση, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις 
της τουρκοκυπριακής πλευράς για την κα-
θιέρωσή της. «Θα ήθελα να εκμεταλλευτώ 
αυτήν την ευκαιρία για να επαναλάβω την 
ετοιμότητά μας να ολοκληρώσουμε ένα έγ-
γραφο με τα Ηνωμένα Έθνη για την αντι-
μετώπιση όλων των πτυχών των σχέσεών 
μας με την Ο ΝΦΙΚ Π και τη θέσπιση 
της νομικής βάσης», αναφέρει σχετικά. 
Παράλληλα χαρακτηρίζει «καταφανές 

παράδειγμα σύγκρουσης συμφερόντων 
και πρακτικής που έχει σταματήσει σε 
όλες τις άλλες Αποστολές των Ηνωμένων 
Εθνών στον κόσμο», τις συνεισφορές στον 
προ πολογισμό της Ο ΝΦΙΚ Π από τις 
κυβερνήσεις της Κύπρου και της Ελλάδας.

 
Θ λε  υνερ α α ε όλα

Ο κ. Ακιντζί επικαλούμενος, ακόμη, 
αναφορές προσφάτων εκθέσεων του Γ.Γ. 
για οικοδόμηση εμπιστοσύνης και απευ-
θείας επαφές μεταξύ των κοινοτήτων, στο 
νησί, ισχυρίζεται ότι ενώ οι Τουρκοκύπριοι 
επέδειξαν ετοιμότητα να εφαρμόσουν ήδη 
συμφωνημένα ΜΟΕ που στοχεύουν στην 
αύξηση της επικοινωνίας και συνεργασί-
ας των δύο πλευρών, η ελληνοκυπριακή 
πλευρά «κατάφερε να εμποδίσει ή να 
αποτρέψει τέτοιες προσπάθειες δημιουρ-
γίας απευθείας επαφών μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων, παραπέμποντας σχεδόν όλα 
τα δικοινοτικά θέματα στην Ο ΝΦΙΚ Π. 
Ενώ αναγνωρίζω τον ρόλο που έπαιξε στο 
παρελθόν η Ο ΝΦΙΚ Π για τη διευκόλυνση 
τέτοιων επαφών, θα ήθελα να υπενθυμίσω 

στο Συμβούλιο Ασφαλείας ότι τίποτα δεν 
εμποδίζει τις δύο πλευρές να συνεργαστούν 
άμεσα σε όλες τις πτυχές, ειδικά σε θέματα 
διαχείρισης κρίσεων και ανθρωπιστικών 
θεμάτων, ενόσω υπάρχει η απαραίτητη 
πολιτική βούληση. Λαμβάνοντας υπόψη 
το γεγονός ότι μια μέρα δεν θα υπάρχει 
παρουσία της Ο ΝΦΙΚ Π στην Κύπρο, η 
άμεση συνεργασία θα πρέπει να ενθαρρυνθεί 
και από τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη χωρίς 
καθυστέρηση. Συνεπώς, η παρουσία της 
Ο ΝΦΙΚ Π δεν πρέπει να αξιοποιείται 
από την ελληνοκυπριακή πλευρά ως πρό-
σχημα για να δημιουργούνται εμπόδια όσον 
αφορά τις άμεσες συναλλαγές μεταξύ των 
δύο πλευρών. Αναμένω από τα μέλη του 
Συμβουλίου Ασφαλείας να το λάβουν αυτό 
υπόψη κατά την αξιολόγηση του μέλλοντος 
της Ο ΝΦΙΚ Π», επισημαίνεται.

 
Βολ ς ατ  Ανα τα

Ο Μουσταφά Ακιντζί αναφέρεται και 
στις διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό 
από την ημέρα εμπλοκής τους, καθώς 
και στη Διάσκεψη του Κραν Μοντανά και 

γράφει πως κατά τη διάρκεια της Συνδιά-
σκεψης, η τουρκοκυπριακή πλευρά μαζί 
με την Τουρκία έδειξαν αποφασιστικά την 
ευελιξία που απαιτείται για την επίτευξη 
μιας στρατηγικής συμφωνίας, η οποία 
θα προετοίμαζε το έδαφος για περαιτέρω 
συγκλίσεις στα εναπομείναντα εκκρεμή 
ζητήματα, που είναι απαραίτητα για μια 
τελική συμφωνία και να ακολουθήσουν στη 
συνέχεια τα ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. 
« στόσο, αντί να ανταποκριθεί στα βήματα 
που ελήφθησαν και να δείξει το απαραίτητο 
πολιτικό θάρρος και αποφασιστικότητα, η 
ελληνοκυπριακή ηγεσία επικεντρώθηκε 
μόνο στη μετατόπιση της ευθύνης και, ως 
εκ τούτου, χάθηκε αυτό το μοναδικό παρά-
θυρο ευκαιρίας για επίλυση του κυπριακού 
προβλήματος». αρακτηρίζει «άνευ προη-
γουμένου πρωτοβουλία» την πρόταση που 
υπέβαλε στις 30 Απριλίου 2018, λέγοντας 
πως, δυστυχώς, δεν έγινε δεκτή από τον 
Ελληνοκύπριο ηγέτη. «Η απροθυμία του 
κ. Αναστασιάδη να λάβει τα απαραίτητα 
βήματα με στόχο τη λύση, δημιουργεί το 
ερώτημα εάν η ελληνοκυπριακή ηγεσία 
ήταν έτοιμη για μια λύση βασισμένη σε 
διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία με πο-
λιτική ισότητα των δύο πλευρών», κατηγο-
ρώντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι 
εξακολουθεί να δαιμονοποιεί την πολιτική 
ισότητα των δύο πλευρών και την αρχή 
της αποτελεσματικής συμμετοχής στη λήψη 
αποφάσεων. «Για να επιτύχουν οι προσπά-
θειες που αποσκοπούν στην επίτευξη μιας 
δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπρια-
κό, πρέπει να υπάρξει μια μετατόπιση της 
νοοτροπίας στην ελληνοκυπριακή ηγεσία, 
με την οποία να εκδηλώνουν ανοιχτά την 
ετοιμότητά τους να μοιράζονται την εξουσία 
και την ευημερία και να αγκαλιάζουν την 
πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων, η 
οποία είναι μια καθιερωμένη παράμετρος 
των Ηνωμένων Εθνών».

 
Νό  απ ντ   ε ολ

αρακτηρίζοντας την τουρκική εισβολή 
«νόμιμη απάντηση στο στρατιωτικό πραξι-
κόπημα της Ελλάδας στην Κύπρο στις 15 
Ιουλίου 1974», ο κ. Ακιντζί γράφει στα μέλη 
του Σ.Α. ότι «η παρουσία της Τουρκίας στο 
νησί δεν πρέπει να θεωρείται ως έκφραση 
επιθετικότητας, αλλά ως μέσο πρόληψης βίας 
κατά των Τουρκοκυπρίων. Ενόψει αυτών των 
ιστορικών γεγονότων, η ελληνοκυπριακή 

ηγεσία πρέπει να επικεντρωθεί στην επίτευξη 
μιας ειρηνικής λύσης, η οποία θα είναι αμοι-
βαία αποδεκτή, αντί να εμπλέκεται σε παιχνίδι 
επίρριψης ευθυνών». Αναφερόμενος στο θέμα 
της εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων, 
ο κ. Ακιντζί αναλαμβάνει να απαντήσει στις 
κατηγορίες ότι η Τουρκία αποτελεί την πηγή 
της κλιμάκωσης της έντασης στην Ανατολική 
Μεσόγειο. «Θα ήθελα να υπενθυμίσω στο 
Συμβούλιο Ασφαλείας τις επανειλημμένες 
εκκλήσεις και προτάσεις της τουρκοκυπριακής 
πλευράς για τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
με τον οποίο οι συνιδιοκτήτες του φυσικού 
πλούτου γύρω από την Κύπρο, δηλαδή οι 
Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι, θα 
αποφασίζουν από κοινού για τη διαχείρι-
ση και τη μελλοντική εκμετάλλευση αυτών 
των πόρων», προσθέτει, σημειώνοντας ότι η 
Τουρκία υποστήριξε σθεναρά τις προτάσεις 
αυτές με στόχο την καθιέρωση συνεργασίας 
μεταξύ των δύο πλευρών της νήσου. Δηλώνει, 
ακόμη, πεπεισμένος ότι αντί οι Ελληνοκύ-
πριοι να συνεχίζουν «τα μονομερή βήματα» 
στον τομέα αυτό, τα οποία αποσκοπούν στον 
αποκλεισμό των Τουρκοκυπρίων και της 
Τουρκίας, «η αλληλεξάρτηση και το αμοιβαίο 
όφελος που θα προέκυπταν από περιφερει-
ακές συμπράξεις χωρίς αποκλεισμούς, θα 
συνέβαλλαν σημαντικά στην ειρήνη και τη 
σταθερότητα στην περιοχή μας, δημιουρ-
γώντας ευνοϊκότερη ατμόσφαιρα για λύση 
στην Κύπρο».

 
Το νυ α

Απευθυνόμενος στα μέλη του Σ.Α., ο 
Μουσταφά Ακιντζί αναφέρει υπό το φως 
των ανωτέρω, ότι «είναι επιτακτική ανάγκη το 
Συμβούλιο Ασφαλείας να διασφαλίσει ότι η 
παρουσία της Ο ΝΦΙΚ Π στην Κύπρο μετά 
από 54 χρόνια δεν συμβάλλει στο u  uo 
και ότι συμμορφώνεται με τις αλλαγές στην 
κατάσταση που επικρατεί επί του εδάφους». 

ς εκ τούτου, προσθέτει, «δεν πρέπει να 
αποκλείεται μια συνολική αναθεώρηση της 
εντολής, καθώς και το επίπεδο και η έννοια 
της παρουσίας της Ο ΝΦΙΚ Π στο νησί, 
αφού, κατά τη γνώμη μου, κάθε παρου-
σία που δημιουργεί μιαν άνετη ζώνη για 
την ελληνοκυπριακή πλευρά στην Κύπρο 
πρέπει να αμφισβητηθεί». Καταλήγοντας, 
διαβεβαιώνει τα μέλη για την ισχυρή του 
δέσμευση και πολιτική βούληση για την 
επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης στο 
Κυπριακό.

Κ Ρ ΑΚΑΤ Κ  Α Ε ΑΡΤ Τ  Ε ΜΕΡ Α 
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Προκλητική επιστολή Ακιντζί
στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ

Ο ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ 
ΚΑΤΗΓΟΡΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΟ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΟΤΙ 
ΔΙΑΚΑΤΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΑ 
ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΔΗ
ΓΕΙ ΣΕ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙ
ΑΚΟΥ, ΕΝΩ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ ΕΙ ΩΣ ΝΟΜΙ
ΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΙ
ΩΤΙΚΟ ΠΡΑ ΙΚΟΠΗΜΑ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ  
ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ

Ο οίκος αξιολόγησης 
oo ’  έθεσε σε 

τροχιά αναβάθμισης τις 
αξιολογήσεις των μακροπρόθε-
σμων καταθέσεων της Ελληνικής 
Τράπεζας. Άλλαξε επίσης την κα-
τεύθυνση των μακροπρόθεσμων 
καταθέσεων της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζες και άλλες 
αξιολογήσεις της τράπεζας σε 
αναθεώρηση για αναβάθμιση 
από αναθεώρηση με ασαφή 
κατεύθυνση. Η αναθεώρηση 
στις αξιολογήσεις των δύο τρα-
πεζών, όπως αναφέρεται, είναι 
αποτέλεσμα της έγκρισης από 
την κυπριακή Κυβέρνηση της 
προσφοράς της Ελληνικής για 
την απόκτηση του χαρτοφυλα-
κίου της ΣΚΤ που αποτελείται 
από υγιή περιουσιακά στοιχεία, 
όλες τις καταθέσεις πελατών της, 
κάποιες άλλες υποχρεώσεις και 
ίδια κεφάλαια. Η αναθεώρηση για 
αναβάθμιση των καταθέσεων της 
ΣΚΤ αντικατοπτρίζει τη δυνατό-

τητα οι καταθέτες της τράπεζας να 
επωφεληθούν από το καλύτερο 
προφίλ κινδύνου της Ελληνικής 
τράπεζας όταν μεταφερθούν σε 
αυτήν τα περιουσιακά στοιχειά 
της ΣΚΤ, οπότε και ο οίκος αξι-
ολόγησης  θα ευθυγραμμίσει τις 
μακροπρόθεσμες αξιολογήσεις 
των καταθέσεων της ΚΣΤ με αυτές 
της Ελληνικής που βρίσκονται 
αυτήν τη στιγμή στο 1 σε τρο-
χιά αναβάθμισης. Σύμφωνα με 
τον οίκο, η αναθεώρηση για την 
αναβάθμιση των αξιολογήσεων 
της Ελληνικής Τράπεζας θα επι-
κεντρωθεί στην 1) επιτυχημένη 
ολοκλήρωση της εξαγοράς, 2) στον 
βαθμό στον οποίο η απόκτηση 
μπορεί να ενισχύσει τα οικονομικά 
μεγέθη και το δίκτυο καταστη-
μάτων της Ελληνικής, και 3) τις 
προκλήσεις ολοκλήρωσης που 
προκύπτουν από την ενσωμάτωση 
των περιουσιακών στοιχείων, των 
υποχρεώσεων και του προσω-
πικού της ΣΚΤ.
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Η Ολομέλεια της Βουλής, 
υπερψηφίζοντας πρό-
ταση νόμου του ΑΚΕΛ, 

αφού πρώτα υπερψήφισε τρο-
πολογία του ΔΗΚΟ, ανέστειλε 
την Παρασκευή για ένα χρό-
νο την εφαρμογή του θεσμού 
των εξετάσεων τετραμήνων 
στα δημόσια σχολεία Μέσης 
Εκπαίδευσης. Η τροπολογία 
του ΔΗΚΟ υπερψηφίστηκε με 
28 ψήφους υπέρ, 15 εναντίον 
και 3 αποχές και η πρόταση 
νόμου του ΑΚΕΛ με 29 ψήφους 
υπέρ, 14 εναντίον και 2 αποχές. 
Η πρόταση νόμου προέβλεπε 
να καταργηθούν οι ενδιάμεσες 
εξετάσεις στο τέλος του πρώ-
του τετραμήνου στα δημόσια 
σχολεία μέσης εκπαίδευσης, 
αφού γινόταν εισήγηση να μη δι-
ενεργούνται εξετάσεις στο τέλος 
του πρώτου τετραμήνου, αλλά 
μόνο στο τέλος του δεύτερου 
τετραμήνου. Η τροπολογία του 
ΔΗΚΟ, σύμφωνα με την επεξή-

γηση του εισηγητή της, Πανίκου 
Λεωνίδου, είναι η αναστολή του 
θεσμού των εξετάσεων ανά τε-
τράμηνο, ώστε να δοθεί χρόνος 
διεξαγωγής ολοκληρωμένης με-
λέτης και ετοιμασίας συνολικής 
πρότασης για την αξιολόγηση 
κάθε μαθητή, η οποία θα τεθεί 
σε εφαρμογή από τη σχολική 
χρονιά 2019-2020 στις Α’ και 
Β’ τάξεις Λυκείων και Τεχνικών 
Σχολών. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με 
τον κ. Λεωνίδου, θα δοθεί χρό-
νος για επίλυση από μέρους 
του πουργείου Παιδείας των 
όποιων προβλημάτων παρουσι-
άζονται σήμερα και να αποφευ-
χθεί τυχόν θυματοποίηση των 
μαθητών. Μιλώντας ενώπιον της 
Ολομέλειας ο βουλευτής του 
ΔΗΚΟ,  είπε ακόμα ότι ο νέος 

πουργός προσπάθησε μέσα 
από διάλογο να δημιουργήσει 
προ ποθέσεις επίλυσης του 
προβλήματος.

Ευρείας κλίμακας παγκύ-
πρια επιχείρηση, για 
πάταξη του παράνομου 

ηλεκτρονικού τζόγου, πραγμα-
τοποίησε κατά τη διάρκεια της 
προχθεσινής νύχτας η Αστυνομία, 
κατά την οποία διενεργήθηκαν 
έρευνες σε τριάντα υποστατικά 
σε όλες τις επαρχίες της ελεύ-
θερης Κύπρου, καθώς και στο 
έδαφος των Βρετανικών Βάσεων. 
Όπως αναφέρει σχετική χθεσινή 
ανακοίνωση της Δύναμης, η Αστυ-
νομία εντόπισε και κατέσχε σε 16 
από τα 30 υποστατικά συνολικά 
123 ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και τέσσερεις μηχανές παιγνίου, 
που πιστεύεται ότι μετατρέπονταν 
παράνομα σε μηχανές τυχερού 
παιχνιδιού. Κατασχέθηκε, επί-
σης, χρηματικό ποσό συνολικού 
ύψους 10.184. Από τις έρευνες 
ξεχωρίζουν αυτές που έγιναν σε 
δύο υποστατικά, στην επαρχία 
Λεμεσού, σε έδαφος των Βρετα-
νικών Βάσεων, οι οποίες διενερ-

γήθηκαν με τη συμβολή μελών 
της Αστυνομίας των Βρετανικών 
Βάσεων. Στο πρώτο υποστατικό 
εντοπίστηκαν και παραλήφθηκαν 
ως τεκμήρια δώδεκα ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές, οι οποίοι θα σταλούν 
για επιστημονικές εξετάσεις, κα-
θώς και το χρηματικό ποσό των 

3.505, ενώ στο δεύτερο υπο-
στατικό εντοπίστηκαν και κατα-
σχέθηκαν 30 ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές και το χρηματικό ποσό 
των 6.288. Επίσης, στην επαρχία 
Πάφου, κατά τη διάρκεια έρευ-
νας σε πρακτορείο στοιχημάτων, 
εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 
οκτώ ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
και τέσσερεις μηχανές παιγνίου, 
που πιστεύεται ότι μετατρέπονταν 
παράνομα σε μηχανές τυχερού 
παιχνιδιού,  καθώς και το χρηματι-
κό ποσό των 280. Η Αστυνομία, 
με την ευκαιρία αυτή, επανατο-
νίζει την αποφασιστικότητά της 
να πατάξει και να καταστείλει τον 
παράνομο ηλεκτρονικό τζόγο.



ιαστάσεις προσλαμβάνει 
η υπόθεση συγγραφής 
του περιβόητου γλωσσα-
ρίου «κοινής αποδοχής» 
του ΟΑΣΕ για τα ιστορικά 
γεγονότα του Κυπριακού 
και την εισβολή του 1974, 

με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να 
τάσσεται, δημοσία, εναντίον του γλωσσαρίου, 
ενώ διαρκώς μεγεθύνονται τα ερωτήματα ως 
προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν 
και τη θεσμική εγκύρωσή τους. 

Την ίδια ώρα, σοκάρει η πληροφορία 
που δημοσιεύεται στο επίσημο βιογραφικό 
του «αρχιτέκτονα» του Γλωσσαρίου,  Αντι-
προσώπου του Γραφείου της Ελευθερίας 
του Τύπου του Οργανισμού Ασφάλειας 
στην Ευρώπη, Αρλέμ Ντεζίρ ( r  

-  r), περί καταδίκης του 
για διασπάθιση δημοσίου χρήματος την 
περίοδο 1986-1987. Όπως αναφέρεται, 
ο κ. Ντεζίρ είχε καταδικασθεί σε ποινή 
φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή και 
πρόστιμο 30.000 γαλλικών φράγκων, τα 
οποία πλήρωσε το 1998.

Η σχετική επίσημη πληροφορία που 
δημοσιεύει σήμερα η «Σημερινή» της 
Κυριακής δεσπόζει σε εκατοντάδες εφη-
μερίδες της συγκεκριμένης περιόδου, 
αλλά και σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, 
μεταξύ των οποίων και η ηλεκτρονική 
εγκυκλοπαίδεια, : . .
or r 3 9 r  κα-
θώς επίσης οι ιστοσελίδες : .
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Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, ο Ντεζίρ, 
μεταξύ άλλων σημαντικών πολιτικών πόστων 
που κατείχε, ήταν ο πρώτος Πρόεδρος του 
Γαλλικού Αντιρατσιστικού Οργανισμού «  

», την περίοδο 1984 και 1992. πό 
τη δική του Προεδρία, ο οργανισμός είχε 
έντονη δράση και αύξησε τον αριθμό των 
μελών του, αποκτώντας πολύ σημαντική 
επιρροή στην κοινωνική ζωή της Γαλλίας.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, όπως προσημει-
ώθηκε, είναι πως την περίοδο1986-1987 
κατηγορήθηκε για διασπάθιση δημοσίου 
χρήματος και καταδικάσθηκε σε ποινή 
φυλάκισης 18 μηνών με αναστολή και 
πρόστιμο 30.000 γαλλικών φράγκων, τα 
οποία πλήρωσε το 1998

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του ΟΑΣΕ, 
το γλωσσάρι, που, δυστυχώς, θα κυκλοφορήσει 
στις 57 χώρες που εκπροσωπεί ο Οργανι-
σμός, «είναι ένα εθελοντικό εργαλείο που 
προσπαθεί να εξηγήσει, γιατί κάποιες λέξεις 
θεωρούνται προσβλητικές στις δύο πλευρές». 

Σύμφωνα πάντα με τα όσα δήλωσε ο κ. 
Ντεζίρ, στη χρηματοδότηση του Γλωσσαρίου 
συνέβαλαν η Γερμανία και η Ολλανδία.

Δεν εξηγήθηκε, ωστόσο, από κανέναν, 
πώς η άποψη δύο απλών εμπειρογνωμόνων 
-που συμμετείχαν, όπως διατείνονται, με την 
προσωπική τους ιδιότητα, στη σύνταξη του 
γλωσσαρίου-, για το τι είναι προσβλητικό και τι 
όχι, αλλά και για το τι είναι «κοινά αποδεκτό» 
για δημόσια χρήση, είναι αντιπροσωπευτική 
όλων των Κυπρίων δημοσιογράφων.  

Ποιος, τελικά, αποφάσισε, τι θα εκφράζει; 
ταν, όντως, ιδιωτική πρωτοβουλία, όπως 

ισχυρίζεται ο πρόεδρος της Ένωσης Συντα-
κτών και η Επιτροπή Δεοντολογίας, αμ-
φοτέρων των οποίων ο εισηγητής ρίστος 

ριστοφίδης ήταν μέλος και διαβουλευόταν 
τα περί γλωσσαρίου, όπως καταδεικνύουν 
τα πρακτικά τα οποία έχει δημοσιεύσει η 
«Σ»; Και πόσοι δημοσιογράφοι ερωτήθηκαν 
ή ενημερώθηκαν γι’ αυτό το θέμα;  

ντον  αντ ρα  Ανα τα
Το περιβόητο γλωσσάρι, με το οποίο 

επιχειρείται η παραχάραξη της σύγχρονης 
κυπριακής Ιστορίας, παρουσιάστηκε την 
περασμένη Τρίτη στο Λήδρα Πάλας εν μέσω 
έντονων διαμαρτυριών, επιβεβαιώνοντας 
πλήρως το ρεπορτάζ που είχε δημοσιεύσει 
στις 17 Ιουνίου 2018 η «Σ».

Αντιδράσεις υπήρξαν από όλα τα πολιτικά 
κόμματα, βουλευτές, οργανωμένα σύνολα, 

πουργούς, Φιλολόγους, Ιστορικούς, Νομι-
κούς, Λογοτέχνες, ανθρώπους των Γραμμάτων 
και των Τεχνών, εκατοντάδες δημοσιογράφους 
στις ελεύθερες και στις κατεχόμενες περιοχές, 
καθώς και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ορθώς πράττοντας, ο Νίκος Αναστα-
σιάδης, σε συνέντευξή του στην κρατική 
τηλεόραση, εμφανίστηκε με εξαιρετικά 
επικριτική διάθεση κατά του «γλωσσαρί-
ου» που ετοίμασε ο ΟΑΣΕ, με τη βοήθεια 
«εμπειρογνωμόνων της ελληνοκυπριακής 
και τουρκοκυπριακής πλευράς», για χρήση 
από τους δημοσιογράφους.

Όπως επισήμανε ο Πρόεδρος Αναστασι-
άδης, «είναι αδόκιμο να λες την κατοχή ως 
βόρειο τμήμα. Η κατοχή θα πάψει να είναι 
κατοχή όταν υπάρξει λύση του Κυπριακού», 
ενώ πρόσθεσε ότι «το να προσπαθείς να 
εξωρα σεις εγκλήματα, προκαλείς τα αντί-
θετα συναισθήματα». στόσο, εξέφρασε τη 
βεβαιότητα ότι με τη λύση του Κυπριακού 
όλα αυτά θα ξεπεραστούν.

Τόνισε, ακόμη, πως τον ενόχλησε πως 
όλο αυτό έγινε κάτω από την ομπρέλα 
του ΟΑΣΕ, υπενθυμίζοντας πως μιλούμε 
για ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να 
θυμόμαστε ότι υπάρχουν ψηφίσματα των 
Ηνωμένων Εθνών. Για να προσθέσει: «Το 
ψευδό μπορεί να μην το χρησιμοποιούν, 
δικαίωμά τους. Αλλά, να εμπλέκεις έναν 
διεθνή οργανισμό και να λες ότι η κατο-
χή δεν είναι κατοχή, η εισβολή δεν ήταν 
εισβολή, είναι λάθος. Προσπαθούμε να 
καλύψουμε κάτω από το χαλί το πρόβλη-
μα. Δεν θα βρεθεί έτσι η λύση. Το κλίμα 
συμφιλίωσης δεν επιτυγχάνεται με λέξεις, 
αλλά με τις πράξεις».

Κα  ο Υπουρ ός Ε τερ ν
Σχόλια για το περιβόητο γλωσσάρι έκανε 

και ο πουργός Εξωτερικών, Νίκος ρι-
στοδουλίδης. Επεσήμανε ότι η ελευθερία 
έκφρασης του καθενός είναι αδιαπραγμά-

τευτη και η παρούσα διακυβέρνηση δεν 
αμφισβητεί αυτό το δικαίωμα. Ο πουργός 
σημείωσε πως «υπάρχουν κάποια δεδομένα 
που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. 
Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τι 
έγινε το 1974 στην Κύπρο, την τουρκική 
εισβολή και τη συνεχιζόμενη κατοχή, κι 
αυτό καταγράφεται ξεκάθαρα μέσα κι από 
αποφάσεις, δηλώσεις διεθνών οργάνων».

Δ α νε  ο Χρ ατοο ονο -
ός Επ τροπος 

Τη διαφωνία του για το γλωσσάρι εξέφρα-
σε, με δήλωσή του στη Σ , και ο ρηματο-
οικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου. 

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η λύση του 
Κυπριακού προ ποθέτει επαναπροσέγγιση, 
αλλά μια επαναπροσέγγιση, η οποία να εδρά-
ζεται στην αυτογνωσία κάθε πλευράς για την 
πραγματικότητα των ιστορικών γεγονότων. 
Μια νηφάλια κατανόηση των αιτίων πίσω 
από τα ιστορικά ατυχήματα,  τα οποία μας 
οδήγησαν στην κατάσταση που βρισκόμαστε. 
Είναι όμως εντελώς διαφορετικό, από την 
παραγωγή  », που θεσμοποιούνται 
μέσα από το γλωσσάρι. Κατά την γνώμη μου, 
το γλωσσάρι θεσμοποιεί αυτό το οποίο ονο-
μάζεται η μετα-αλήθεια, το  ru . Και 
οπωσδήποτε όλα όσα έχει πει ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας ακριβώς περιγράφουν την 
κατάσταση», ανέφερε ο κ. Ιωάννου.

Ο  υ ρα ε ς
Στο ξενόφερτο γλωσσάρι προτείνεται, με-

ταξύ άλλων, η μη χρήση των λέξεων Αττίλας, 
κατοχικός ηγέτης, τουρκική εισβολή και 
κατεχόμενα, που είναι άρρηκτα δεμένες με 
την πρόσφατη Κυπριακή Ιστορία.

Οι διαμαρτυρίες ένωσαν όλους τους κομ-
ματικούς χώρους, που τοποθετήθηκαν ενα-
ντίον των συμφωνηθέντων λέξεων, οι οποίες 
ναι μεν ικανοποιούν την τ κ πλευρά, αλλά, 
από την άλλη, αμαυρώνουν την κυπριακή 
Ιστορία, τους εγκλωβισμένους και όσους 
θυσιάστηκαν για την ελευθερία της Κύπρου.

Επίσης, έντονες αντιδράσεις μη αποδοχής 
του «γλωσσαρίου» εκφράστηκαν απ’ όλους 
τους πρώην Προέδρους της Ένωσης Συντα-
κτών Κύπρου. Το γλωσσάρι, μέσω του οποίου, 
ουσιαστικά, επιχειρείται η παραχάραξη της 
Ιστορίας και η αποενοχοποίηση της εισβο-
λής και της κατοχής, είναι γραμμένο στην 
αγγλική, ελληνική και τουρκική γλώσσα. 

Συγγραφείς του είναι ο ρίστος ριστο-
φίδης, ο οποίος εργάστηκε παλαιότερα στο 
τμήμα διόρθωσης εφημερίδας, η Τουρκο-
λόγος Μαρία Σιακαλλή, η Τουρκοκύπρια 
δημοσιογράφος Εσρά Αϊγκίν και ο καθηγητής 
σε πανεπιστήμιο του ψευδοκράτους Μπε-
κίρ Αζγκίν. Ο τελευταίος, προφανώς λόγω 
της ιδιότητάς του, φρόντισε να περιληφθεί 
στο γλωσσάρι η εισήγηση, οι καθηγητές 
στο ψευδοκράτος να μην αποκαλούνται 

ψευδοκαθηγητές, αλλά καθηγητές, όπως 
και τα ψευδοπανεπιστήμια ή λεγόμενα 
πανεπιστήμια να αποκαλούνται και να 
καταγράφονται ως πανεπιστήμια, χωρίς 
«ψευδο-» και «λεγόμενα».

Παρα ρα  τ ς τορ ας
Μεταξύ των λέξεων που εισηγούνται να 

αλλαχθούν είναι:
• Α ας: Προτείνεται τουρκικός στρατός  
τουρκικά στρατεύματα.

 κ ς η ης: Προτείνεται Τουρ-
κοκύπριος ηγέτης. 
• αρ  κα ς: Προτείνεται να 
λέγεται τ κ διοίκηση.
• Τ ρκ ς ι ας: Προτείνεται Τουρκία 
 τουρκικός στρατός  τουρκική κυβέρνηση,
• Κα ικ ς ρα ς: Προτείνεται τουρκικός 
στρατός  τουρκικά στρατεύματα.
• ι ή: Δεν συμφωνήθηκε εναλλα-
κτική λύση.
• ρ ς ρι ς: Προτείνεται να 
λέγονται το νότιο μέρος της Κύπρου.
• Κα ς ρι ς: Προτείνεται 
να λέγονται το βόρειο μέρος της Κύπρου.

 υ κυ ρ η η: Προτείνεται να λέ-
γεται Τ κ διοίκηση.
• κ ι ι: Προτείνεται να λέγονται 
Ε κ ή και Μαρωνίτες που ζουν στο βόρειο 
μέρος της Κύπρου.
 Κυ ριακ ς Λα ς: Προτείνεται να λέγεται 

ε κ κοινότητα.
 Α υ ρ ικ ς Α ας ΟΚΑ: Πα-

ρόλο που η ΕΟΚΑ διεξήγαγε έναν αγώνα 
αυτοδιάθεσης και τερματισμού της βρετα-
νικής κυριαρχίας στην Κύπρο, εντούτοις οι 
περισσότεροι Τ κ πιστεύουν ότι ο στόχος 
της ΕΟΚΑ ήταν η ενδεχόμενη ένωση της 
Κύπρου με την Ελλάδα και η απομάκρυν-
ση των Τ κ από την Κύπρο. Προτείνεται: 
Αγώνας της ΕΟΚΑ.

Γ  Φρ ος: Δεν ετε α ε  
αλλ  προ ρ να ε 

Για το μείζον ζήτημα που προέκυψε με το 
γλωσσάρι και τη χιονοστιβάδα αντιδράσεων 
από δημοσιογράφους και πολίτες που κάνουν 
λόγο για προσπάθεια παραποίησης της Ιστο-
ρίας και φίμωσης της ελευθερίας έκφρασης, 
αναφέρθηκε την περασμένη Πέμπτη, μιλώντας 
στο ΣΙΓΜΑ, ο Πρόεδρος της Ένωσης Συντα-
κτών Κύπρου, Γιώργος Φράγκος.

Σύμφωνα με τον κ. Φράγκο, η ΕΣΚ δεν 
μετείχε στην ιδέα συγγραφής γλωσσαρίου, 
αλλά την προκρίνει. στόσο, πρέπει να υπο-
μιμνηστεί ότι ο ρίστος ριστοφίδης είναι 
Ταμίας της ΕΣΚ και διορίστηκε από το ΔΣ 
της Συντεχνίας των Δημοσιογράφων ως 
Γραμματέας και στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Κληθείς να διευκρινίσει κατά πόσον 
η Κυβέρνηση γνώριζε για τη συγγραφή 
γλωσσαρίου, απάντησε: «Η Κυβέρνηση ήταν 
ενήμερη για το ευρύτερο πρόγραμμα Διά-

λογος για την Κύπρο και ενημερώθηκε εκ 
μέρους της Ένωσης Συντακτών επισήμως 
σε ανώτατο επίπεδο».

Σύμφωνα με τον κ. Φράγκο, «το γλωσσάρι 
είναι ένα εθελούσιο όργανο προς χρήση. 
Με το ίδιο, όμως, σθένος που προασπί-
ζομαι το δικαίωμά σας να απορρίπτετε το 
γλωσσάρι, θα υπερασπιστώ το δικαίωμα 
των συναδέλφων να το υιοθετήσουν είτε 
εν μέρει είτε επί συνόλου», τόνισε.

Ερωτηθείς για τους κινδύνους που έχει 
η υιοθέτηση του γλωσσαρίου από ξένους 
ανταποκριτές που ασχολούνται με το Κυ-
πριακό, ανέφερε: «Ευχής έργον θα ήταν 
να ασχολούνται. Δυστυχώς, δεν ασχολού-
νται». Επιπλέον, ο κ. Φράγκος επισήμανε, 
καταλήγοντας: «Δεν είδα να εξαπολύεται 
κυνήγι μαγισσών για όσους εκφράστηκαν 
αρνητικά για το γλωσσάρι».

Π ς ρ ατο οτ θ ε
α  από πο ους

Την ίδια ώρα η Γερμανία ανακοίνωσε 
την περασμένη Πέμπτη, διά του Πρέσβη 
της στην Λευκωσία, ότι έχει χρηματοδοτήσει 
μέρος της δημιουργίας του «γλωσσαρίου». 
Σε δηλώσεις του ο Πρέσβης της Γερμανίας 
στη Λευκωσία ανέφερε ότι η χώρα του έχει 
δώσει 25.000 ευρώ για την κατάρτιση του 
γλωσσαρίου, καλύπτοντας έτσι το 50  του 
κόστους. Πρόσθεσε ότι συμμερίζεται τη θέση 
που εκφράζει ο Αντιπρόσωπος του Γραφείου 
της Ελευθερίας του Τύπου του ΟΑΣΕ, Αρ-
λέμ Ντεζίρ, στον πρόλογο του γλωσσαρίου: 
«Ευελπιστώ, επίσης, ότι (το γλωσσάρι) θα 
ενθαρρύνει τους δημοσιογράφους να εξε-
τάσουν τις ευαισθησίες γύρω από ορισμένες 
λέξεις και να τους προσφέρει ένα χρήσιμο 
εργαλείο πιθανών εναλλακτικών επιλογών». 

Εξάλλου, με ανάρτησή της στο oo  
η Πρεσβεία της Γερμανίας σημειώνει: «Η 
Γερμανία είναι περήφανη που είναι ένας 
από τους κύριους χορηγούς αυτού του ση-
μαντικού προγράμματος, που συμβάλλει 
στην επαναπροσέγγιση μεταξύ των Τουρ-
κοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων».

στόσο, το θέμα της χρηματοδότησης 
του γλωσσαρίου, με την εμπλοκή ξένων χω-
ρών και οργανισμών, επαναφέρει το ζήτημα 
του ρόλου και της εμπλοκής διαφόρων μη 
κυβερνητικών οργανισμών στις διαδικα-
σίες επίλυσης του Κυπριακού, καθώς και 
το ποια συμφέροντα αυτοί οι οργανισμοί 
προωθούν και αντιπροσωπεύουν.

Και ξυπνά μνήμες από τη στάση των πε-
ριώνυμων « », « » και « », 
την περίοδο του σχεδίου Ανάν, το οποίο 
ο κυπριακός Ελληνισμός είχε απορρίψει.  

Αντ ε τα  α  ε ατα 
τ ν Ην ν ν Εθν ν 

Μια άλλη σημαντική διάσταση του θέ-
ματος, είναι ότι το γλωσσάρι αντίκειται σε 

ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών για την 
Κύπρο, αλλά και σε αποφάσεις του ΕΔΑΔ.

Συγκεκριμένα, στις αποφάσεις του ΕΔΑΔ 
στην Τέταρτη Διακρατική γίνεται αναφορά 
υπέρ των δικαιωμάτων των εγκλωβισμένων, 
ενώ υπάρχουν ψηφίσματα των Ηνωμένων 
Εθνών σε σχέση με λέξεις που τώρα θα κα-
ταργούνται μέσω του γλωσσαρίου, γεγονός 
που προκαλεί  πολλά ερωτήματα.

Ερωτηθέντες από την «Σ» για την εν 
λόγω διάσταση του θέματος, έγκριτοι νο-
μικοί απάντησαν:

ΚΡΙ  ΤΡΙΑ ΤΑ ΛΛΙ : «Το Γλωσ-
σάρι αποτελεί μέρος του ‘αθέατου πολέμου’, 
όπως συνηθίζεται να ονομάζεται η προπα-
γάνδα. Με δεδομένη σίγουρα την ανάγκη 
επίλυσης του Κυπριακού - με ορθό, όμως, 
τρόπο -, κάποιοι, οι οποίοι στοχεύουν την 
ολοκλήρωση του εγκλήματος που συνίστα-
ται στην παράνομη εισβολή του 1974, τη 
συνεχιζόμενη έκτοτε κατοχή, την παράνο-
μη ανακήρυξη του ψευδοκράτους και την 
συνεπαγόμενη ύπαρξη ενός εγκάθετου της 
Άγκυρας, επινόησαν το Γλωσσάρι, με στόχο 
να απαλλοτριώσουν την ιστορική πραγματι-
κότητα και να εμπεδώσουν ανάμεσα στους 
Ελληνοκυπρίους το αίσθημα της «ενοχής» 
όταν χρησιμοποιούνται οι ορθές λέξεις για 
να περιγράψουν αυτά που προανέφερα, αλλά 
και πολλά άλλα που συνδέονται με αυτά».

ΡΙ ΤΟ  ΚΛ ΡΙ : «Διερωτώμαι, αν 
θεωρείται έγκλημα η άρνηση της Γενοκτονίας 
των Αρμενίων και αν, επίσης, θεωρείται 
έγκλημα η άρνηση του Ολοκαυτώματος, 
κατά πόσον θα έπρεπε και η άρνηση του 
γεγονότος ότι έγινε τουρκική εισβολή στην 
Κύπρο το 1974 και ότι έχουμε Τούρκο ει-
σβολέα να ποινικοποιηθεί, ως επίσης και 
η άρνηση τού ότι στα κατεχόμενα υπάρχει 
τουρκοκρατία, ουσιαστικά, της οποίας ηγείται 
ο εγκάθετος στασιαστής.

Πλέον προσβλητικό θεωρώ και την 
κατάργηση του αγώνα της ΕΟΚΑ με την 
απάλειψη της περιγραφής ως απελευθερω-
τικού. Προσβάλλει εκείνα τα παιδιά τα οποία 
έδωσαν τη ζωή τους για την απελευθέρωση 
της Κύπρου από τον αγγλικό ζυγό και την 
ένωση με τη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα, 
και το σύνολο των Ελλήνων της Κύπρου.

»Ο όρος εγκλωβισμένοι, « », είναι 
όρος ο οποίος χρησιμοποίησε και το ίδιο το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις αποφάσεις του 
για την Κύπρο τόσο στις τέσσερεις διακρατικές 
προσφυγές, όσο και σε ατομικές προσφυ-
γές. Περαιτέρω, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
θωρεί ότι υπάρχει «υποτελής διοίκηση στην 
Τουρκία» στα κατεχόμενα και συνεπώς δεν 
μπορεί παρά ο ηγέτης αυτός της «υποτε-
λούς» διοίκησης να είναι εγκάθετος και όχι 
Τουρκοκύπριος ηγέτης, απλώς».

Ι Ο  ΑΓΓ ΛΙ : «Είναι ορισμένα 
βιώματα, κάποιες αλήθειες και πραγματι-
κότητες, συγκεκριμένα και αδιαμφισβήτητα 
γεγονότα που, όσο και εάν προσπαθείς να 
ωραιοποιήσεις ή να ‘εκσυγχρονίσεις’, δεν 
αλλάζουν, είναι γραμμένα με αίμα. Όφει-
λαν να μιλήσουν για εγκλήματα πολέμου, 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, ακόμα 
και έγκλημα γενοκτονίας. Είναι αδιανόητο, 
όταν η Τουρκία δεν σταμάτησε ούτε λεπτό 
να προτάσσει τη διάλυση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, να παραβιάζει το  και 
την  μας, εμείς πρώτοι να καλούμε 
τον κόσμο σε υποταγή στο γλωσσάρι, διότι 
ενοχλούνται ορισμένοι. Ενοχλούνται από 
τι, από την αλήθεια;

Το γλωσσάρι περιορίζει το δικαίωμα της 
ελευθερίας έκφρασης ως αυτό προστατεύεται 
στο Σύνταγμα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), δεν 
συνάδει με τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών 
Δικαστηρίων, τα οποία δεν φοβήθηκαν μή-
πως ενοχλήσουν και τόλμησαν και κατέ-
γραψαν εγκλήματα, μαζικές παραβιάσεις, 
δολοφονίες και σαφώς το γλωσσάρι δεν 
συνάδει με έννοιες του διεθνούς δικαίου. 
Επομένως, ας ακούσουν οι συντάκτες του 
γλωσσαρίου αυτού, πρώτα τον λαό που ζητά 
ειρήνη, δικαιοσύνη, απελευθέρωση, επι-
στροφή και ας αφήσουν αυτού του τύπου τις 
αδιαφανείς χρηματοδοτούμενες ενέργειες. 
Τολμώ να πω, καταληκτικά, με κίνδυνο να 
ενοχλήσω ορισμένους, ότι τα σύνορά μας 
είναι στην Κερύνεια».  

Να υπενθυμίσουμε πως με τις ανα-
φορές του γλωσσαρίου και την αντίθεσή 
τους στην κυκλοφορία του έχουν εκφράσει, 
μέσω υπογραφών τους, που στάλθηκαν στην 
Ένωση Συντακτών Κύπρου, πέραν των 170 
δημοσιογράφων, και ο κατάλογος μακραίνει 
καθημερινά.

ΓΛΩΣΣΑΡΙ  ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ  ΕΝΑΣ ΑΘΕΑΤΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ  ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΤΟΥ ΑΡΛΕΜ ΝΤΕ ΙΡ 

Μια... εκλεπτυσμένη φιλειρηνική 
προπαγάνδα

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ 
ΟΑΣΕ , ΑΡΛΕΜ ΝΤΕ
ΙΡ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ 
ΓΛΩΣΣΑΡΙ , ΕΙΧΕ ΚΑΤΑ

ΔΙΚΑΣΘΕΙ ΓΙΑ ΔΙΑΣΠΑΘΙΣΗ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΣΕ 

 ΜΗΝΕΣ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΜΕ 
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ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΟΥΝ 
ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
ΤΗΣ Ε Ε  ΚΑΙ 
ΠΩΣ Η ΣΥΝΟ
ΔΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 
ΚΑΙ ΟΙ Ε Ε
ΛΙ ΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ 
ΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ 
ΕΠΗΡΕΑ ΟΥΝ 
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ

πως στήνει το γεωπολιτι-
κό παιγνίδι ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ, Ντόναλντ 
Τραμπ, εντός και εκτός 
ΝΑΤΟ, είναι δυνατό, το 
όλο σκηνικό, να βολέ-
ψει την Κυπριακή Δη-

μοκρατία, κυρίως στα θέματα της ενέργειας 
και στη λογική της εναλλακτικής έναντι της 
Ρωσίας επιλογής. Η διάγνωση αυτή προ -
ποθέτει σε βάθος μελέτη της κατάστασης και 
δη των εξελίξεων σε σχέση με το Κυπριακό, 
από την Ευρώπη, ώς τα Βαλκάνια και την 
Τουρκία.   

Σ όπ α α  α ε ον α  
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, 

για να δούμε πώς τα Βαλκάνια συνδέονται 
με το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ, την Τουρκία, την ΕΕ, 
τη Γερμανία, τη Ρωσία, την ενέργεια και 
την Κύπρο. Κατά την τελευταία σύνοδο του 
ΝΑΤΟ, η οποία, για μας, έλαβεν χώραν όταν 
ανακοινωνόταν η συνάντηση του Προέδρου 
της Δημοκρατίας με τη νέα απεσταλμένη τού 
Γ.Γ. του ΟΗΕ, Τζέιν Λουτ, ηγέρθησαν τα εξής 
ζητήματα, που μας επηρεάζουν άμεσα: 

ρ  το θέμα των Σκοπίων. Το ΝΑΤΟ 
αποφάσισε να αρχίσει τις ενταξιακές διαδι-
κασίες με την ΠΓΔΜ και να μεταθέσει την 
πρόσκληση ένταξης όταν θα αλλάξει η ονομασία 
επί τη βάσει της συμφωνίας των Πρεσπών. 
Αληθές είναι ότι η διαδικασία αυτή ομοιάζει 
με δρόμο χωρίς επιστροφή, ανεξαρτήτως της 
ονομασίας των Σκοπίων, διότι η όλη διαδικα-
σία ένταξης θα παράγει αποτελέσματα εντός 
της Συμμαχίας. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ θέ-
λουν να κλείσουν τις τρύπες του ΝΑΤΟ στα 
Βαλκάνια, καθώς και του γεγονότος ότι ήταν 
δική τους επιθυμία, παρότρυνση ή επιβολή 
ο διάλογος Ελλάδας - Σκοπίων, όπως και αυ-
τός που άρχισε μεταξύ Αθηνών και Τιράνων, 
γίνεται αντιληπτό το εξής: Οι Αμερικανοί θα 
δώσουν κάποιο χρονικό διάστημα και μετά θα 
εντάξουν πλήρως τα Σκόπια είτε ως ΠΓΔΜ 
είτε ως Βόρεια Μακεδονία. Ούτως ή άλλως, 
από τώρα τους αποκαλούν και στο ΝΑΤΟ 
και αλλού ως Μακεδονία. Ο Πρωθυπουργός 
των Σκοπίων, Ζόραν Ζάεφ, αναφέρθηκε σε 
ένταξη της «Δημοκρατίας της Μακεδονίας». 
Από τη στιγμή που το θέμα πήγε προς τη 
σύνθετη ονομασία, περιλαμβανομένης και 
της λέξης Μακεδονία, το παιγνίδι είχε χαθεί. 
Τσίπρας και Κοτζιάς έδωσαν τη χαριστική 
βολή, μια βδομάδα προτού ανακοινωθεί η 
έξοδος της Ελλάδας από το μνημόνιο, αλλά 
υπό επιτήρηση και υπό καθεστώς δημοσιο-
νομικής πειθαρχίας και τρίμηνου ελέγχου του 
πρωτογενούς πλεονάσματος και με το χρέος 
να φτάνει τα 343 δις ευρώ  Προ ολίγων δε 
ημερών η Γερμανία μπλόκαρε την τελευταία 
δόση των 15 δις ευρώ, μέχρι να βρεθεί το 
ισόποσο για τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά. 

Η περ ύ λ  τ ς Ελλ ας 
ρ  το ζήτημα μεταξύ Αλβανίας και 

Ελλάδας, στο οποίο ο Επίτροπος Αρμόδιος 
για θέματα Διεύρυνσης, Γιοχάνες αν, άναψε 
φωτιές, αφού, προτού αρχίσει η Σύνοδος του 
ΝΑΤΟ, αναφέρθηκε σε συμφωνία που πε-
ριλαμβάνει την «αναδιάρθρωση συνόρων»  
Μετά τις σχετικές με το θέμα αντιδράσεις από 
την Αθήνα, κυρίως από την αντιπολίτευση, 
εξεδόθη νέα διευκρίνιση από την εκπρόσωπο 
του Επιτρόπου, η οποία ισχυρίστηκε, παρότι 
υπάρχει και εικόνα και ήχος των δηλώσεων, 
ότι ο κ. αν δεν αναφέρθηκε σε  «αναδιάρ-
θρωση συνόρων», αλλά στον καθορισμό των 
ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών. Και, όντως, αυτό 
είναι το ένα ζήτημα. Το άλλο είναι η Ελλη-
νική Μειονότητα στη Βόρεια πειρο και το 

Πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914, που όχι 
μόνο κατοχυρώνει τη μειονότητα, η οποία είχε 
απελευθερωθεί από τον Ελληνικό Στρατό στο 
έπος του ‘40. Βεβαίως, οι ελληνικές κυβερ-
νήσεις δεν έθεσαν θέμα αλλαγής συνόρων. 
Στον αντίποδα, είναι το θέμα των Τσάμηδων, 
που προβάλλει η Αλβανία, χωρίς, όμως, να 
υπάρχει επί τούτου σχετική προηγούμενη 
συμφωνία. Σημειωτέον ότι όσοι Τσάμηδες 
υπήρχαν στην περιοχή της Ηπείρου, κατά τη 
γερμανική κατοχή στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
ήταν με το μέρος των ΝΑΖΙ προσδοκώντας 
την προσάρτηση της Ηπείρου στην Αλβανία, 
όπως είχε συμβεί και με τους Βούλγαρους 
στη Μακεδονία. Με την απελευθέρωση, ως 
καταδότες και προδότες που ήταν, για να γλι-
τώσουν, οι πλείστοι εξ αυτών διέφυγαν στην 
Αλβανία. Επί μακρόν οι Αλβανοί επιμένουν 
στην κατοχύρωση μειονότητας, ενώ εντός της 
χώρας κυκλοφορούν αλυτρωτικοί χάρτες. Λαμ-
βανομένου υπόψη τού τι συνέβη στο Σκοπιανό, 
όπου Τσίπρας και Κοτζιάς αναγνώρισαν και 
μακεδονική γλώσσα και εθνότητα, δικαιο-
λογημένα θα πρέπει να υπάρχει ανησυχία 
στην περίπτωση συμφωνίας με την Αλβανία, 
καθότι η Κυβέρνηση, λόγω των οικονομικών 
προβλημάτων, είναι ευάλωτη σε τέτοιο σημείο, 
που δύο πρώην αντιΝΑΤΟϊστές -Τσίπρας 
και Κοτζιάς- έχουν εξελιχθεί σε ένθερμους 
υποστηρικτές της Συμμαχίας και των ΗΠΑ. 
Και αυτό, θα μπορούσε να πει κάποιος, δεν 
είναι κακό. Όμως, όπως ελέχθη εντός της 
Ελληνικής Βουλής χωρίς να διαψευσθεί, ο 
όλος σχεδιασμός και στο Σκοπιανό και στο 
Αλβανικό ανήκει στις ΗΠΑ, με συντονιστή τον 
πρέσβη της χώρας στην Αθήνα και εκτελεστικό 
όργανο τον ΠΕ , Νίκο Κοτζιά. Η θέση που 
προβλήθηκε από τον κ. Κοτζιά ότι τα ζητήματα 
αυτά πρέπει να επιλυθούν, είναι ορθή. Όμως, 
εξαρτάται πώς αυτό θα συμβεί. Στο θέμα των 
Σκοπίων, είναι πρόδηλη η υποχώρηση των 
Αθηνών. Ορθή ακόμη είναι και η θέση ότι η 
επίλυση των δύο αυτών ζητημάτων δίδει τη 
δυνατότητα στην Ελλάδα να επικεντρωθεί στα 
προβλήματα με την Τουρκία, περιλαμβανο-
μένου και του Κυπριακού. Για να είναι ορθή 
η θέση αυτή στην πράξη, θα πρέπει να είναι 
και ορθός ο τρόπος διευθέτησής τους, ενώ 
ταυτοχρόνως θα πρέπει να υπάρχει επί του 
θέματος πολιτική ανάσχεσης της Άγκυρας, που 
στήνει ένα ισλαμικό τόξο από τη Βουλγαρία 
(τουρκικός εκεί πληθυσμός) και τα Σκόπια 
(Τέτοβο και Κόσσοβο) ώς την Αλβανία για να 
περικυκλώσει την Ελλάδα από τα βόρεια ώς 
το Ιόνιο. Στην πίσω πόρτα… Ακόμη και αν η 
Ελλάδα επιλύσει Σκοπιανό και Αλβανικό, πώς 
θα αντιμετωπίσει την τουρκική πολιτική και 
απειλή; Εάν ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, 
γιατί να μη στρέφονται προς την Τουρκία, όπως 
συμβαίνει με την Αλβανία, και γιατί η Άγκυ-
ρα να εγκαταλείψει την υφιστάμενη πολιτική 
της, όταν γίνεται στρατιωτικά πιο ισχυρή, όταν 
υπόσχεται ασφάλεια στις βαλκανικές χώρες 
και δη στους μουσουλμανικούς πληθυσμούς, 
τη στιγμή κατά την οποία η Ελλάδα όχι μόνο 

στρατηγική δεν έχει, αλλά και τον εαυτό της 
είναι αμφίβολο εάν μπορεί να προστατεύσει 
υπό τις υφιστάμενες συνθήκες. Γιατί δεν έχει 
ανταλλαγή της ένταξης των Σκοπίων με αυτήν 
της Κύπρου; Η κλιμάκωση των τουρκικών 
προκλήσεων δεν εξελίσσεται σε κρίση στα 
ελληνοτουρκικά, λόγω των ΗΠΑ και του 
ΝΑΤΟ, διότι θέλουν να κρατήσουν τη νοτι-
οανατολική πτέρυγα χωρίς παρατράγουδα. 
Όσο, βεβαίως, μπορούν. Διότι, όσο και αν το 
θέλουν, ως η πρώτη υπερδύναμη δεν μπο-
ρούν να αντικαταστήσουν τον Θεό στη Γη   

Συ α α Ρ ας  Γερ αν ας  
Το κυρίως θέμα που απασχόλησε τη Συμ-

μαχία είναι η αντίληψη περί της νέας ρωσικής 
απειλής, που είναι συναφής με τα ανωτέρω, 
δηλαδή τη συνοχή των Βαλκανίων και τη σχέση 
της Μόσχας με το Βερολίνο, που είναι εξόχως 
ενδιαφέρουσα από κάθε άποψη και μπορεί να 
επηρεάσει το Κυπριακό, το οποίο συζητήθηκε 
στο περιθώριο του ΝΑΤΟ μεταξύ του Έλληνα 
Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, και του Τούρ-
κου Προέδρου, Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς όμως 
να υπάρξει κάτι συνταρακτικό. Τι είπε, λοιπόν, 
ο Αμερικανός Πρόεδρος και τάραξε τα νερά; 
Ότι η Γερμανία τείνει να καταστεί όμηρος της 
Ρωσίας με την κατασκευή του αγωγού or  

r  2. Κάθε άλλο παρά ανόητος είναι ο κ. 
Τραμπ και καμιά αμφιβολία δεν υπάρχει περί 
της άριστης γνώσης των συμβούλων του περί 
στρατηγικής και γεωπολιτικής. δη, το θέμα του 

or  r  2 απασχολεί κυρίως τις Βαλτικές 
ώρες και την Πολωνία, όχι μόνο διότι αμφό-

τερες πάσχουν από το γερμανικό και ρωσικό 
σύνδρομο, διότι έχουν κατασφαγεί ιστορικά και 
από τους ΝΑΖΙ και από τους Σοβιετικούς, αλλά 
διότι μπορούν να δουν τα επόμενα βήματα, που 
είναι μια πιθανή συμμαχία Ρωσίας - Γερμανίας, 
που θα στηριχθεί αρχικά στην ενέργεια, αλλά εν 
συνεχεία μπορεί να λάβει ευρύτερες διαστάσεις. 
Σε μια τέτοια περίπτωση: 

1. Η  Πολωνία και οι Βαλτικές ώρες, κα-
θώς και η Ουκρανία, θα βρεθούν εν μέσω 
ενός στρατηγικού σάντουιτς μεταξύ Γερμανίας 
και Ρωσίας. δη, οι Πολωνοί και οι Βαλτικές 

ώρες, καθώς και η Ουκρανία, έχουν ζητήσει 
την άμεση στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ, 
την οποία και έλαβαν, αφού δεν μπορούν να 
έχουν ανάλογη στήριξη από τον αμυντικό 
βραχίονα της ΕΕ, ο οποίος δεν είναι απο-
τελεσματικός και ολοκληρωμένος. Εκ των 
πραγμάτων, στηρίζεται στο ΝΑΤΟ. 

2. Η κυριαρχία της Γερμανίας και της Ρω-
σίας στην Ευρώπη και στην Ευρασία δεν θα 
φέρει ανακατατάξεις ισχύος εντός της Γηραιάς 
Ηπείρου, αλλά παγκοσμίως και, ενδεχομένως, 
θα κερδίσει από ένα τέτοιο σενάριο η Βρετα-
νία, η οποία είναι εκτός ΕΕ, ενώ η Γαλλία είτε 
θα προχωρήσει στην πολιτική Ντε Γκολ περί 
αυτόνομης πυρηνικής αποτροπής και σαφούς 
στροφής προς τις ΗΠΑ ή θα γίνει δορυφόρος 
της Γερμανίας και της Ρωσίας.  ο τρίτος πόλος.   

Μερικώς και ειδικά επί του παρόντος οι 
ΗΠΑ κερδίζουν στην Ευρώπη, διότι μέσα από 

μια νέα ρωσική απειλή, που ξεκινά από τις 
ευρωπαϊκές εξαρτήσεις στον τομέα του φυσι-
κού αερίου, εγείρονται ζητήματα ασφάλειας, 
τα οποία μόνον οι Αμερικανοί μπορούν να 
επιλύσουν, λόγω στρατιωτικής ισχύος. Ταυ-
τοχρόνως, αληθές είναι ότι η Γερμανία τελεί 
ακόμη στρατιωτικά υπό την επίβλεψη των 
ΗΠΑ. Για να προχωρήσει σε μια συμμαχία 
με τη Ρωσία, για να είναι ισοζυγισμένη, θα 
πρέπει να περάσει στο επίπεδο κατασκευής 
ακόμη και πυρηνικών όπλων, κάτι που θα 
προκαλέσει αντιδράσεις και αποτρεπτικές 
κινήσεις, λόγω του γερμανικού συνδρόμου, 
που προκύπτει από τις καταστροφές του Β’ 
Παγκοσμίου Πολέμου. Ποτέ, όμως, κανείς 
δεν γνωρίζει τα παιγνίδια της ιστορίας. Και 
επειδή οι Αμερικανοί θέλουν να προλάβουν 
τετελεσμένα, για την εξυπηρέτηση των δικών 
τους εθνικών συμφερόντων, προχωρούν σε 
αποτρεπτικές κινήσεις. 

ΝΑΤΟ α  ο ονο ός πόλε ος 
Ο αγωγός or  r  2 δεν είναι μια απλή 

σωλήνα, αλλά ένα στρατηγικό εργαλείο. Ευκαι-
ρίας δοθείσης και επί τη βάσει των ανωτέρω, 
λέγει ο Πρόεδρος Τραμπ: Η Γερμανία είναι 
όμηρος της Ρωσίας, αφού εξαρτά την κρατική 
της λειτουργία και τη βιομηχανία από το ρω-
σικό αέριο σε ποσοστό της τάξης του 33 . Και 
αυτή η εξάρτηση ενισχύεται μέσω του or  

r  2.  Ενώ αυξάνει τη ροή συναλλάγματος 
προς τη Ρωσία, δεν αυξάνουν ούτε η Γερμανία 
ούτε άλλα κράτη τις αμυντικές δαπάνες και τη 
συνεισφορά τους στο ΝΑΤΟ. Ταυτοχρόνως, οι 
Ευρωπαίοι, εταίροι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ και 
στην ΕΕ, με ηγέτιδα τη Γερμανία, διατηρούν το 
ευρώ σε ανταγωνιστικά έναντι του δολαρίου 
επίπεδα, πλήττοντας το αμερικανικό εμπόριο 
διεθνώς και δη εντός των ΗΠΑ. Εξ ου και η 
πρόσφατη πρόσθετη φορολογία στον χάλυβα 
και στο αλουμίνιο. Τι ισχυρίζεται ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ; Ότι δεν θα πληρώνει η χώρα του, 
από τη μια, για τη Συμμαχία και την προστασία 
της Ευρώπης από τη νέα ρωσική απειλή, και, 
από την άλλην, η Γερμανία, ως ηγέτιδα της 
ΕΕ, θα δίνει χρήματα στη Ρωσία, δηλαδή στην 
απειλή. Ενώ δηλαδή ανταγωνίζεται η Γερμανία 
τις ΗΠΑ, που πληρώνουν για την ασφάλεια 
της Ευρώπης, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι η πολιτική 
της Γερμανίας και της ΕΕ πλήττει, μέσω του 
ευρώ, την οικονομία των Αμερικανών. Αφορ-
μής, δε, δοθείσης, υποστηρίζει ο κ. Τραμπ ότι 
οι αμυντικές δαπάνες των χωρών του ΝΑΤΟ 
θα πρέπει να ξεπεράσουν το 2  επί του ΑΕΠ 
κάθε χώρας και να φτάσουν ακόμη και ώς 4 . 

Πλεον τ α τον   
Εάν ο Τραμπ σταματήσει με τους Πολω-

νούς τον or  r  2, περιορίζει τις πιθα-
νότητες τρομερών γεωπολιτικών αλλαγών και 
ανακατανομών ισχύος, καθώς και τη ρωσική 
απειλή ώς εκεί που τον συμφέρει οικονομικά 
και άλλως πώς, ενώ, από την άλλη, ανοίγει τις 
προοπτικές για διοχέτευση φυσικού αερίου 
από εναλλακτικές της Ρωσίας αγορές. Διότι, 

οι ανάγκες της Γερμανίας και της λοιπής Ευ-
ρώπης θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να 
αυξάνονται. Τέτοιες αγορές είναι της Κύπρου, 
του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Και εδώ είναι που 
έρχεται στο προσκήνιο ο αγωγός E , 
επί του οποίου είναι έτοιμοι να επενδύσουν 
οι Ευρωπαίοι, εφόσον υπάρχει η ανάλογη εξ 
ημών πολιτική πρόθεση κατασκευής του έργου, 
το οποίο κλείνει την πόρτα στον αγωγό προς 
την Τουρκία και στην εξάρτησή μας σε αυτήν 
ειδικώς μετά τη λύση. Είναι, δε, ο E  
μια πλατφόρμα δημιουργίας οικονομικής και 
στρατιωτικής αποτροπής σε βάρος της Άγκυρας 
στη λογική των εναλλακτικών προς τις ΗΠΑ 
επιλογών όταν τυγχάνουν  εκβιασμού από την 
Τουρκία στην εφαρμογή της προσφιλούς για 
τον Ερντογάν πολιτικής τού εκκρεμούς. Όταν, 
δηλαδή, δεν του κάνει τα χατίρια η Αμερική, 
στρέφεται προς τη Ρωσία και αντίστροφα. Άλ-
λωστε, η επιλογή του αγωγού προς την Τουρκία 
δεν είναι δική μας επιλογή, αλλά της ίδιας της 
Άγκυρας για την εξυπηρέτηση των δικών της 
συμφερόντων και τον εγκλωβισμό σε αυτήν μετά 
τη λύση. Το είπε με απλά λόγια και ο Ακιντζί 
κατά την πρόσφατη παράνομη επίσκεψη του 
Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα, στις 10 
Ιουλίου. Τούτων λεχθέντων, λοιπόν, η θέση μας 
προς την Τουρκία και τους Τουρκοκυπρίους 
δεν  θα έπρεπε να ήταν αυτή που διατυπώνεται 
σήμερα. Δηλαδή, λύστε το Κυπριακό στη βάση 
των δύο ισότιμου καθεστώτος κρατών και θα 
πάρετε τον αγωγό προς την Τουρκία. Με άλλα 
λόγια, δεν θα πρέπει να τους δίνουν αέριο για να 
δεχθούν διχοτόμηση. Γιατί να υποχωρήσουν, 
αφού με το κεκτημένο των συνομιλιών παίρνουν 
τη διχοτόμηση και θεωρούν ότι έχουν την ισχύ 
να πάρουν το φυσικό αέριο είτε με το καλό είτε 
με το ζόρι, εφόσον δεν έχουμε αποτροπή. Τυ-
χαία θέτουν τώρα τον  διαμερισμό του φυσικού 
αερίου; Η θέση μας θα έπρεπε να ήταν η εξής: 
Για να έχουν οφέλη οι Τουρκοκύπριοι, ακόμη 
και η Τουρκία, από το φυσικό αέριο, θα πρέπει, 
όπως οι αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ  
καθορίζουν, να αναγνωρίσουν την Κυπριακή 
Δημοκρατία με επανένταξη των κατεχομένων σε 
αυτήν, όπως η αντιδήλωση της 21ης Σεπτεμβρίου 
του 2005 καθορίζει και όταν περιλαμβάνεται 
στα συμπεράσματα όλοι πανηγυρίζουν, καθώς 
και  το Πρωτόκολλο 10. Για να γίνουν αυτά, 
θέλει στρατηγική. Ειδικώς μετά την αποτυχία 
του Κραν Μοντανά.  Δυστυχώς, ψιλά νοήματα 
για το κομματικό σύστημα...

ΕΤΟ ΣΤΟΝ    ΕΝΙΣ ΥΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ    

Δίνουμε φυσικό αέριο για
να δεχθούν διχοτόμηση  

 Αναγν ριση πρ τα και 
μετ  υσικό αέριο

 Π ς ο οικονομικός 
πόλεμος περν  μέσω 

ΝΑΤΟ   

ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ
Ρ ΙΕΘΝΩΝ Σ ΕΣΕΩΝ

yiannos10@gmail.com
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Πολιτική 5

ΑΝ ΡΕΑΣ Σ  ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ  ΑΠΟ Η

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ιστορία 
λειτουργεί ως πυξίδα και φάρος για τους 
αγωνιζόμενους λαούς. Γι’ αυτό κάθε μαύρη 

επέτειος, όπως η 15η και η 20ή Ιουλίου του 1974, 
πρέπει να ακονίζει τη μνήμη, να σμιλεύει τη συ-
νείδηση μέσα στη φλόγα της ιστορικής γνώσης και 
της ορθής πολιτική ανάλυσης, να εντοπίζει τα αίτια 
για την πορεία που ακολούθησε η πολιτική μας 
ηγεσία, ώστε να προκύπτει με σαφήνεια, το χρέος 
εκάστου προς την πατρίδα και το δίκαιο.

Η καταδίκη του δίδυμου εγκλήματος σε βάρος του 
λαού και του τόπου μας δεν μπορεί και δεν είναι μια 
τυπική υποχρέωση. Πρέπει να αποτελεί κατάθεση 
δέσμευσης, για συνέχιση του αγώνα μέχρι την τελική 
δικαίωση. Άλλωστε, η Ελευθερία, η Δημοκρατία, το 
Δίκαιο, η στρατιωτική κατοχή, ο εποικισμός, το «δεν 
ξεχνώ» και τα «σύνορά μας είναι στην Κερύνεια» 

είναι έννοιες ξεκάθαρες, άσχετα με ότι το «γλωσσά-
ριο» επιδιώκει να διαμορφώσει το… εξωπραγματικό.

Σαράντα τέσσερα και πλέον χρόνια από τον τεφρό 
εκείνον Ιούλη, που το σώμα της Κύπρου σημαδεύ-
τηκε κατάστηθα με τις χαρακιές της προδοσίας του 
πραξικοπήματος και της συμφοράς από την εισβολή, 
κατοχή και εποικισμό, συνεχίζουμε να ζούμε κρί-
σιμες στιγμές, γιατί διακυβεύεται η επιβίωση του 
Κράτους από λάθη της δικής μας πλευράς, αλλά 
και από διαφαινόμενες πιέσεις. Η αγάπη για την 
ελευθερία και η διεκδίκηση δεν πρέπει να είναι 
κενός λόγος ή ένα απλό φραστικό σύνθημα. Πρέπει 
να είναι πραγματικός αγώνας και συγκεκριμένη 
κοινή στρατηγική και αποφασιστικότητα, αφού τα 
δικαιώματά μας δεν θα μας τα εξασφαλίσουν άλλοι.

Είναι λοιπόν καταθλιπτικά απαράδεκτο, να δια-
πραγματεύεται μια χώρα, μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, η Κυπριακή Δημοκρατία, λύση του δικού 
της διεθνούς αλλά και ευρωπαϊκού προβλήματος 
στρατιωτικής εισβολής, εποικισμού και κατοχής, με 
προδιαγραφές, ανελεύθερες και αντιδημοκρατικές, 
γιατί αυτό επιδιώκει να επιβάλει η Τουρκία.

Ας το κατανοήσουμε, δεν μπορεί να είναι για 44 
χρόνια συνομιλιών, ο λόγος αυτής της τραγικότητας, 
η διπλωματική δεινότητα ή η στρατιωτική υπεροχή 
της Τουρκίας. Δυστυχώς, συνεισφέρει η εθελότυφλη 
αντίληψη κάποιων, ότι η Τουρκία θα συμβάλει στην 
εξεύρεση λύσης, γιατί έχει το «κλειδί λύσης». Πρέπει, 
επιτέλους, αυτή η δική μας στάση να μετατραπεί σε 
πραγματικό αντικατοχικό αγώνα. Ανεχθήκαμε τον ένο-
χο, αντί να είναι στο σκαμνί του κατηγορουμένου, να 
αναβαθμιστεί ως η χώρα που έχει πολιτική βούληση, 
αντίθετη δήθεν με τις επιδιώξεις της, να συμβάλει σε 
λύση. Απλώς «καταφέραμε» να αφήσουμε την παρα-

βιάζουσα και σήμερα το διεθνές δίκαιο Τουρκία στο 
απυρόβλητο και την παρανομία της κατά το διεθνές δίκαιο, 
να υποβαθμιστεί σε διαφορά μεταξύ δύο κοινοτήτων

ΟΜ Σ, την άδικη λύση και την όποια πορεία 
προς την καταστροφή, που ανιχνεύεται και καθί-
σταται ορατή, διά των υποχωρήσεών μας, παλαιών 
και ενδεχομένως μελλοντικών, δεν την αντέχει η 
αξιοπρέπειά μας. Το χρωστούμε στην ιστορία του 
τόπου, στους αγώνες των γενιών που πέρασαν, στο 
δικαίωμα επιστροφής, στις θυσίες και στο δίκαιο. 
Το ατιμώρητο έγκλημα της Τουρκίας δεν θα πρέπει 
να επιτρέψουμε ποτέ να οδηγήσει στην αποενο-
χοποίησή της με την αυτοκαταστροφική δική μας 
στάση, διχασμού και αντιπαράθεσης.

Ενώ, λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία μετρά ακό-
μη ένα χρόνο από το διπλό σε βάρος της έγκλημα, ο 
Ηγεμόνος της Τουρκίας, που έζησε μόλις προχθές τη 

«μεγαλοπρέπεια» της ανακήρυξής του ως ο Πρόεδρος 
με τις υπερεξουσίες πλέον που έχει, φρόντισε, για μιαν 
ακόμη φορά, να διαμηνύσει ποιες είναι οι επεκτατικές 
βλέψεις της Τουρκίας, αφού επέλεξε να βρεθεί, έστω 
και για λίγες ώρες, παράνομα, στην κατεχόμενη κυ-
πριακή γη. Το μήνυμά του, σαφέστατο. Η υπεροχή σε 
ισχύ υπερέχει του Δικαίου, γι’ αυτό και θεωρεί αλλά και 
διαλαλεί με κάθε ευκαιρία ότι η Κυπριακή Δημοκρατία 
είναι ανύπαρκτη, έχει εκλείψει και γι’ αυτό, με ή χωρίς 
τον ΟΗΕ, οι δύο Κοινότητες, ως ίσες μεταξύ τους, θα 
υποχρεωθούν να ιδρύσουν ένα νέο συνεταιρικό Κράτος, 
στο οποίο η Τουρκία θα είναι ο επικυρίαρχος. Είναι η 
ώρα για έναν πραγματικό αγώνα σωτηρίας. Ας γνωρίζει 
ο κ. Ερντογάν ότι δεν μπορεί να επιβάλει τη δική του 
επιθυμία, αντίθετα στον δικό μας πατριωτισμό, μνήμη, 
θυσίες, ιστορία και δικαιώματα.

 Δικηγόρος

Ο Ηγεμόνας Ερντογ ν και η εδ  παρ νομη παρουσία του
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ήνας ορόσημο για 
τις εξελίξεις στο Κυ-
πριακό αναμένεται 
να είναι ο επί θύραις 
Σεπτέμβριος, μετά 
και τον επίσημο 
διορισμό της απε-

σταλμένης του ΓΓ των ΗΕ στο Κυπριακό, 
Τζέιν ολ Λουτ,   η οποία θα επισκεφθεί τη 
Λευκωσία για διαβουλεύσεις το τελευταίο 
δεκαήμερο του Ιουλίου και θα έχει συνάντη-
ση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο 
Αναστασιάδη, στις 23 του μηνός. 

Ακολούθως, η απεσταλμένη του ΓΓ θα με-
ταβεί σε Άγκυρα, Αθήνα και Λονδίνο, όπου 
θα έχει συναντήσεις με τις ηγεσίες των τριών 
εγγυητριών δυνάμεων, σε μια προσπάθεια 
ανίχνευσης των προοπτικών μόχλευσης της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας. 

Όπως δήλωσε πρόσφατα η Ειδική Αντι-
πρόσωπος του ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο, 
Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, από την έκβαση των δι-
αβουλεύσεων της Αμερικανίδας διπλωμάτη 
θα εξαρτηθεί το κατά πόσο θα καταστεί δυ-
νατή η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, 
σε μια προσπάθεια οριστικής επίλυσης του 
κυπριακού προβλήματος. 

Πηγές των Ηνωμένων Εθνών αναφέρουν 
ότι επιθυμία του Γ.Γ. είναι η επανέναρξη της 
διαδικασίας, ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί από 
τις προθέσεις που θα επιδείξουν τα εμπλεκό-
μενα μέρη, αφού κατά το διαρρεύσαν, από το 
διαπραγματευτικό ναυάγιο του Κραν Μοντα-
νά,  διάστημα, οι προσεγγίσεις και οι θέσεις 
των δύο πλευρών έχουν απομακρυνθεί σε 
βαθμό που, ενδεχομένως, καθιστά ανέφικτη 
την επανέναρξη της διαδικασίας. 

Το «καμπανάκι» των ανησυχιών έκρου-
σε, με δηλώσεις του στο , o διαπραγ-
ματευτής της ε κ πλευράς στις συνομιλίες, 
Ανδρέας Μαυρογιάννης, επισημαίνοντας ότι, 
η υπό ανάληψη διερευνητική προσπάθεια 
των Ηνωμένων Εθνών στο Κυπριακό θα εί-
ναι καθοριστική για τις εξελίξεις στο εθνικό 
πρόβλημα, προσθέτοντας ότι, εάν υπάρξει 
ακόμη μία κατάρρευση τον Σεπτέμβριο, αυτή 
ίσως να είναι και η τελευταία ευκαιρία για 
επίλυση του Κυπριακού στο γνωστό πλαίσιο. 

Αρμόδιες κυβερνητικές πηγές, μιλώντας 
στη «Σημερινή» της Κυριακής, επιβεβαίωσαν 
το υπό διαμόρφωση «κλίμα», εκφράζοντας 
την εκτίμηση ότι, μέσα στο φθινόπωρο, θα 
υπάρξουν καταλυτικές εξελίξεις, που θα καθο-
ρίσουν αμετάκλητα την πορεία του Κυπριακού.   

Εκτίμηση η οποία συνδέεται τόσο με τη στάθ-
μιση των προθέσεων του διεθνούς παράγοντα, 
όσο και της διαφαινόμενης στάσης της Τουρκίας, 
η οποία, όπως εγγράφεται στη συνεχιζόμενη 
ρητορική της τουρκικής ηγεσίας, δεν προβλέ-
πεται να υποστεί οιαδήποτε διαφοροποίηση.  

Τρ α εν ρ α
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κυβερνητικών 

πηγών, η Λευκωσία μελετά και σταθμίζει τρία 
βασικά, πιθανά σενάρια. 

Πρώτον: Η διαβουλευτική προσπάθεια του 
ΟΗΕ να αποτύχει εκ… σπαργάνων, σε περί-
πτωση που η τουρκική πλευρά εμμείνει στη 
μετά το Κραν Μοντανά διακηρυχθείσα θέση 
περί αλλαγής των παραμέτρων του διεθνούς 
οργανισμού για επίλυση του κυπριακού προ-
βλήματος, επιδιώκοντας διευθέτηση πέραν του 
συμφωνηθέντος περιγράμματος λύσης, με τη 
μορφή, πλέον, χαλαρής συνομοσπονδίας ή δύο 
κρατών. Όπερ σημαίνει ότι τίθεται εκτός του 
πλαισίου Γκουτέρες, γεγονός που θα καταστή-
σει την επανέναρξη των συνομιλιών αδύνατη. 

Δεύτερον: Η υπό ανάληψη διαβούλευση να 
αποδώσει πραγματικά αποτελέσματα, τέτοια 
που να οδηγήσουν τις δύο πλευρές και τα 
εμπλεκόμενα μέρη στην τράπεζα μιας νέας 
διεθνούς διάσκεψης, με την προοπτική ου-
σιαστικής διαπραγμάτευσης για επίλυση του 
Κυπριακού. Κάτι, ωστόσο, που, προσώρας, 
δεν διαφαίνεται ως ένα ουσιαστικά ρεαλιστι-
κό ενδεχόμενο, με βάση τα μηνύματα που 
εξακολουθητικά στέλνει η Άγκυρα.  

Τρίτον: Η διαδικασία να οδηγηθεί, τεχνηέντως, 
από την τουρκική πλευρά σε μια νομοτελειακά 
αποτυχημένη διεθνή διάσκεψη, η οποία θα ση-
μάνει και το οριστικό τέλος των προσπαθειών 
επίλυσης του Κυπριακού με την παρούσα μορφή, 
με την κήρυξη από τον ΓΓ των ΗΕ της κυπριακής 
διένεξης ως «άλυτου προβλήματος».

Ο  ό ο  τ ς Λευ ας
Εδώ, όπως και στο πρώτο σενάριο, εστιάζο-

νται και οι βασικοί φόβοι της Λευκωσίας, αφού, 
εκ των πραγμάτων, η απαράδεκτη ντε φάκτο 
κατάσταση στην Κύπρο θα τείνει, αναπόδραστα, 
να διαλάβει μορφή  ur , γεγονός που θα 
επιτάσσει την ανάληψη πολύ λεπτών χειρισμών, 
καθώς και τη λήψη ιστορικών αποφάσεων εκ 
μέρους της πολιτικής ηγεσίας, οι οποίες θα 
πρέπει να απαντούν στο ιστορικό μέλλον του 
τόπου. Ποια θα είναι αυτή η μορφή; Θα είναι 
η παραμονή της κατοχής και της διαίρεσης 
έως τη σταδιακή αναγνώριση των κατεχομέ-
νων; Η λύση δύο κρατών; (Και, σε αυτήν την 
περίπτωση, ποια θα είναι η διεθνής υπόσταση 
του τουρκοκρατούμενου μέρους; Θα μπορεί να 
εισέλθει στην ΕΕ, και με ποιο τρόπο;). Θα είναι η 
ενσωμάτωση των κατεχομένων στην Τουρκία 
και η μετατροπή τους σε τουρκική επαρχία;  

Με άλλα λόγια, όπως επισήμανε καλά ενη-
μερωμένη πηγή στην εφημερίδα μας, «θα 
είμαστε ενώπιον μιας εντελώς διαφορετικής 
κατάστασης σε σχέση με ό,τι γνωρίζαμε έως 
τώρα, η οποία, όμως, στην ουσία, δεν θα είναι 
παρά η λογική κατάληξη και συνέπεια ενός 
οριστικού αδιεξόδου».    

Τα ενερ ε α
πό την προοπτική όλων αυτών των ενδε-

χομένων η κυπριακή Κυβέρνηση αναμένει τις 
επόμενες κινήσεις της Άγκυρας στο θέμα της 
ενέργειας, καθώς τόσον ο Ρ. Τ. Ερντογάν, όσο και 
ο Μ. Ακιντζί, έσπευσαν να επανεξακοντίσουν, 
κατά την πρόσφατη παράνομη επίσκεψη του 
Τούρκου Προέδρου στα κατεχόμενα εδάφη, 
τις απειλές κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
αλλά και τις προθέσεις τους, όσον αφορά το 
φυσικό αέριο. 

Αν επαληθευθεί η εδραία και βάσιμη 
εκτίμηση ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να 
αναλάβει δράση, έναντι των ερευνών της 
E o  o  στο τεμάχιο 10 της κυπριακής 
ΑΟΖ, ανάλογη με αυτήν έναντι της E  στο 
οικόπεδο 3, περισσότερο πιθανή κίνηση της 
Άγκυρας θεωρείται η διεξαγωγή διατρητικών 
ερευνών σ’ ένα από τα «διαμφισβητούμενα» 
τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ ή σε τεμάχιο 
που η ίδια θεωρεί ότι περιλαμβάνεται στη 
δική της Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. 

Τόσο η Λευκωσία, όσο και οι υπόλοιποι 
ενεργειακοί παίκτες στην περιοχή εκτιμούν 
ότι ο Ρ. Τ. Ερντογάν θα παίξει μέχρι τέλους το 
χαρτί της ενέργειας, στο πλαίσιο της στρατη-
γικής επιδίωξης της Άγκυρας  να καταστεί 
μείζων ενεργειακός κόμβος στην περιοχή 
της Ανατολικής Μεσογείου (για το ενεργει-
ακό παιγνίδι ως καθοριστικό παράγοντα των 
γεωπολιτικών εξελίξεων ίδε σελίδα 4 και 10), 
ενώ είναι σαφής η επιδίωξή του να καρπωθεί 
οφέλη από το διεξαγόμενο ενεργειακό πόκερ 
στην περιοχή, είτε μέσα από μια ενδεχόμενη 
διευθέτηση είτε ακόμη και μη διευθέτηση 
του Κυπριακού. 

στόσο, η Κύπρος, σ’ αυτό το… υψηλής 
ισχύος μπρα-ντε-φερ δεν είναι μόνη, αφού 
μπορεί να αντιτάξει στην τουρκική επιθε-
τικότητα, αφενός τις συμφωνίες που έχει 
συμπήξει με ενεργειακούς κολοσσούς και 
την αποφασιστική ανάπτυξη του ενεργεια-
κού της προγράμματος, και, αφετέρου, τις 
τριμερείς συνεργασίες με τους σημαντικότε-
ρους γεωπολιτικούς παίκτες στην περιοχή 
- Αίγυπτο, Ισραήλ, Ελλάδα, Ιορδανία κ.λπ.-, 
εντάσσοντάς τες στο πλαίσιο της υπό δια-
μόρφωσιν αρχιτεκτονικής της ευρωπαϊκής 
ενεργειακής ασφάλειας.     

Ο ρόλος του Ι ρα λ
Στο πλαίσιο, ακριβώς, της εκδίπλωσης των 

γεωπολιτικών ανταγωνισμών στην ευρύτερη 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της 
Μέσης Ανατολής, ως ιδιαίτερα καθοριστικός 
εκτιμάται, από τη Λευκωσία, ο ρόλος του Ισ-
ραήλ, υπό το φως των ολοένα επιδεινούμενων 
σχέσεών του με την Άγκυρα.

Όπως, μάλιστα, επισημαίνουν πηγές που 
παρακολουθούν εκ του συστάδην τα τεκταινό-
μενα στην περιοχή, για το Τελ Αβίβ η Τουρκία 
δεν αποτελεί, πλέον, έναν οιονεί ασταθή και 
ευμετάβολο παίκτη, τον οποίο μπορεί άλλοτε 
να προσεγγίζει και άλλοτε να απομακρύνεται, 
όπως γινόταν στο παρελθόν, αλλά έναν βασικό 
συστημικό ανταγωνιστή, ο οποίος επιδιώκει, 
ενάντια στα δικά του συμφέροντα, να αποκτήσει 
στάτους περιφερειακού στρατηγικού επικυρίαρ-
χου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 

Αυτός είναι και ο λόγος, άλλωστε, όπως 
επισημαίνουν καλά ενημερωμένες πηγές στη 
Λευκωσία, που αυτήν τη στιγμή το Ισραήλ 
αντικρίζει με πολύ μεγαλύτερη θέρμη το θέμα 
της προώθησης του E , «πιέζοντας» προς 
την κατεύθυνση της επιτάχυνσης των διαδικα-
σιών υλοποίησής του (στάση που υποδηλοί 
με σαφήνεια και τον προσανατολισμό των 
ενεργειακών του επιλογών), αλλά και προς 
την κατεύθυνση της εμβάθυνσης της στρατι-
ωτικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες. 

Και αυτή η στάση, όπως σημειώνουν επι-
πρόσθετα, δεν πρέπει να παραθεωρείται, σε 
σχέση με τις προοπτικές επανέναρξης της 
διαπραγματευτικής διαδικασίας για επίλυ-
ση του Κυπριακού, αλλά και τη μορφή που 
ενδεχομένως αυτή διαλάβει.   

Αν υ α α Ρ α
Μέσα σ’ αυτό το παζλ των σύνθετων γε-

ωπολιτικών αναδομήσεων, εκείνο που προ-
βληματίζει ιδιαίτερα τη Λευκωσία είναι το… 
παρατεινόμενο φλερτ του Ρ. Τ. Ερντογάν με 
την Μόσχα, που, παρά τις δυτικές «πιέσεις» 
και «παροτρύνσεις» προς την πλευρά του 
Τούρκου Προέδρου, δεν φαίνεται να κάμπτεται. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις κυβερνητικών πη-
γών, η παρατηρούμενη σύμπλευση ανάμεσα 

στις δύο χώρες δεν πρόκειται να υποχωρή-
σει, αφού ερείδεται στη σύγκλιση μεγάλων 
ενεργειακών και οικονομικών συμφερόντων, 
σε συνδυασμό με μια συγκλίνουσα αντίληψη 
όσον αφορά τις ευρύτερες στρατηγικές τους 
επιδιώξεις στο πεδίο των συντελούμενων 
διεθνών γεωπολιτικών μετασχηματισμών. 

Γι’ αυτό, εκτιμούν, ο Ρ. Τ. Ερντογάν, παρά 
την με όποιο τρόπο παραμονή του στο δυτικό 
άρμα, θα συνεχίσει το φλερτ με τη Μόσχα, 
όσο αυτή η σχέση, βεβαίως, λειτουργεί επί 
κοινή ωφελεία.  

Παρ’ όλα αυτά, η Λευκωσία επιχειρεί να 
διατηρήσει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
τις παραδοσιακά φιλικές και συνεργατικές 
σχέσεις με τη Ρωσία, ιδία όσον αφορά και 
το Κυπριακό, όπου, διαχρονικά, ο ρόλος της 
Μόσχας ήταν εξαιρετικά καθοριστικός για 
την εθνική υπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτό, εκφράζεται η πεποίθηση 
ότι, πάρα τη σημαντική ενίσχυση των ρωσο-
τουρκικών σχέσεων, η Μόσχα δεν πρόκειται 
να αποστεί «από τις θέσεις αρχών» που δια-
τηρεί στο κυπριακό πρόβλημα, συνεχίζοντας 
να στηρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία στα 
Ηνωμένα Έθνη και στο Συμβούλιο Ασφαλείας.  

ΚΡΙΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟ ΡΟΜΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ  ΘΕΡΜΟΣ  ΣΕΠΤΕΜ ΡΗΣ 
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ε «σημαία» τις 
αναφορές του 
ίδιου του ΓΓ του 
ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες στην 
πρόσφατη έκθεσή 
του για την Ο Ν-

ΦΙΚ Π, η Λευκωσία σε πολιτικό επίπεδο 
έχει ξεκινήσει έναν μαραθώνιο επαφών στο 
παρασκήνιο, ώστε να μην υπάρξει αλλαγή 
στην παρουσία της ειρηνευτικής αποστολής 
στο νησί, με φόντο τις προσπάθειες των 
Αμερικανών να επιβληθεί γερό «ψαλίδι» 
στον προ πολογισμό που αφορά τις στρα-
τιωτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών. 

Κυβερνητικές πηγές, που μίλησαν στη 
«Σημερινή» της Κυριακής, υποστήριξαν ότι 
η αμερικανική προσέγγιση περί ολοκλή-
ρωσης της παρουσίας των ειρηνευτικών 
αποστολών του ΟΗΕ δεν έχει ως αιτία το 
Κυπριακό. Οι δαπανηρότερες ειρηνευτικές 
αποστολές των Ηνωμένων Εθνών είναι η 

u  στο Νότιο Σουδάν, η o u o στη 
Δημοκρατία του Κονγκό και η u  
στο Μαλί. Το κόστος κάθε μίας ανέρχεται 
σε ένα δισεκατομμύριο δολάρια.  

Από την άλλη, ο ΓΓ ΟΗΕ υποστηρίζει ότι 
η Ο ΝΦΙΚ Π έχει υπηρετήσει τα συμφέ-
ροντα τής ειρήνης στην Κύπρο για πάνω 
από πενήντα χρόνια, αποτρέποντας την 
επανάληψη των συγκρούσεων και συμ-
βάλλοντας στη διατήρηση του νόμου και 
της τάξης, καθώς και στην επιστροφή σε 
κανονικές συνθήκες. Η θέση Γκουτέρες 
είναι ότι η Κύπρος παρέμεινε ήρεμη και 
σταθερή όλα αυτά τα χρόνια, σε μεγάλο 
βαθμό λόγω της αδιάκοπης παρουσίας 
της Ο ΝΦΙΚ Π, καθώς, κατά τη διάρκεια 

αυτής της μακράς περιόδου, διατήρησε την 
εμπιστοσύνη των αντιτιθέμενων δυνάμε-
ων, διασφαλίζοντας ότι τα περιστατικά δεν 
κλιμακώνονται, δεν προκαλούν εντάσεις ή 
διακόπτουν τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις.

Α θ α  παντού 
Η Λευκωσία βρίσκεται για το θέμα σε 

απόλυτη εγρήγορση, καθώς το έχει χαρακτη-
ρίσει ως ένα σοβαρό ζήτημα. Μάλιστα, στο 
Προεδρικό βλέπουν ότι υπάρχουν δυσκολίες 
και επιπλοκές και θα χρειαστεί πάρα πολύ 
μεγάλη προσπάθεια για να περισώσουμε 
την παρουσία της ειρηνευτικής δύναμης, 
τους όρους εντολής της και την ανανέωση 
της θητείας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πουρ-
γός Εξωτερικών Νίκος ριστοδουλίδης 
βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με όλες τις 
εμπλεκόμενες πλευρές και ειδικά με Μόσχα 
και Ουάσιγκτον, σε μια προσπάθεια να 
μην υπάρξει σοβαρή αλλαγή στα δεδομένα 
που ισχύουν στο νησί. Δεν αποκλείεται, 
εάν οι εξελίξεις έχουν σοβαρή αρνητική 
πορεία, ο κ. ριστοδουλίδης να αναχωρήσει 
για τις ΗΠΑ, ώστε να συναντηθεί με τον 
Αμερικανό ομόλογό του. 

δη, μέσα στην εβδομάδα, την Αμερι-
κανίδα Πρέσβη συνάντησε ο Πρόεδρος του 
ΔΗΣ  Αβέρωφ Νεοφύτου, ενώ τον Ρώσο 
Πρέσβη κ. Οσάτσι συνάντησε, εκτός από 
τον κ. Νεοφύτου, και ο ίδιος ο Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας.

Το βλέμμα της Λευκωσίας είναι στραμ-
μένο στην παρουσίαση που θα κάνει σε 
48 ώρες η Ειδική Αντιπρόσωπος του Γ.Γ. 
στην Κύπρο Ελίζαμπεθ Σπέχαρ στο Συμ-
βούλιο Ασφαλείας και στην οποία θα έχει 
αναφορές για τον ρόλο της Ο ΝΦΙΚ Π. 
Κατά την πρόσφατη συνάντηση που είχε η 
κ. Σπέχαρ με τον Πρόεδρο της Δημοκρατί-
ας, ο Νίκος Αναστασιάδης υποστήριξε ότι 
είναι νευραλγικής σημασίας η συνέχιση 
της αποστολής της Ο ΝΦΙΚ Π, με δεδο-
μένο ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι 
ένα κράτος μέλος των ΗΕ που βρίσκεται 
κάτω από τουρκική κατοχή και η παρουσία 
του κατοχικού στρατού δημιουργεί την 
ανάγκη να έχουμε την προστασία και 
την έξωθεν καλή μαρτυρία που μπορεί 
να δώσει η ειρηνευτική δύναμη των ΗΕ. 
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε 
ότι από τη στιγμή που υπάρχει μια προ-
σπάθεια για επανέναρξη της διαδικασίας 
διαπραγματεύσεων, θα ήταν ευκολότερο 
να αποφύγουμε οποιαδήποτε αρνητική 
εξέλιξη σχετικά με την Ο ΝΦΙΚ Π.

Το α παν
του αυρο νν

Οι αναφορές του Ε κ Διαπραγματευ-
τή στο  για το ζήτημα προκαλούν 
έντονο προβληματισμό, καθώς ανέφερε ότι 
αλλαγή των όρων εντολής θα σήμαινε ότι 
η Ειρηνευτική Δύναμη δεν θα μπορούσε 
να εκπληρώσει αυτό που κάνει. 

Το ζήτημα της Ο ΝΦΙΚ Π πάει
στο Συμβούλιο Ασφαλείας 

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
Ε ΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΝΑ ΑΣΚΕΙ 
ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΕΝΤΟΝΕΣ 
ΠΙΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΕΜΠΛΕ
ΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 
ΥΠΑΡ ΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ Ε ΕΛΙ
ΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ 

Κα ι ηρ κ  και ι α κ α   
ρ  α υ    ρι 

και  υ α ρι ης ης   η α 
αυ  α  α α κη α  

Και   και κ κ  η υ α ς 
α α ικ  κρ υς  κρυ α  η αρ  υς ια 
η  α η υρική α κ ή υ ι υ 

η η Τα  ρ  α ας  αυ  
α  ις ς υς ια η  ι ή ης υ -
η ης ι  αυ ς Ο  η α ή ης ι η ης  

α  ι   η  ρι  α ρ ι  
κ υρκι  α   α η  

Ταυ ρ ς ικαι ηκα  και ι ρ κ ς 
υ ρ ρ υ υ υ α ρ  υ κυρ υ 

Α ρ  υ   ς ι ι ς  
Τ ρκ ς ρ ρ ς ι ρ η α ι  
Κυ ριακ  Και υ κυρ υ ρ υ Κυ ρια  

 ς ή   α ι ρα  ι ρ ας α  
η  κα ική ρα  ι  η Τ υρκ α ι η  

ικα α υ κα ς α ι ι ι και 
α ι ι ι ι και α ρ α α ι ι 

υ κα ι και α ι ις υ αι ή ις υ  
Κα ήκ   η  αι α ρ α  α 

ρ α υ   α  α  η  η και η  
ρυ η η α η  α  η  ι ρα ς 
ης υρκικής ης  Ο α ς ρ ι ι υς α 

ι η  α ή ια και α α α ι ις υ ς υ
α ης α ακ η ας και ης η υ ιας 

υ α ι υς υς υ α αι ις 
ρι ις υ α ς α α ικ  κρ υς  υ ς 

ς α ηκ  η ι η ης κυρ ας Λ υ  ας 
κ ρ υ υ Γ Γ  υ Ο  και ια α-
η  ρ ς υ ι  ης α ης  αι ι 

α ης κα ακ ι   κ υρ ια ς υ ρα α  
κα υ και κ ή α ς κ ρ ης  υ 
ι ρ η   ρ ς υ υ ρ α ι

ηκ  α ς  ια  ή   ρ κή-
ι   ια η  ρι και η κ η υ 
ικ ρα ρ  α κα α  Κα  α  
κ ή  ι α α ρ ς η Λ υ  ι α  ια α 

ι α ς  κ ς  υ ρ α ι  
Και  α ς  κα α  η  η -

η η κ η  κα ς  ια αρ υρή ηκ  
ρή ηκ  α  υς κυ ρ ς ς ς 

ρ υ ας   και αυ ρ α α ηκ  ι  ι-
α ρ αι  ρ ς κα ή  και α ικα α αι 

  ρ  ιρη υ ική ι ρη η  αι και α 
ια υ α

Τ  α ς   αι υ α  αι α 
α α η ική ης ή ης και ης αρ -

ης  υ  α ας κ ι υ  υ υ ς  ρικ  
α   υ ή ρή ρ η   και α   

ηρ κ  α  ι α κ ι   και α  α-
 α α κη α υ  κα α α α υ  και 

ι υ  α η υ  υή ις ης Τ υρκ ας 
και αρ υ α κα ικ  υ  

Ας υ η  ι  ι α   κα ικ ς 
η ης και   Κ ρ  ρ υ  κ ι ς 

ι αρκ ς υ  υ ς ρ ς α  -
ρι  Ο ρ  Ακι  ι  ρι α    

  και  η   υ α υ  υ  υ-
ρ α ικ  ς ι  ρι α  ι υκ ς ι ς  

  ικ ρ ρ  η ι ι α υ -

ρα ι  α υ ρ α  Τ υρκ κυ ρ  
 κ  ρ  ς υή ρια α η υ αι 

η ρα υ και αυ ρ ς α ι α ι ι 
 κα  κ α ή  ι η α  κα ικ  
η ρ ια Κ ρ  Τ ρκ  ρ  και 

Τ υρκ κυ ρ  α  η  ρι
Αυ  ι ηκα   ρι  α  η  ι η 

ης Λ υ  ια ας ι ις υ αι ή ις 
ρικ  ρ  α α ής ης υρκικής ης και 

ρ ς κρα  α α α ι    υ α ς 
α α ικ  κρ υς  

ς  ς  α   ρα α ικ  ή υ-
α  Α  η υρκική υρ  ήρ  α α  
 κ κ η   υ ι ι  η  αρι η ική 

υ α α ική ι η α  ρα ι και  ια-
ρι  υ υ ικ  α ρ υ  Τα ι α  α  

α α ρ αι  η   η ι υ η ης Κυ-
ριακής η κρα ας και η ι η ή ης  Τη  

α ικα α ή ης α   ι ι υ κα ς 
κρ η  κ    α α αι  η ρι  

υ κρ ς  κ ρι ρ ής ρ ρ α η  

κ ρική ης ι η η υ α    
Ο ρ ρ ς η αι α  η ια α α η  
η  Τ  ρι  αι ι α η ή ι  α  

 κρ  ι και α  α α ι  ι και α   
ρ ι  αι ς  ι ι   ι α ακ ικ  

ια  ρ αι α   α  α α ικ  κρ ς  
ια ια ικα α ης ας α α α α α 

ηρ ι  η ι ς  ι α ς  α  
α α ικ  κρ ς  υ αι ή η κα   

 ις ρ ς υ  α κα α υ  α α ι ή-
ι  υ  ις ι ιρή ις υ  ις αυ ι ιακ ς και 

α ρ ρικ ς αιρ ς υ  υς υρα ς 
υ  α ακ η α και ις κα α ις υ  κ ι  
ρ ικ  αρ ι  
Ο κα ικ ς η ης και  ι ρ ς η κ ς 
ς  η  α ή ια   κρ υ  ις ρ ις 

υς  Γι  αυ  η   και ρα  η  υ η  
α ας ακ ι  ρ ρ ς ης Κ  και α α ι 
ρα ή  α  και α ι και   
α α ι και αυ ς ι κα ι ηρ κ  

ι κ αι  

ΕΛΕΝΗ ΘΕΟ ΑΡΟΥΣΑΠΟ Η

Εμείς  είμαστε ανεπίδεκτοι μα ήσεως

αρακτηριστικά, υποστήριξε ότι: «Αν 
ξαφνικά σταματήσει η στρατιωτική διά-
σταση και μείνουν μόνο παρατηρητές, οι 
άνθρωποι θα κάνουν κάτι άλλο και δεν 
θα κάνουν πράγματα για να αποφευχθεί 
τυχόν αντιπαράθεση στη νεκρή ζώνη. 
Μόνο και μόνο αυτό θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ένταση και ανάγκη λήψης 
περαιτέρω στρατιωτικών μέτρων». Την 
ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του κυβερνώντος 
κόμματος εκτίμησε επίσης ότι πιθανώς να 
υπάρξουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά 
την Ο ΝΦΙΚ Π στην Κύπρο. 

Το πρό λ α
εν ε να   Κύπρος

Πρώτος χρηματοδότης των Ηνωμένων 
Εθνών, οι Ηνωμένες Πολιτείες, καταβάλλουν 
το 28,5  του προ πολογισμού των ειρη-
νευτικών επιχειρήσεων του Οργανισμού 
και από την έλευση του Ντ. Τραμπ στον 
Λευκό Οίκο προσπαθούν να μειώσουν 
τη συμβολή τους στο 25 .   

Η Κίνα είναι η χώρα με τη δεύτερη μεγα-
λύτερη συμβολή (10,25 ), ακολουθούμενη 
από την Ιαπωνία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Ρωσία, την Ιταλία, 
τον Καναδά και την Ισπανία.

Το παζάρι για την κατανομή του οικονο-
μικού βάρους προμηνύεται κάτι παραπά-
νω από σκληρό, καθώς η Κυβέρνηση του 
Ντόναλντ Τραμπ έχει υιοθετήσει εξαιρετικά 
σκληρή γραμμή όσον αφορά τη χρημα-

τοδότηση των ειρηνευτικών αποστολών. 
Τον περασμένο χρόνο, η Ουάσιγκτον είχε 
ζητήσει οικονομίες ύψους ενός δισεκατομ-
μυρίου, αλλά δεν εξασφάλισε παρά περι-
κοπή 500 εκατομμυρίων, με τη βοήθεια 
και του τερματισμού αποστολών, όπως της 
Ακτής του Ελεφαντοστού και της Αϊτής. Οι 
Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι δεν πρέπει 
μία μόνο χώρα να είναι υποχρεωμένη να 
πληρώνει για το ένα τέταρτο και πλέον 
του προ πολογισμού για τις ειρηνευτικές 
επιχειρήσεις του ΟΗΕ και ζητούν να δουν 
μια δικαιότερη κατανομή του προ πολο-
γισμού μεταξύ των άλλων χωρών μελών. 

Ο ΟΗΕ έχει αναπτύξει περί τους 100.000 
κυανόκρανους σε ολόκληρο τον κόσμο, στο 
πλαίσιο 15 ειρηνευτικών επιχειρήσεων.   

Στις αρχές Ιουλίου, ύστερα από σκλη-
ρές διαπραγματεύσεις, ο προ πολογισμός 
για την περίοδο 2018 - 2019 προβλεπό-
ταν σε ένα ποσό μεγαλύτερο των 6.689 
δις. Αυτό μεταφράζεται σε 122 εκατομ-
μύρια λιγότερα από τις προτάσεις που 
παρουσίασαν οι εμπειρογνώμονες. Η 
αρχική αίτηση του Γενικού Γραμματέα 
Αντόνιο Γκουτέρες προς τις χώρες μέλη 
ήταν για έναν προ πολογισμό ύψους 

7.268 δις.   
Ο προ πολογισμός λειτουργίας του 

Οργανισμού εγκρίνεται τον Δεκέμβριο 
και είναι χωριστός από τον προ πολογι-
σμό των ειρηνευτικών επιχειρήσεων που 
εγκρίνεται τον Ιούνιο.   

Οι Αμερικανοί  οι 
οποίοι είναι ο κ ριος 

ρηματοδότης  ήδη 
έ ουν προ ωρήσει 
σε αλλαγές σε τρεις 

ειρηνευτικές αποστολές 



Μέρος Α

ε συνέχεια των όσων δη-
μοσιεύσαμε για τα σχέδια 
που υπέβαλε το 1983 η 
Βρετανική πάτη Αρμο-
στεία στη Λευκωσία για 
λύση  ομοσπονδίας και 
εσαεί παραμονή τουρκι-

κών στρατευμάτων μετά τη λύση (σχέδια 
τότε Γραμματέα  , αργότερα 
δύο φορές π. Αρμοστού) και π. Αρμοστού  

. r or  - βλέπε Μερική «μόνιμη» 
παραμονή τουρκικών στρατευμάτων, «Ση-
μερινή», 7.12.2016 -, τα νέα αποδεσμευμένα 
έγγραφα μάς ενημερώνουν για τη συνέχεια 
των συζητήσεων εκείνων. 

Οι αξιωματούχοι του Φόρεϊν Όφις συνέ-
χισαν να μελετούν τα σχέδια που τους είχαν 
σταλεί από την π. Αρμοστεία στη Λευκωσία 
(από τον π. Αρμοστή . . . r or   
και τον Γραμματέα τότε  ) και 
πώς θα μπορούσαν οι Έλληνες της Κύπρου 
να δεχθούν παραμονή τουρκικών στρατευ-
μάτων μετά τη λύση. Μια πιθανότητα ήταν 
να αποχωρούσαν 10.000 στρατεύματα κατά 
διαστήματα, αλλά η βρετανική πρεσβεία στην 
Άγκυρα έβρισκε ότι ήταν πολύ αισιόδοξο να 
αναμένουν τους Τούρκους να αρχίσουν από-
συρση στρατευμάτων, αν ποτέ το δεχόντουσαν, 
εκτός μετά την εγκαθίδρυση της μεταβατικής 
κυβέρνησης, σε μια λύση Ομοσπονδίας, και 
αυτό, αν και εφόσον θα έφθαναν σε μια συ-
νεννόηση στο εδαφικό και στο συνταγματικό. 
Όμως, έστω και τότε, το καλύτερο που θα 
μπορούσαν να ελπίζουν ήταν μια συμβολική 
ελάττωση και κάθε άλλο από  10.000, όπως 
σκεφτόντουσαν (Λονδίνο και π. Αρμοστής 
στη Λευκωσία στο έγγραφό τους). «Μόνον 
όταν οι Τούρκοι θα είναι ικανοποιημένοι με 
τις νέες συνταγματικές διευθετήσεις ίσως να 
συμφωνήσουν σε ελάττωση στρατευμάτων, 
όπως τα σκέφτεστε», τους διεμήνυσε η βρε-
τανική πρεσβεία στην Άγκυρα. 

Προ π ότ τες  Ελλ ας  
Κύπρου α ερ  
παρα ον  τρατευ τ ν 

Περικλής Νεάρχου
Με επιστολή της ημερ. 4 Ιουνίου 1985 

προς το Φόρεϊν Όφις, με αντίγραφα στις 
πρεσβείες Λευκωσίας, Άγκυρας, Ουάσι-
γκτον και την Αντιπροσωπία του Ηνωμένου 
Βασιλείου στη Νέα όρκη, η βρετανική 
πρεσβεία στην Αθήνα ενημέρωνε:

«Δεν έχουμε πολλά να προσθέσουμε. 
Οι Έλληνες συμμερίζονται τις επιθυμίες 
των Ελλήνων Κυπρίων να φύγουν όλα τα 
τουρκικά στρατεύματα και κατά προτίμηση 
πριν από την εγκαθίδρυση της μεταβατικής 
κυβέρνησης. Αυτό είναι που ακόμα απαιτεί 
δημόσια ο Παπανδρέου. Όμως, αυτό δεν 
είναι κατ’ ανάγκην και η τελευταία λέξη 
του Παπανδρέου:  Ο Περικλής Νεάρχου 
(ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού για το 
Κυπριακό) μού είπε ότι ορισμένα τουρκικά 
στρατεύματα μπορούν να μείνουν ως μέρος 
μιας δύναμης των Ηνωμένων Εθνών. Οι 
Έλληνες λοιπόν μπορεί να δεχθούν κάτι 
σαν αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 
7 του εγγράφου…». 

Ανδρέας Μαυρομάτης
Στις 11 Ιουνίου 1985, η αμερικανική 

Πρεσβεία στη Λευκωσία, με επιστολή της 
προς τον κ.   της βρετανικής π. 
Αρμοστείας στη Λευκωσία, τον ενημέρωσε 

με τα ακόλουθα: 
«Ευχαριστούμε που μας παραχωρήσατε 

πρόσβαση να διαβάσουμε το έγγραφό σας 
«Κύπρος - Ελάττωση στρατευμάτων»… Στην 
παράγραφο 4 παρατηρείτε ότι οι Έλληνες 
Κύπριοι, που ιδιωτικά αναγνωρίζουν την 
πιθανότητα παρουσίας τουρκικών στρα-
τευμάτων μετά τη διευθέτηση, φαίνεται να 
σκέφτονται πέριξ τους 650 στρατιώτες. Θα 
σας ενδιαφέρει να ξέρετε ότι αμέσως μετά 
τη Σύνοδο στη Νέα όρκη τον Ιανουάριο 
1985, ο Ανδρέας Μαυρομάτης μού είπε, 
κατά τη  διάρκεια επίσημης συνάντησης 
στο π. Εξωτερικών, ότι, αν οι Τούρκοι 
ήθελαν 1.000 ή ακόμα 2.000 (στρατιώτες) 
θα ήταν αποδεκτό. Πρέπει να προσθέσω 
ότι, όταν αργότερα, σε συζήτηση, ανέφερα 
αυτό στον Γιώργο Ιακώβου (τον τότε  π. 
Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας) 
αποκήρυξε κάτι τέτοιο.

( r  ro   o , ur  
 or     or  r ,  
  ur   1.000 or  2.000,  
ou   . Ι u      

o     r o r o   
or  o ou  r u  ). 

Θέμης Στοφορόπουλος
Σε αντίθεση, ο Έλληνας Πρέσβης στη 

Λευκωσία, Θέμης Στοφορόπουλος, σε 
συνάντησή του με τον Βρετανό ομόλο-
γό του κ. . . . r or   στις 22 
Ιουλίου 1987, του εξέφρασε την έντονη 
δυσαρέσκειά του για το ότι ο Βρετανός π. 
Εξωτερικών παρότρυνε τον o u στο 
Λονδίνο να προβεί σε μια τουλάχιστον μικρή 
ελάττωση των τουρκικών στρατευμάτων. 
Ο Στοφορόπουλος υποστήριξε ότι ήταν 
εντελώς λανθασμένη προσέγγιση, γιατί 
επισκίαζε την ανάγκη για αποχώρηση 
όλων των τουρκικών στρατευμάτων. 

( o oro ou o  r  o r  
ur  o r r or    r r  

o    ur  o u  o o  
o     o  r u o   

 u r o  ur  roo   ru . 
     u   ro  

 o o,   o ur    
o    ur  roo  ou …).

Ε π ρ ο όπλ ν εναντ ον 
τ ς Κυπρ α ς Δ ο ρατ ας 

Για το βρετανικό εμπάργκο όπλων ενα-
ντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας έγραψα  
στη «Σημερινή» σε δύο προηγούμενες 
καλύψεις των βρετανικών εγγράφων, η 
πρώτη την 1.5.2014 και η δεύτερη στις 
8.7.2015.  : . . o

r o 122343 ro - o  
: . . o r

o 247591 - o - our o -
- ro
Στα νέα έγγραφα για τα έτη 1986 και 

1987 το Φόρεϊν Όφις μάς ξεκαθαρίζει 
την πολιτική του αυτή εις βάρος της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας.  1) Βασίζεται στις 
κατευθυντήριες γραμμές που ενέκρινε το 
1980 ένα από τα Γραφεία  του πουργικού 
( or  r  ). 2) «Πιο σημαντικά, οι 
πωλήσεις (οπλισμού προς την Κυπριακή 
Δημοκρατία) θα αδυνατούσαν σοβαρά τις 
προοπτικές της Βρετανίας στην Τουρκία, 
η οποία είναι ήδη η 4η μεγαλύτερή μας 
αγορά οπλισμού παγκοσμίως  και όπου 
μεγάλες νέες συμφωνίες ήδη  βρίσκονται 
υπό διαπραγμάτευση. Γαλλικές πωλήσεις 
προς την Κύπρο έχουν καθαρά επηρεάσει 
τις προοπτικές τους (Γαλλίας) στην Τουρ-
κία», έγραψε ο κ. . . orr  του Νοτίου 
Τμήματος Ευρώπης, στις 18 Αυγούστου 

του 1987.  Ταυτόχρονα με την άρνηση σε 
βρετανική εταιρεία να πωλήσει οπλισμό 
στην Κυπριακή Δημοκρατία, το Φόρεϊν 
Όφις ενημέρωσε και τους Τούρκους για 
την απόφασή τους, γιατί αυτό «θα βοηθή-
σει τις πιθανότητές μας για τις συμφωνίες 
που αναφέρθηκαν πιο πάνω», πρόσθεσε 
ο αξιωματούχος. 

(Σημ.: Το 1987 ήταν και ο χρόνος που 
επιβλήθηκε στην ΚΔ και το αμερικανικό 
εμπάργκο όπλων, του οποίου, με το Νο-
μοσχέδιο . . 5508 που κατατέθηκε 
πρόσφατα στην Ουάσιγκτον, ζητείται η άρση). 

πο ο
Τον Δεκέμβριο του 1987 τόσο το  Φόρεϊν 

Όφις, όσο και η βρετανική π. Αρμοστεία στη 
Λευκωσία θεωρούσαν το θέμα των εποίκων 
ως δίκοπο μαχαίρι, εκτιμώντας ότι οποιαδή-
ποτε αναφορά εκ μέρους των για ανθρώπινα 
δικαιώματα μπορούσε να εξελιχθεί σε  μπού-
μερανγκ γι’ αυτούς.  «Οι έποικοι  πρωτίστως 
προκαλούν πολιτικά προβλήματα, τα οποία 
θα διευθετηθούν, με τον έναν ή τον άλλο τρό-
πο, ως μέρος της συνολικής συμφωνίας.  Η 
προστασία των ανθρωπίνων τους δικαιωμά-
των, είτε αυτοί θα παραμείνουν στην Κύπρο 
ή θα επαναπατριστούν, θα είναι κάτι που θα 
το διασφαλίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη στη 
συμφωνία», υποστήριζαν. 

Δεν είχαν συνολικό αριθμό των εποίκων 
στα κατεχόμενα, η κυπριακή Κυβέρνηση 
πίστευε ότι ο αριθμός τους είχε αυξηθεί στις  
60-65.000, ενώ το Φόρεϊν Όφις επικαλείτο 
ότι  δεν είχε μαρτυρία για τόσους, οι ίδιοι 
τους υπολόγιζαν στις 35.000 σε σύνολο 
πληθυσμού στα κατεχόμενα των 150.000. 

 αερο ρό ο το 
ατε ό ενο Λευ όνο ο

Η ανέγερση του αεροδρομίου στο κατε-
χόμενο Λευκόνοικο ξεκίνησε τον Αύγουστο 
του 1983 και αναμενόταν να τελειώσει 
μέσα του 1985, έγραψε στις 11 Ιανουαρίου 
1984 η π. Αρμοστεία, στη Λευκωσία, 
προς το Φόρεϊν Όφις.  Εγκαινιάστηκε από 
τον Τούρκο πρέσβη στα κατεχόμενα στις 
7 Μαρτίου 1986. (Αναφορά 12.3.1986). 

«Αρχές του 1984 η εφημερίδα του ΑΚΕΛ 
πρόβαλε ότι η ανέγερση αεροδρομίου στο 
Λευκόνοικο θα χρησιμοποιείτο από τους 
Αμερικανούς και το  o  

or . Η κατηγορία βασίστηκε πάνω σε μια 
δήλωση του Ερτεκούν, του νέου ‘υπουργού 
εξωτερικών και άμυνας’,  ότι οι διευκο-
λύνσεις που προσέφερε η Τουρκία στις 
ΗΠΑ για τις προσπάθειες ειρήνευσης στη 
Μέση Ανατολή μπορούσαν  να επεκτα-
θούν και στη βόρεια Κύπρο» (Αναφορά 
11 Ιανουαρίου 1984).  Στις 27 Μα ου 
1984 αναφορά έκαναν και οι «Κυριακά-
τικοι Τάιμς» του Λονδίνου, «προφανώς 
βασίστηκαν σε πηγές του ΑΚΕΛ».  Στις 16 
Δεκεμβρίου 1984 άλλο δημοσίευμα στην 
«Καθημερινή» των Αθηνών επικαλείτο ότι 
οι Αμερικανοί ήθελαν να το χρησιμοποιούν 
με επίσημη κυπριακή έγκριση. 

Στις 3 Απριλίου 1986, ανακοινωθέν 
του πουργείου Εξωτερικών της κυπρι-
ακής Κυβέρνησης τόνιζε ως παράνομο 
το στρατιωτικό «αεροδρόμιο» στο κατε-
χόμενο χωριό Λευκόνοικο και ότι ήταν 
καλά γνωστό ότι χτίστηκε από τουρκική 
εταιρεία με χρηματοδότηση της Τουρκί-
ας. Και ότι ο Ραούφ Ντενκτάς είχε επι-
βεβαιώσει τον στρατιωτικό χαρακτήρα 
του «αεροδρομίου» ως υποδομή για την 
«ΤΔΒΚ». Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν 
είχε πρόθεση να αναγνωρίσει το παράνομο 
«αεροδρόμιο» στο Λευκόνοικο ως είσοδο 
ή τελωνειακό αεροδρόμιο για την Κύπρο 
βάσει διεθνών συμβάσεων. 

Όσο για τους ισχυρισμούς ότι το χρημα-
τοδότησαν οι ΗΠΑ, ο τότε Πρόεδρος της ΚΔ, 
Σπύρος Κυπριανού, στις 14 Δεκεμβρίου 
1984, μιλώντας σε δημοσιογράφους, δήλωσε 
ότι είχε διαβεβαιώσεις από την Ουάσιγκτον 
ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν τίποτα να κάνουν 
με οποιαδήποτε στρατιωτική ανέγερση 
στα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας. Οι Αμερικανοί αρνούνταν 
κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς και δεν 
υπήρχαν τέτοιες μαρτυρίες, όπως έγραφε 
και ο π. Αρμοστής . r or . Την 
ίδια αρνητική απάντηση έπαιρνε και η 
βρετανική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον, το 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνιόταν οποιαδήποτε 
αμερικανική ανάμειξη, με αποτέλεσμα να 
κυκλοφορήσει και επίσημη ανακοίνωση, 
απορρίπτοντας εκείνους τους ισχυρισμούς. 

Η συνέχεια την ερχόμενη Κυριακή. 
 Ερευνήτρια δημοσιογράφος

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

Παραμονή τουρκικών 
στρατευμάτων μετά τη λύση
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η εκλογική νίκη του Ρ.Τ. Ερντογάν στις τουρκικές 
εκλογές της 24ης Ιουνίου σηματοδοτεί τη 
μετάβαση σε ένα αυταρχικότερο πολιτικό 

σύστημα στη γείτονα. Τόσο οι αυξημένες εξουσίες 
του Προέδρου όσο και το κυβερνητικό σχήμα που 
παρουσίασε αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων, 
είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να προωθήσουν τις 
προσωπικές του φιλοδοξίες και τα εθνικά συμφέ-
ροντα της χώρας.

Αφού κινδύνεψε η εξουσία του από μερίδα των 
ενόπλων δυνάμεων της χώρας πριν από δύο ακρι-
βώς χρόνια, ο Ρ.Τ. Ερντογάν πέτυχε να ανατρέψει 
την εις βάρος του κατάσταση και να γίνει ο από-
λυτος άρχοντας της τουρκικής πολιτικής σκηνής. 
Το προεδρικό σύστημα που τέθηκε σε εφαρμογή 
φέρνει ριζικές αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης. 
Παρέχει στον Πρόεδρο της χώρας υπερεξουσίες, 
ενώ δεν προβλέπει μηχανισμούς και διαδικασίες 
που διαφυλάσσουν τη διάκριση των εξουσιών ή 
που προστατεύουν το σύστημα από υπερβάσεις.

Του νέου κυβερνητικού σχήματος ηγείται ο Πρό-
εδρος Ρ.Τ. Ερντογάν, αφού καταργείται πια η θέση 
του πρωθυπουργού. Το πουργικό Συμβούλιο του 
Ερντογάν απαρτίζεται από 16 υπουργούς και έναν 
αντιπρόεδρο. Στόχος ενός τόσο μικρού κυβερνητικού 
σχήματος είναι, αφενός, να είναι αποτελεσματικό και, 
αφετέρου, να ελέγχεται απολύτως από τον Ερντογάν. 
Μολονότι ο Πρόεδρος προ σταται στο κυβερνών 
κόμμα (ΚΔΑ), στην επιλογή των υπουργών δόθηκε 
προτεραιότητα σε προσωπικότητες που δεν ανήκουν 
σε πολιτικά κόμματα. Η κίνηση αυτή προσβλέπει στο 
να αξιοποιηθούν άτομα που έχουν διαπρέψει στην 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία και συμμερίζονται 
τις πολιτικές του Ερντογάν. Στοχεύει, επίσης, στο να 
καταστήσει τον Πρόεδρο πιο ισχυρό απέναντι στα 
ιδιαίτερα συμφέροντα που πρεσβεύουν στελέχη των 
κομμάτων, στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει 
στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών σχέσεων τοπικιστι-
κού, ιδεολογικού, οικονομικού κ.ο.κ. χαρακτήρα. Έτσι, 
ο Ερντογάν αξιοποίησε ελάχιστους μόνο βουλευτές 
του κόμματός του, οι οποίοι βάσει του συντάγματος 
αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από το αξίωμά τους. 
Δεδομένου ότι η εξουσία του Ερντογάν για τα επόμενα 
χρόνια θα βασίζεται στη στήριξη του υπερεθνικιστικού 
κόμματος (ΚΕΔ) του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, το εν λόγω 
κριτήριο αποτελεί ίσως μια καλή αιτιολογία για τη μη 
χρησιμοποίηση βουλευτών και στελεχών της συμπο-
λίτευσης. Η παράκαμψη αυτή των εκλεγμένων μελών 
της Βουλής παραπέμπει σε δεσποτικού τύπου πολιτικά 
συστήματα, όπως ήταν το οθωμανικό, του οποίου η 
αναβίωση επιχειρείται, όπου ο μονάρχης αξιοποιούσε 
ικανά μέλη του στενού του κύκλου και των ενδιάμεσων 
μηχανισμών εξουσίας, τα οποία παρεμβάλλονταν μεταξύ 
αυτού και της κοινωνίας. αρακτηριστικό γνώρισμα 
των προσωπικοτήτων αυτών ήταν η αφοσίωσή τους 
στον μονάρχη και οι σχεδόν ανύπαρκτες δεσμεύσεις 
και υποχρεώσεις τους προς την κοινωνία. π’ αυτήν 
την έννοια το νέο υπουργικό σχήμα φέρει κάποιες 
ομοιότητες με εκείνα του οθωμανικού συστήματος: 
είναι υπόλογο στον Πρόεδρο και θα τελεί υπό την 
προστασία του για όσο διάστημα θα αποδίδει. 

Τα αρτο υλ α
Έτσι, στο υπουργικό συμβούλιο, ο μέσος όρος 

ηλικίας του οποίου είναι κάτω των 50 ετών, έχου-
με επτά νέες και δυναμικές προσωπικότητες του 
επιχειρηματικού κόσμου. Στόχος του Ερντογάν 
είναι να αξιοποιηθεί η εμπειρία και η ενέργειά 
τους, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος ως επί 
το πλείστον στα χαρτοφυλάκια που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη, όπως του Εμπορίου, Μεταφορών, 
Αγροτικών ποθέσεων, Πολιτισμού και Τουρισμού, 

γείας, Περιβάλλοντος και Εθνικής Παιδείας. Τα 
πιο κρίσιμα χαρτοφυλάκια δόθηκαν σε έμπειρους 
γνώστες των κρατικών υποθέσεων και πιστούς συ-
νεργάτες του Προέδρου. Η περίπτωση του πρώην 
Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου είναι μία από τις 
πιο ενδιαφέρουσες. Το γεγονός ότι ο ουλουσί Ακάρ 
προτάθηκε για πουργός Εθνικής Αμύνης μπορεί 
να ερμηνευθεί ως επιβράβευση για την πίστη του 
στον Ερντογάν, κυρίως από τη στιγμή της απόπει-
ρας πραξικοπήματος και μετά. Μια άλλη παρόμοια 
περίπτωση είναι εκείνη του γαμπρού του, Μπεράτ 
Άλμπαϊρακ, ο οποίος, από πουργός Ενέργειας, ανα-
βαθμίστηκε σε Οικονομικών, αναλαμβάνοντας θέση 
κλειδί στην κυβέρνηση. Στη θέση του ορίστηκε ο 
πρώην Γ.Γ. του πουργείου, με τον οποίο συνερ-
γάστηκε ο Άλμπαϊρακ τα τελευταία χρόνια. Από 
τα μέλη του τελευταίου πουργικού Συμβουλίου 
συναντάμε επίσης τους Αμπντουλχαμίτ Γκιουλ, 
Σουλεϊμάν Σοϊλού και Μεβλούτ Τσαβούσογλου, 
οι οποίοι διατήρησαν τη θέση τους στα σημαντικά 

πουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Εξωτε-
ρικών αντιστοίχως. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι Μπεκίρ Πάκντεμιρλί (Αγροτικών ποθέσεων) 
και Ζεχρά Σελτσούκ (Εργασίας και Κοινωνικών 

πηρεσιών) είναι γόνοι πρώην πουργών.
 

Νεο οθ αν  ε ον α 
Το νέο σχήμα αποσκοπεί στο να εξυπηρετηθούν 

οι βραχυπρόθεσμοι και μεσοπρόθεσμοι στόχοι της 
εξουσίας. Η στενή σχέση εξάρτησης των υπουργών 
από τον Πρόεδρο αναμένεται να καταστήσει πιο εφικτή 
την καθοδήγηση της Κυβέρνησης, προκειμένου, αφε-
νός, ο Πρόεδρος να γίνει πιο ισχυρός, και, αφετέρου, 
να υλοποιηθούν οι στρατηγικοί στόχοι εσωτερικής 
ενδυνάμωσης που έχουν τεθεί για το 2023: ενίσχυση 
στους τομείς της οικονομίας, βιομηχανίας, ενόπλων 
δυνάμεων και διπλωματίας. Αυτοί έχουν και μία περι-
φερειακή διάσταση, που δεν είναι άλλη από την εγκα-
θίδρυση μιας ηγεμονίας στην περιοχή, που εκτείνεται 
από τα Βαλκάνια έως και τον Καύκασο και τη Μέση 
Ανατολή. Η στρατηγική που εφαρμόζεται προς την 
επίτευξη αυτού του σκοπού είναι συνδυασμός της 
αξιοποίησης των υφιστάμενων συντελεστών ισχύος 
και της τροποποίησης του νομοθετικού πλαισίου προς 
το αυταρχικότερο. Το νέο σύστημα διακυβέρνησης 
της Τουρκίας θα αντιμετωπίσει οικονομικές, τεχνικές 
και πολιτικές δοκιμασίες. Η Αθήνα και η Λευκωσία 
αναμένεται να γίνουν αποδέκτες σειράς προκλήσεων, 
δεδομένου του αντίκτυπου των λεονταρισμών του 
Ερντογάν στην τουρκική κοινή γνώμη και την ανάγκη 
διατήρησης του λαού συσπειρωμένου γύρω από τον 
ηγέτη του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η καλλιέργεια 
μιας στρατηγικής εξωτερικής εξισορρόπησης είναι 
μια ικανή αποτρεπτική ασπίδα.

Η   Έ  
   

Η     
Τ    Έ

Α ΕΝΤΟΥΛΗΣ Θ  ΛΑΓΓΙ ΗΣ

Στο φύλλο της περασμένης Παρασκευής, της 
γνωστής τουρκικής εφημερίδας u ur , 
η οποία σημειωτέον πρόσκειται στο αντι-

πολιτευόμενο τον Ρ.Τ. Ερντογάν και το κόμμα του, 
«Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα», ο αρθρογράφος 

 , στο γραπτό του με τον τίτλο: «Αυτό 
το καθεστώς είναι απ’ αυτά που παραμένουν» (  

 ), δίνει μια εξαιρετικά ενδιαφέρου-
σα εικόνα της πολιτικής ζωής (και όχι μόνο) στην 
Τουρκία μετά τις πρόσφατες προεδρικές εκλογές.

Ομολογουμένως, το να μιλά κάποιος με τόσο από-
λυτους όρους -«μονιμότητα»- στην ιστορική προο-
πτική, είναι παρακινδυνευμένο και -θα μπορούσε να 
αντιτείνει κάποιος- τόσο η Ιστορία (βλ. τα κοιμητήρια 
στην πρωτότυπη, κατά Ντε Γκολ, εκδοχή) είναι γε-
μάτη με «αναντικατάστατα» πρόσωπα, όσο και τείνει 
να επαναλαμβάνεται, εμφανίζοντας μακροχρόνιους 
ιστορικούς κύκλους. στόσο, στην προαναφερθεί-
σα ανάλυση, αξίζει να σταθεί κάποιος ιδιαίτερα σε 
δύο σημεία: Στο ότι, για όσον καιρό δεν σημειώνεται 
αλλαγή στο ισχύον καθεστώς αναφορικά προς τις 
κύριες συνιστώσες της πολιτικής συγκυρίας, και με 
την εξαίρεση ενός συμβάντος, όπως μια οικονομι-
κή κατάρρευση (που ο αρθρογράφος συγκαταλέγει 
στην εξαιρετικά δημοφιλή σήμερα θεωρία «Μαύρου 
Κύκνου»,   or  του  o  

), το καθεστώς θα είναι μόνιμο και αμετακίνητο.
Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο της ανάλυσης 

εστιάζει στη δομή του «σώματος» που συναποτελεί 
την κυβερνώσα ελίτ και τα «δίκτυα» αλληλεπίδρασης 
των οικονομικών και πολιτισμικών συνιστωσών που 
σχετίζονται με αυτήν, στη σημερινή Τουρκία, όπως, 
επίσης, και στο «κρατικό σχήμα» ή καλύτερα την 
κρατική δόμηση, δηλαδή τον ιστό που ενώνει τους 
θεσμούς που συγκροτούν το κράτος, τις εσωτερικές 
του ιεραρχίες, και την πολιτισμική ταυτότητα και 
ιδεολογίες που το συναποτελούν. Ούτε το ένα, ούτε 
και το άλλο μπορούν να εξηγηθούν με τα εργαλεία 
σκέψης της Φιλελεύθερης Δημοκρατίας δυτικού 
τύπου, γιατί, πολύ απλά, η βάση τους είναι ο ορθο-
λογισμός στις πολιτικές επιλογές και η πρόκριση 
του προσώπου-ατόμου έναντι της κοινωνίας.

Όσο υπερβολικά βαθυστόχαστες κι αν ακούγονται 
αυτές οι απόψεις, όταν προέρχονται από τον χώρο της 
μόλις προσφάτως -κατά κράτος- ηττηθείσας παρά-
ταξης στην Τουρκία, της πάλαι ποτέ Κεμαλικής και 
«Κοσμικής», αξίζουν την προσοχή μας, όχι απλά ως 
στοιχεία διανοητικής άσκησης, όσο γιατί υποκρύπτουν 
-μέσα από τις λέξεις ίσως- την στυγνή πραγματικότητα.

Κυρ αρ ο α α 
Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας για την πολιτική 

κατάσταση στο «στρατόπεδο των ηττημένων», η 
εικόνα είναι άκρως απογοητευτική. Οι έριδες επι-
τάθηκαν, με πιθανό το ενδεχόμενο νέων εσωτερικών 
διασπάσεων, χωρίς να διαφαίνεται καμία διάδοχη 
κατάσταση, ελλείψει, κατά κύριο λόγο, Ιδεολογίας και 
«αφηγήματος». Το τελευταίο, δηλαδή το «αφήγημα» 
Ερντογάν, όσο ξεθωριασμένο κι αν είναι σαν εικόνα, 
κατισχύει, ωστόσο, έναντι άλλων εναλλακτικών.

Στον Μεσαίωνα (και μέχρι σχεδόν και τον 19ον 

αιώνα) ήταν ευρύτατα διαδεδομένη η αντίληψη της 
«Βασιλικής Νόσου» ( ’  E  σήμερα γνωστής 
ως….φυματίωσης), την οποία μπορούσε να θερα-
πεύσει -κυριολεκτικά- μόνο το «Βασιλικό άγγιγμα». 
Όπερ μεθερμηνευόμενον στην (προ των εκλογών) 
Τουρκία του 2018, ότι ο μόνος που θα μπορούσε  να 
«θεραπεύσει» τη χώρα (με τα πιο άσχημα «συμπτώ-
ματα» αυτά της οικονομίας) θα ήταν ο Ερντογάν. Το 
ρητό «ο τρώσας και ιάσεται» σε όλο του το μεγαλείο. 

Μια μεσαιωνική πρόληψη, βεβαίως, δεν μπορεί 
να εξηγήσει τους λόγους οι οποίοι οδήγησαν τον Ρ.Τ. 
Ερντογάν στο Προεδρικό του , με πρωτό-
γνωρες εξουσίες. Στην πραγματικότητα, και πάλι ο 
συνδυασμός «χαρισματικότητα-έλλειψη αξιόλογης 
αντιπολίτευσης- οικονομικών πεπραγμένων», σε 
συνδυασμό με την αρέσκεια της τουρκικής γνώμης 
στο αφήγημα Ερντογάν  για την Τουρκία του 2023 
(και του μακρινού σήμερα 2071), απεδείχθησαν 
επαρκείς για να υπερκεράσουν το δίλημμα «Δη-
μοκρατία- Αυταρχισμός». Σε αυτό το σημείο είναι 
που το άρθρο στο οποίο έγινε αναφορά στην αρχή, 
μπορεί να προσφέρει επιπλέον επίπεδα ανάλυσης, 
σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες στην εκλογική συ-
μπεριφορά των Τούρκων πολιτών.

Δ αυλο  Επ ο ν ν ας
Οι εκλογές, όμως, είναι πλέον ιστορία, και ενώ 

η τουρκική οικονομία δεν φαίνεται (με την εξαίρε-
ση του τουριστικού τομέος) να ανακάμπτει άμα τη 
αναλήψει των καθηκόντων του νέου Προέδρου, η 
παντοδυναμία του τελευταίου, όπως αναγνωρίζουν 
και οι δεδηλωμένοι αντίπαλοί του (όπως ο αρθρο-
γράφος της u ur ), αναμφισβήτητη. 

Επί του παρόντος πάντοτε (και το τονίζουμε ιδι-
αίτερα το τελευταίο, αφ’ ης στιγμής αυτήν την αί-
σθηση της μακαρίας μονιμότητας, φανταζόμαστε, 
απολάμβαναν και οι πραξικοπηματίες του 1980, 
αλλά και οι οπαδοί του Δημοκρατικού Κόμματος, 
μετά τις εκλογές του 1950).

Με αυτήν την κατάσταση ως δεδομένη, ο Ελ-
ληνισμός, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το μέλλον 
στις Ελληνοτουρκικές Σχέσεις και το Κυπριακό. Οι 
περίφημοι «Δίαυλοι Επικοινωνίας» (που παρά τα 
όσα λέγονται, υπήρχαν και συνεχίζουν να υπάρχουν, 
ακόμη και εν τη απουσία των «τολμηρών» πολιτικών 
που τους αναζητούν εναγωνίως) ελάχιστα έως τίποτε 
προσφέρουν, αφ’ ης στιγμής: 

α) Εδώ και πολλές δεκαετίες, οι τουρκικοί σχε-
διασμοί δεν τελούν εν κρυπτώ, αλλά είναι γνωστοί 
και στον μεγαλύτερο βαθμό αναλλοίωτοι, άρα και 
η πιθανότητα «παρανοήσεων» είναι αμελητέα, και

β) η εικόνα που σχηματίζουν όσοι «διέρχονται» 
τους Διαύλους αυτούς, για την άλλη πλευρά, είναι 
η κατοπτρική δική τους εικόνα, ή, πιο απλά, μιας 
Τουρκίας, ενός Ερντογάν (του όποιου Ερντογάν), 
όπως θα ήθελαν αυτοί να είναι, και όχι ως αυτό που 
είναι στην πραγματικότητα.

Για όσο διάστημα οι «Δίαυλοι επικοινωνίας» 
παραμένουν αυτοσκοπός, οι Σχέσεις στο τρίγωνο 
Τουρκία-Κύπρος-Ελλάδα θα βρίσκονται υπό την 
απειλή του «Μαύρου Κύκνου», δηλαδή «ενός γε-
γονότος που προκύπτει αναπάντεχα, έχει μείζονες 
συνέπειες και, πλείστες όσες φορές, εκλογικεύεται  
εκ των υστέρων λανθασμένα».

Της Κυριακής
15.07.2018
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«Ένα καθεστώς απ’ αυτά που παραμένουν»...
ΤΟ ΕΡΝΤΟΓΑΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ε ΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΚΥ ΕΡΝΗΣΗ 

Η ΠΑΡΑ
ΚΑΜ Η ΤΩΝ 
ΕΚΛΕΓΜΕΝΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ 
ΒΟΥΛΗΣ ΠΑ
ΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΕ 
ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΙ
ΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗ
ΜΑΤΑ, ΟΠΩΣ 
ΗΤΑΝ ΤΟ 
ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ, 
ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ 
Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ 
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ
ΤΑΙ, ΟΠΟΥ Ο 
ΜΟΝΑΡΧΗΣ 
Α ΙΟΠΟΙΟΥΣΕ 
ΙΚΑΝΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΣΤΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 
Ε ΟΥΣΙΑΣ, ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΠΑ
ΡΕΜΒΑΛΛΟ
ΝΤΑΝ ΜΕΤΑ Υ 
ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

το αστερισμό της απόλυτης 
πολιτικής κυριαρχίας του 
Ρ. Τ. Ερντογάν εισήλθε η 
Τουρκία, μετά το αποτέλε-
σμα των προεδρικών και 
βουλευτικών εκλογών της 
24ης Ιουνίου. Εκλογές οι 

οποίες ενδεχομένως σήμαναν το ιστορι-
κό τέλος του Κεμαλισμού, με τον Τούρκο 
Πρόεδρο να εδραιώνει τη νεο-οθωμανική 
ηγεμονία του, μέσα από την αναβίωση του 
οθωμανικού συστήματος εξουσίας, των 

συμβόλων και των πρακτικών του. Τη νέα 
πραγματικότητα στο εσωτερικό της χώρας 
αναλύουν στη «Σημερινή» της Κυριακής 
ο Νικόλαος Ραπτόπουλος, Επίκουρος Κα-
θηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Σπουδών στη Σχολή Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και ο Αφε-
ντούλης Λαγγίδης, Δρ Διεθνών Σχέσεων, 
Συντονιστής Ερευνών, στο  Κέντρο Ανα-
τολικών Σπουδών του Πάντειου Πανεπι-
στημίου, ακτινογραφώντας τη σύνθεση της 

νέας τουρκικής κυβέρνησης, υπό το φως 
των ευρύτερων στρατηγικών επιδιώξεων, 
τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, 
του ερντογανικού συστήματος εξουσίας.  
Ιδιαίτερα, σε σχέση με το Κυπριακό και τις 
ελληνοτουρκικές σχέσεις, επισημαίνουν 
ότι ο Ελληνισμός έχει να αντιμετωπίσει ένα 
δύσκολο και προκλητικό μέλλον, το οποίο 
επιβάλλει την ανάγκη διαμόρφωσης μιας 
στρατηγικής εξωτερικής εξισορρόπησης, 
ως ικανής αποτρεπτικής ασπίδας, απέναντι 
στις εκδηλούμενες επιβουλές.

ΜΙ ΑΛΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ
 



ρκίστηκε πανηγυρικά ο 
Ερντογάν ως Πρόεδρος 
της Τουρκίας με όλες τις 
υπερεξουσίες που του 
δίνει το νέο Σύνταγμα 
της χώρας. Ορκίστηκε 
ενώπιον της Τουρκικής 

Εθνοσυνέλευσης, όπου οι πλειοψηφούντες  
υποστηρικτές του τον χειροκροτούσαν στο 
τέλος της τελετής επί (5) πέντε ολόκληρα 
λεπτά. Και μετά στο Προεδρικό Μέγαρο, με 
πανηγύρια και μουσικές, εγκαθιδρύθηκε ως 
νέος Σουλτάνος. Μάλιστα, για να μην αφήσει 
αμφιβολίες για τις προθέσεις του, φρόντισε να 
ανακρουστεί ο μνος των Οθωμανών αντί του 
τουρκικού εθνικού ύμνου. Το όραμά του για 
αναγέννηση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
μέσα στις σύγχρονες βέβαια συνθήκες, έσπευσε 
να το καταγράψει με τελετές γεμάτες σχετικούς 
συμβολισμούς. Κυρίαρχος τώρα πια στην πο-
λιτική σκηνή της Τουρκίας, μεθόδευσε ευθύς 
εξαρχής τη διαδικασία εδραίωσης της νέας 
εξουσίας του. Τοποθέτησε δύο άτομα στις δύο 
από τις τρεις πλέον νευραλγικές υπουργικές 
θέσεις της απολύτου εμπιστοσύνης του και 
του ελέγχου του.

Στο πουργείο Οικονομικών τον γαμπρό 
του και στο πουργείο Άμυνας τον μέχρι 
πρόσφατα αρχηγό Ενόπλων Δυνάμεων στρα-
τηγό Ακάρ. Άνθρωπο που τον στήριξε στο 
αποτυχημένο  πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου. 
Στο τρίτο νευραλγικό πόστο, το πουργείο 
Εξωτερικών, διατήρησε τον κ. Τσαβούσογλου 
για διάφορους λόγους. Όποιοι και να είναι οι 
λόγοι, σημασία έχει ότι τον επαναδιόρισε, τη 
στιγμή της απόλυτης κυριαρχίας του και ενώ 
υπήρχαν έντονες φήμες περί απόλυσης του 
Τσαβούσογλου. Το οποίο, μεθερμηνευόμενο, 
σημαίνει ότι ο κ. Ερντογάν είναι σίγουρος 
για την αφοσίωση (υποχρεωτική ή μη, άλλη 
ιστορία) του πουργού του. Και ο Ερντογάν, 
έχει αποδειχτεί ότι γνωρίζει καλύτερα από 
κάθε αναλυτή ή δημοσιογράφο πού πατά.  
Αρχίζει λοιπόν και επίσημα η νέα εποχή για 
την Τουρκία. Για την Τουρκία, αλλά και τον 
λαό της, τους γείτονές της, την περιοχή και 
τον κόσμο. Λέω τον κόσμο, γιατί, δυστυχώς, 
για μας, το μέγεθος και η γεωγραφική θέση 
της επιτρέπει να απασχολεί όλο τον κόσμο. 
Τα προβλήματα που ο νεοσουλτάνος έχει 
να διαχειριστεί  είναι τα ίδια όπως και πριν 
από τις εκλογές. Η οικονομία, το Κουρδικό, ο 
διχασμός της τουρκικής κοινωνίας, οι σχέσεις 
του με γειτονικές χώρες, τα σχέδιά του για 
τα Βαλκάνια, οι σχέσεις με το Ισραήλ και το 
Ιράν, το Συριακό, οι επεκτατικές βλέψεις του 
στην ΑΟΖ της Ανατολικής Μεσογείου και, 
κύρια, η ισορροπία μεταξύ Τουρκίας - Δύσης 
από τη μια και Τουρκίας - Ρωσίας από την 
άλλη. Φυσικά, τώρα, με νέες εξουσίες και 
με νέα δεδομένα, όπως, π.χ., ότι στο εσω-
τερικό της χώρας ο μεν κύριος αντίπαλός 
του, οι Κούρδοι, κατόρθωσαν όχι απλώς 
να επιβιώσουν πολιτικά, αλλά να ενισχυ-
θούν, ο δε σύμμαχός του, οι εθνικιστές του 
Μπαχτσελί, είναι απαραίτητοι για τον έλεγχο 

της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης.  Και μόνο 
από την απαρίθμηση των κυριότερων εκ 
των σοβαρών  ζητημάτων που απασχολούν 
την  Τουρκία και τον ίδιο, που δεν είναι τα 
μόνα, γίνεται αντιληπτό ότι το Κυπριακό 
δεν αποτελεί προτεραιότητα. Ούτε καν τα 
ελλαδοτουρκικά. Αυτό συνεπάγεται, κατά τη 
γνώμη μου, ότι ο Τούρκος Πρόεδρος δεν 
έχει έγνοια το Κυπριακό, πολύ περισσότερο 
τη λύση του.  Μάλιστα, τη λειτουργική και 
βιώσιμη λύση.  ς εκ τούτου, το πιο πιθανό 
σενάριο είναι η Τουρκία να εμμείνει στις 
θέσεις τις οποίες έχει επίσημα διατυπώσει 
μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά. Θέσεις 
που παραπέμπουν όχι  σε λύση Ομοσπονδίας, 
ανεξαρτήτως περιεχομένου, αλλά σε λύση 
δύο κρατών ή Συνομοσπονδίας.

Στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα 
συμβιβαστεί σε μια λύση πολύ - πολύ χα-
λαρής Ομοσπονδίας με διάχυτα τα συνο-
μοσπονδιακά στοιχεία. Αυτά, όσον αφορά 
τα υπόλοιπα των θεμάτων στο Κυπριακό, 
πλην του θέματος Ασφάλεια.

Η α λε α
Το θέμα ασφάλεια, όπως αναμενόταν, 

έκτοτε θα είναι το πλέον ακανθώδες.  Γιατί, 
πέραν του ότι αφορά την ουσία του Κυπριακού 
ως ζητήματος εισβολής και κατοχής είναι το 
ζήτημα εκείνο από την επίλυση του οποίου 
εξαρτώνται:

) Η εξασφάλιση της Κυριαρχίας, Ανεξαρτη-
σίας και εδαφικής ακεραιότητας του Κράτους 
μας και η ενότητά του.

) Η ασφάλεια των δύο κοινοτήτων και 
γενικά όλων όσοι θα είναι πολίτες της Κυ-
πριακής Ομόσπονδης Δημοκρατίας.

) Η διασφάλιση εφαρμογής της λύσης.  
Άρα, η βιωσιμότητα και λειτουργικότητα όσων 
θα έχουν συμφωνηθεί, θα εξαρτώνται από 
την επίλυση του θέματος ασφάλεια.

) Θα αποκλείει τη δυνατότητα επεμβα-
τικού επικυριαρχικού ρόλου στην Τουρκία.

Και εδώ είναι το πιο δύσκολο σημείο. Να 
αποδεχτεί η Τουρκία, δηλαδή, ότι, με την υπο-
γραφή μιας λύσης του Κυπριακού, η οποία θα 
τύχει της έγκρισης όλων των Κυπρίων, τερμα-

τίζεται ο δικός της ρόλος και λόγος στην Κύπρο.
Και διερωτάται κάποιος, ποιο μπορεί να 

είναι το κίνητρο της Τουρκίας, έτσι ώστε να 
συναινέσει  σε τέτοια διευθέτηση.  

Πιστεύω ότι δύο τινά θα την ενδιέφεραν: Α) 
Το σύνολο των ρυθμίσεων στα κεφαλαιώδη 
γι’ αυτήν θέματα, τα οποία ήδη παραθέσαμε 
να της αποφέρουν όφελος, και Β)  τα οικο-
νομικά οφέλη για την ίδια από τη λύση του 
Κυπριακού να τη βοηθούν να αντιμετωπίσει 
επαρκώς το πρόβλημα τουρκική οικονομία.

Άλλωστε, η θέση Ερντογάν για διαμοιρασμό 
εξουσίας και πλούτου με τη λύση, εκεί παρα-
πέμπει.  Και αυτό θα είναι στόχος-κλειδί για 
την Τουρκία στη νέα διαδικασία που ξεκινά 
τώρα με την κάθοδο της κυρίας Λουτ. Η νέα 
αυτή προσπάθεια είναι κομβικής, για να μην 
πω, ιστορικής σημασίας. Γι’ αυτόν τον λόγο, 
η προετοιμασία της νέας φάσης των συνο-
μιλιών θα πρέπει να είναι άκρως σοβαρή, 
υπεύθυνη και στοχοπροσηλωμένη σε λύση 
αρχών. Αυτό είναι το κύριο καθήκον της ε κ 
πλευράς, αλλά και του διεθνούς παράγοντα.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Η νέα προσπάθεια 
στο Κυπριακό και η νέα Τουρκία

ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟ Ε ΘΕΙ Η ΑΓΚΥΡΑ ΟΤΙ ΤΕΡΜΑΤΙ ΕΤΑΙ Ο ΙΚΟΣ ΤΗΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ;

ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΑΡΙΘ
ΜΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥ
ΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΚ 
ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ  
ΗΤΗΜΑΤΩΝ 

ΠΟΥ ΑΠΑΣ
ΧΟΛΟΥΝ ΤΗΝ  
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΝ ΙΔΙΟ, ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ  
ΜΟΝΑ, ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΟΤΙ 
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ 
ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗ
ΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ Ρ  
Τ  ΕΡΝΤΟΓΑΝ   
ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΤΑ 
ΕΛΛΑΔΟΤΟΥΡ
ΚΙΚΑ   ΑΥΤΟ 
ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ, 
ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΝΩ
ΜΗ ΜΟΥ, ΟΤΙ 
Ο ΤΟΥΡΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΝ 
ΕΧΕΙ ΕΓΝΟΙΑ 
ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ, 
ΠΟΛΥ ΠΕΡΙΣ
ΣΟΤΕΡΟ ΤΗ 
ΛΥΣΗ ΤΟΥ   
ΜΑΛΙΣΤΑ, ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ 
ΛΥΣΗ  

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΙ ΗΣ

Το πιο πι ανό σεν ριο 
είναι η Τουρκία να 

εμμείνει στις έσεις 
τις οποίες έ ει επίσημα 

διατυπ σει μετ  το 
ναυ γιο του Κραν 

Μονταν  Θέσεις που 
παραπέμπουν ό ι σε 
λ ση Ομοσπονδίας  

ανε αρτήτως 
περιε ομένου  αλλ  

σε λ ση δ ο κρατ ν ή 
Συνομοσπονδίας

«Εγώ είμαι ένας άλλος», 
έλεγε ο r ur u . στό-
σο, ποιος είναι ο «άλλος»; Τι 

είναι αυτό το «Εγώ» το τόσο ξένο;
Όταν το θέμα προς συζήτηση στρέφεται 

στον άνθρωπο, οι απαντήσεις σε αυτά τα 
αιώνια ερωτήματα δεν είναι καθόλου εύκο-
λες. Δεν είναι τυχαίος ο τίτλος του βιβλίου 
που δημοσίευσε ο  rr  το 1935: 
«Ο Άνθρωπος αυτός ο Άγνωστος». Την 
ίδια περίοδο ο ιδρυτής της ψυχανάλυσης 

r u  έλεγε: «Το Εγώ δεν είναι αφέντης 
στο σπίτι του», εννοώντας ότι ο άνθρωπος 
είναι «ξένος» στον εαυτό του. Μάλιστα, σε 
ένα κείμενο που έγραψε το 1919 με τίτλο 
«Το Ανοίκειο», ο r u  σημειώνει ότι ο 
«ξένος δεν είναι έξω, αλλά μέσα μας», στο 

«ασυνείδητό» μας. Αναφερόμενος στην 
ελάχιστα γνωστή τότε αφρικανική ήπειρο, 
ο Αυστριακός ψυχαναλυτής παρατηρούσε 
ότι ο άνθρωπος είναι «Αφρική μέσα του», 
δηλαδή ένα ασυνείδητο του οποίου το με-
γαλύτερο μέρος είναι ανεξερεύνητο.

Μάλιστα, ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο 
να φτάσει στην πηγή και να ανασύρει στην 
επιφάνεια τις ασυνείδητες διαδικασίες και 
τους μηχανισμούς άμυνας και επίθεσης.  
Τα όσα συμβαίνουν στο υποσυνείδητο, οι 
εντάσεις και οι συγκρούσεις ανάμεσα στο 
Εγώ και το περεγώ, καθιστούν το Εγώ ξένο 
στον εαυτό του. 

Ο άνθρωπος, ως πεδίο εντάσεων, είναι 
ον ορθολογικό και συνειδητό όσο είναι και 
ύπαρξη που δημιουργεί παράλογο και μύθο.  
Ιδιαίτερα η γνώση για το αναπόφευκτο του 
θανάτου -ειδοποιός διαφορά ανάμεσα σε 
ανθρώπους και ζώα- στρέφει τον άνθρωπο 
σε κάθε είδους αυταπάτες.  Αναζητώντας, από 
την αρχή της ιστορίας του, την αθανασία, ώστε 
να καταφέρει να διαχειριστεί το ζήτημα του 
θανάτου, ο άνθρωπος δημιουργεί μύθους 

και θρησκείες. Και πάλι αδυνατεί να λύσει 
το μυστήριο των υπαρξιακών ανησυχιών 
του και δεν μπορεί να βρει την αρμονία 
και τη γαλήνη στον εαυτό του. 

Και αυτό γιατί ο άνθρωπος είναι μια 
ύπαρξη γεμάτη αντιφάσεις. Είναι συγχρόνως 
δημιουργός και καταστροφέας. Δημιουργός 
πολιτισμού και καταστροφέας πολιτισμού. 
Από τη μια αιχμάλωτος στο εγώ του και από 
την άλλη αναγκασμένος να ζει εντός της 
κοινωνίας και να διασφαλίζει την αρμονία. 

Ο  έλεγε ότι «ο τόπος που βρίσκεται 
εγγύτερα στη φύση για τον άνθρωπο είναι 
η κοινωνία», γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί 
να υπάρξει ως αφηρημένη ύπαρξη ξεκομ-
μένη από την κοινωνία. Όμως, ο άνθρωπος 
ως μέρος της κοινωνίας δεν συνάδει με το 
να βρίσκεται σε αρμονία με τη φύση. ς 
συνειδητή ύπαρξη, ο άνθρωπος μπορεί να 
είναι ο εαυτός του όταν γνωρίζεται από άλ-
λες συνειδητές υπάρξεις. Και αυτό αποτελεί 
πεδίο ασταμάτητης έντασης. Ακριβώς γι’ 
αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να είμαστε ο 
εαυτός μας χωρίς τον «ξένο», χωρίς αυτούς 

που χαρίζουν σε μας την αναγνώριση. Ακρι-
βώς όπως δεν θα μπορούσαμε να είμαστε 
ο εαυτός μας χωρίς να ανασύρουμε στην 
επιφάνεια της συνείδησης τον ξένο που 
κουβαλούμε μέσα μας. 

Η πολυπλοκότητα των σχέσεων του αν-
θρώπου με τον ξένο -που βρίσκεται εκτός- 
δεν είναι ανεξάρτητη από την πολύπλοκη 
σχέση με τον εαυτό του. πάρχει ένας 
ισχυρός δεσμός ανάμεσα στους φόβους που 
τρέφουμε για τους ξένους στο περιβάλλον 
μας και τους φόβους που τρέφουμε για 
τον εαυτό μας. Τις περισσότερες φορές 
καθρεφτίζουμε στον ξένο τους φόβους 
που τρέφουμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. 
Μάλιστα, ο διάσημος κοινωνικός ψυχο-
λόγος r o ru  ορίζει την εχθρότητα 
προς τον ξένο ως εξής: « πάρχει πάντοτε 
σχέση ανάμεσα στο μίσος που νιώθει ένας 
άνθρωπος για τους ξένους με το μίσος που 
νιώθει για τον εαυτό του. Αν θέλουμε να 
αντιληφθούμε γιατί υπάρχουν άνθρωποι 
που κάνουν τους άλλους να υποφέρουν 
και τους εξευτελίζουν, οφείλουμε πρώτα 

να καταπιαστούμε με τα πράγματα που 
σιχαινόμαστε μέσα μας.  ρειάζεται πρώ-
τα να αναζητήσουμε μέσα μας τον εχθρό 
που νομίζουμε ότι βλέπουμε στον άλλο. 
Επιθυμούμε να συντρίψουμε τον εχθρό 
που θυμίζει ένα μέρος του εαυτού μας, 
που θυμίζει εμάς».

στόσο, δεν είναι εύκολο το έργο της 
αναγνώρισης του άλλου μέσα μας. Τριάντα 
περίπου χρόνια πριν ο r u  ιδρύσει την 
ψυχανάλυση, ο  r o  έλεγε σε 
ένα ποίημά του: 

«Πίσω από εκείνη την επιφανειακή εικόνα 
ότι λέμε αυτό που νιώθουμε

Πίσω από εκείνη τη φουρτούνα ότι σκε-
φτόμαστε αυτό που αισθανόμαστε

Κυλά ένα σιωπηλό, σκοτεινό και βαθύ 
ποτάμι

Και αυτό είναι που νιώθουμε στ’ αλήθεια». 
Πράγματι, χωρίς να γνωρίσουμε το 

«ποτάμι που τρέχει σιωπηλό, σκοτεινό και 
βαθύ», δεν είναι δυνατό να γνωρίσουμε τον 
εαυτό μας και να εξιχνιάσουμε την «Αφρική 
μέσα μας».

    Τ        

 



εν έχασε την ευκαιρία ο 
εγκάθετος της εισβολής, 
Μουσταφά Ακιντζί, με 
αφορμή την παράνομη 
επίσκεψη του Προέδρου 
της Τουρκίας Ταγίπ Ερ-
ντογάν στην Κύπρο αυτήν 

την βδομάδα να επαναλάβει ότι η «πιο λογι-
κή» διαδρομή για τη μεταφορά του φυσικού 
αερίου της περιοχής είναι μέσω Τουρκίας, 
διαμηνύοντας, παράλληλα, ότι «αποκλείεται 
οι Τουρκοκύπριοι να εγκαταλείψουν τα δι-
καιώματά τους στην Ανατολική Μεσόγειο». 

 Ερντογάν, που χαρακτήρισε την Κύπρο 
«εθνική υπόθεση», απείλησε πως η Τουρκία 
έχει την ιδιότητα της εγγυήτριας δύναμης 
και είναι έτοιμη να πραγματοποιήσει τα 
κατάλληλα βήματα για την κατοχύρωση 
των δικαιωμάτων τόσο της Τουρκίας, όσο 
και των Τουρκοκυπρίων. Τα επόμενα βή-
ματα της Λευκωσίας αναμένεται πάντως να 
αποκρυσταλλωθούν πιθανώς στη Σύσκεψη 
Πολιτικών Αρχηγών που συγκάλεσε ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, 
για τις 30 Ιουλίου. Οι Πολιτικοί Αρχηγοί θα 
ενημερωθούν από τον Πρόεδρο Αναστασι-
άδη για τις εξελίξεις που προκύπτουν επί 
του Κυπριακού, μετά και τον διορισμό της 
Λουτ, καθώς και τις εξελίξεις που έπονται 
στον ενεργειακό χάρτη. Ο ίδιος, πάντως, σε 
συνέντευξή του στο ΡΙΚ και την εκπομπή 
«Από μέρα σε μέρα», ξεκαθάρισε πως η 
χώρα δεν θα μείνει απαθής στις προκλήσεις 
της Άγκυρας στην ΑΟΖ.

Εν ρ ε α   προτερα ότ τα 
του Ερντο ν

Είναι ενδεικτικό ότι ο «νεοσουλτάνος» 
έφτασε στο νησί μετά το Μπακού του Αζερ-

Με πρωτοβουλία της ΣΕΚ επανέρ-
χεται στο προσκήνιο το θέμα της 
εργοδότησης αλλοδαπών στην 

Κύπρο. Πρόκειται για ένα θέμα με πολλές 
πτυχές, που απασχολεί τα τελευταία χρόνια 
την κυπριακή αγορά εργασίας αλλά και την 
κοινωνία ευρύτερα. Το θέμα πρωτοεμφα-
νίσθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, 
με αφορμή την έλλειψη εργατικών χεριών 
λόγω και της υπερθέρμανσης της οικονομίας. 
Για κάλυψη των αναγκών η τότε κυβέρνηση 
Γιώργου Βασιλείου  αποφάσισε να δώσει 
άδειες εργοδότησης σε ξένους για κάλυψη, 
αρχικά, των τομέων της γεωργίας και της 
κτηνοτροφίας. Τα κριτήρια που τέθηκαν 
δεν ήταν ούτε αυστηρά, ούτε ξεκάθαρα, 
γεγονός που ευνόησε την εισαγωγή ξένου 
εργατικού δυναμικού και σε άλλους τομείς 
της οικονομικής δραστηριότητας, όπως η 
οικοδομική και ξενοδοχειακή βιομηχανία. 
Τα προβλήματα που άρχισαν σιγά-σιγά 
να αναφύονται, λόγω της ανεξέλεγκτης 
και ακατάσχετης εργοδότησης ξένων, 
μετατράπηκαν σε χαίνουσα κοινωνική 
πληγή για τη μικρή Κύπρο:

1. Στυγνή εκμετάλλευση του ξένου 
εργατικού δυναμικού με εξευτελιστικούς 
μισθούς, εξοντωτικά ωράρια και άθλιες, 
πολλές φορές, συνθήκες διαβίωσης. Σε 
αρκετές περιπτώσεις το πρόβλημα προσέ-
λαβε τη μορφή σκλαβοπάζαρου, αναγκά-
ζοντας τις συντεχνίες να κινητοποιηθούν 
δυναμικά για πάταξη των φαινομένων 
που μας προσέβαλλαν ως πολιτισμένη 
χώρα και ως προοδευτική κοινωνία.

2. πονόμευση του κοινωνικού ιστού 
με τη σταδιακή εκκόλαψη Κυπρίων ανέρ-
γων σε παραδοσιακούς κλάδους όπως 
η οικοδομική βιομηχανία.

3. Έντονη εμφάνιση φαινομένων 
απορρύθμισης της αγοράς εργασίας, 
τα οποία εντάθηκαν κατά την περίοδο 
της κρίσης μετά το 2012. 

4. Δημιουργία συνθηκών αθέμιτου 
ανταγωνισμού μεταξύ εργαζομένων αλλά 
και μεταξύ επιχειρήσεων, προκαλώντας 
αγκυλώσεις στην αγορά εργασίας πυρο-
δοτώντας παράλληλα ένταση στον τομέα 
των εργασιακών σχέσεων.

5. ποβάθμιση των προσφερομένων 
υπηρεσιών στην ξενοδοχειακή βιομηχανίας 

λόγω της εργοδότησης ανειδίκευτου ξένου 
δυναμικού σε θέσεις εργασίας πρώτης 
γραμμής.

ΕΠΑΝΕ ΕΤΑΣΗ
Στα τέλη του 2017 η ΣΕΚ επανέφερε 

στην επικαιρότητα θέμα, ζητώντας να 
επανεξεταστεί η στρατηγική απασχόλη-
σης αλλοδαπών. Προς τούτο, συστάθηκε 
στα τέλη του περασμένου έτους  Τεχνι-
κή Επιτροπή στο πλαίσιο του Εργατικού 
Συμβουλευτικού Σώματος. Η ΣΕΚ, στην 
πρώτη συνεδρία της Επιτροπής στις 30 
Ιανουαρίου 2018, έθεσε επί τάπητος 
καίριες πτυχές του θέματος, αξιώνοντας 
τη χάραξη νέας στρατηγικής, η οποία να 
κινείται στους εξής κινητήριους άξονες:

• Καθορισμό αριθμού ξένων εργατών 
που χρειάζεται η οικονομία ανά ειδικότητα 
και επάγγελμα.

• Ρύθμιση των όρων εργασίας στο 
πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων, 
προκειμένου να εξαλειφθούν τα φαινόμενα 
εργασιακής εκμετάλλευσης. 

•  Διενέργεια  συχνών και σχολαστικών 
επιθεωρήσεων για έλεγχο των συνθηκών 
απασχόλησης και διαβίωσης. 

Η ΣΕΚ ανησυχεί για την κωλυσιεργία 
που παρατηρείται στην αντιμετώπιση 
του θέματος. Θεωρεί ότι τα πράγματα 
που αφορούν το καθεστώς  εργοδότη-
σης αλλοδαπών θα πρέπει να τεθούν 
σε μια νέα βάση, που θα στηρίζεται στη 
συναντίληψη των κοινωνικών εταίρων, 
και θα επιλύουν ένα σοβαρό πολύπτυχο 
πρόβλημα που ταλανίζει τα τελευταία 
χρόνια την αγορά εργασίας. Στη μετά-
κρίση εποχή η Κύπρος χρειάζεται ένα νέο 
ξεκάθαρο καθεστώς απασχόλησης ξένων 
χωρίς γκρίζες ζώνες, που θα συμβάλει 
ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη και 
στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, 
υποβοηθώντας ταυτόχρονα την ενίσχυ-
ση του κλίματος  εργασιακών σχέσεων. 
Προσδοκούμε ότι η πουργός Εργασίας 
Ζέτα Αιμιλιανίδου, ως ευαίσθητη στα 
θέματα της κοινωνικής συνοχής και των 
υγιών εργασιακών σχέσεων, θα θέσει 
σύντομα το θέμα ενώπιον κοινωνικού 
διαλόγου για επίλυσή του. 

 Αρχισυντάκτης «Εργατικής Φωνής»

Της Κυριακής
15.07.2018

ΕΝΗΣ ΕΝΟ ΩΝΤΟΣΑΠΟ Η
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Κούρσα κατασκευής αγωγών προς  Ε.Ε.
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Κ ΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ ΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΟ Α ΙΑΣ
ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ  ΚΑ Ο ΙΣΜΟΙ Ο  1

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Σ ΜΦΩ Α ΜΕ Ο  ΚΑ Ο ΙΣΜΟ 12 1
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12 1  των περί Πολεοδομίας και Χωροτα ίας Παρεκκκλίσεις  Κανονισμών, 
με την παρούσα γνωστοποιείται ότι ο Πέτρου Κώστας προτίθεται να υποβάλει αίτηση στην Πολεοδομική 
Αρχή, Επαρχιακή Λειτουργό Λευκωσίας του Τμήματος Πολεοδομίας και ικήσεως, για τη χορήγηση πο-
λεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου Λ/σίας  γιος Δομέτιος, για την 
ακόλουθη ανάπτυ η: Αλλαγή χρήσης του ισογείου από κατάστημα σε ατρική Κτηνιατρική Κλινική και στον 
όροφο από ιατρείο σε ατρική Κτηνιατρική Κλινική.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ 122, Φ/Σχ. 21/1010 1, στην περιοχή του Δήμου Αγίου Δομετίου. Το 
τεμάχιο βρίσκεται στη λεωφόρο Αγίου Γεωργίου, αρ. 31.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά έκδοση αλλαγής χρήσης του πιο πάνω υφιστά-
μενου κτηρίου σε ατρικό Κτηνιατρικό ατρείο.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής κατά τις 
εργάσιμες ώρες και ημέρες. γγραφες παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή 
μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

Επί τ πητος το κα εστ ς εργοδότησης 
αλλοδαπ ν στην Κ προ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΚΕ ΗΣ ΕΡΝΤΟ
ΓΑΝ ΣΤΟ ΠΑΚΟΥ, 
ΟΠΟΥ ΠΗΓΕ ΠΡΙΝ 
ΕΡΘΕΙ ΣΤΑ ΚΑΤΕΧΟ
ΜΕΝΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙ
ΣΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΑ
ΝΑ , ΠΟΥ ΣΤΗΡΙ ΕΙ 
ΚΑΙ Ο ΑΚΙΝΤ Ι, ΩΣ 
ΕΡΓΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
ΣΗΜΑΣΙΑΣ  ΠΟΙΑ Η 
ΣΗΜΑΣΙΑ   

  ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΑ Τ ΜΕ   

ΜΑΡΙΟΣ ΠΟΥΛΛΑ ΟΣ
 

μπαϊτζάν απ’ όπου κήρυξε και την έναρξη 
της περιοδείας του μετά την επανεκλογή 
του στο αξίωμα του Προέδρου της χώρας. 
Στο Μπακού ο Ερντογάν δήλωσε πως ο 
αγωγός φυσικού αερίου r - o  
( ) είναι ζωτικός για την Τουρκία 
και το Αζερμπαϊτζάν. πενθυμίζεται ότι ο 

ΑΝΑ   διασχίζει τα σύνορα της Τουρκίας 
με τη Γεωργία και την Ελλάδα για να προ-
μηθεύσει την Τουρκία και τα Βαλκάνια.

Ο αγωγός μήκους 1.850 χιλιομέτρων, 
που ενώνει το Μπακού με την Τουρκία, 
είναι το μεγαλύτερο τμήμα του νότιου δια-
δρόμου φυσικού αερίου των 3.500 χιλιο-
μέτρων που εγκαινιάστηκε τον περασμένο 
μήνα παρουσία και του κατοχικού  ηγέτη 
Μουσταφά Ακιντζί. Μπορεί δυνητικά να 
αποτελέσει έναν ανταγωνιστικό αγωγό τόσο 
για τον or  r  2 της Ρωσίας, όσο και 
για τον αγωγό E   της Ανατολικής 
Μεσογείου. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Ερντογάν 
βιάζεται να ολοκληρώσει την κατασκευή 
του πριν από το τέλος του 2019.

Ο Ερντογάν δήλωσε σε κοινή συνέ-
ντευξη Τύπου με τον Αζέρο ομόλογό του 
Ιλχάμ Αλίγιεφ: «Ο   έχει μεγάλη 
σημασία και αποτελεί στρατηγική επέν-
δυση». Τόνισε ότι οι διμερείς σχέσεις με 
το  Αζερμπαϊτζάν ενισχύθηκαν από τους 
δεσμούς «ενός έθνους, δύο κρατών» μεταξύ 
των δύο «εθνοτουρκικών κρατών», είπε. 
Γι’ αυτόν τον λόγο ο Ερντογάν βιάζεται να 
ολοκληρώσει την κατασκευή του πριν από 
το τέλος του 2019.

ρολο α  ό α
τα ενερ ε α  νε α  

στόσο, ο δρόμος για να υλοποιήσει 
το ενεργειακό της όραμα η Τουρκία να 

καταστεί ενεργειακός κόμβος μεταφοράς 
αερίου προς την Ε.Ε. δεν είναι στρωμένος 
με ροδοπέταλα. δη η χώρα  αντιμετωπίζει 
«μία ωρολογιακή βόμβα» έτοιμη να τινάξει 
την οικονομία της στον αέρα,  με τα δάνεια 
ενεργειακών εταιρειών να ανέρχονται στα 
51 δισ. δολάρια. Σύμφωνα με δημοσίευμα 
του oo r , oι τουρκικές εταιρείες πα-
ραγωγής ενέργειας προβάλλουν ως ένας 
από τους μεγαλύτερους κινδύνους για τις 
τράπεζες της Τουρκίας, καθώς επένδυσαν 
δισεκατομμύρια δολάρια σε διάφορα έργα, 
αλλά με την υποτίμηση της τουρκικής λίρας 
δεν μπορούν να τα αποπληρώσουν. 

Ο ν ος Υπουρ ός Εν ρ ε ας 
Αυτό είναι μία από τις σημαντικότερες 

προκλήσεις που θα κληθεί ν’ αντιμετωπίσει 
ο νέος πουργός Ενέργειας της Τουρκί-
ας, Φατίχ Ντονμέζ, πρώην φυπουργός 
Ενέργειας. Το επίμαχο ζήτημα θα πρέπει 
να το διαχειριστεί από κοινού με τον προη-
γούμενο πουργό Ενέργειας,  Μπεράτ Αλ 
Μπαϊράκ, γαμπρό του Ερντογάν, ο οποίος 
έγινε πουργός Οικονομίας. Ο Μπαϊράκ 
είχε δηλώσει πως οι γεωτρήσεις με το γε-
ωτρύπανο «Πορθητής» θα πραγματοποιη-
θούν στη Μεσόγειο εντός του καλοκαιριού, 
χωρίς, ωστόσο, να διευκρινίζεται πότε και 
πού συγκεκριμένα θα γίνει η γεώτρηση. 

Αντ ρα  ΗΠΑ
α    
Ο αγώνας δρόμου για κατασκευή αγωγών 

που θα μεταφέρουν φυσικό αέριο προς 
την Ε.Ε. δεν αφορά μόνο την Ανατολική 
Μεσόγειο και την Τουρκία, αλλά και τη 
Ρωσία, κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη ανη-
συχία στις ΗΠΑ. Σε σημείο, μάλιστα, που 

κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής του 
ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες αυτήν την βδομάδα 
ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλτ Τραμπ, 
δήλωσε ότι ήταν λάθος για τη Γερμανία 
να στηρίξει  τον αγωγό  or  r  2, 
αξίας 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, για 
να εισάγει ακόμα περισσότερο ρωσικό αέ-
ριο, την ίδια ώρα που, όπως είπε, αργεί να 
ανταποκριθεί στους στόχους του ΝΑΤΟ 
για αμυντικές δαπάνες.

Από την πλευρά του το  Κρεμλίνο 
απέρριψε την περιγραφή της Γερμανίας 
ως «αιχμάλωτου» της Ρωσίας, λόγω της 
ενεργειακής της εξάρτησης. Ο εκπρόσω-
πος Τύπου μάλιστα της Μόσχας,  Πέσκοβ, 
είπε πως οι ενστάσεις των ΗΠΑ για τον 
νέο αγωγό και οι αναφορές περί «άδικου 
ανταγωνισμού» αποσκοπούν στο να αναγκά-
σουν τα ευρωπαϊκά κράτη να αγοράσουν 
ακριβότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο 
από τις ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι 
ο αγωγός θα δώσει στη Ρωσία ένα άλλο 
εργαλείο για τον πολιτικό εξαναγκασμό 
των ευρωπαϊκών χωρών, ιδιαίτερα της 
Ουκρανίας, και χρησιμοποιεί το σχέδιο 
για να διαιρέσει την Ευρώπη.

Η Ρωσία επιθυμεί να προωθήσει τον 
αγωγό or  r  2, διότι έχει τη δυνατό-
τητα να διπλασιάσει τις εξαγωγές φυσικού 
αερίου κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα στη 
Γερμανία, παρακάμπτοντας τις παραδοσι-
ακές διαδρομές μέσω της Ουκρανίας, με 
τις οποίες διατηρεί  κακές σχέσεις.

στόσο, η Ουάσιγκτον έχει εδώ και 
καιρό εκφράσει την αντίθεσή της στο συ-
γκεκριμένο έργο, με έναν Εκπρόσωπο του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ να δηλώνει στο u r  
την Τετάρτη ότι οι δυτικές επιχειρήσεις 
που επένδυσαν στον αγωγό κινδυνεύουν 

πλέον με την επιβολή κυρώσεων. Ανά-
μεσα στις εταιρείες είναι η r  
και η r της Γερμανίας, η  της 
Αυστρίας, η αγγλο-ολλανδική  και 
η E  της Γαλλίας. Πέρα από την ενερ-
γειακή συνεργασία με την Τουρκία στον 

ur  r , η Ρωσία  προσεγγίζει 
και ενεργειακά το Ιράν, εκμεταλλευόμενη 
τις κακές σχέσεις τής Τεχεράνης με την 
Ουάσιγκτον. Η συνεργασία μπορεί  να 
ενισχυθεί σε περίπου 50 δισεκατομμύ-
ρια δολάρια και η Μόσχα εξέφρασε την 
πρόθεσή της να πραγματοποιήσει αυτήν 
την επένδυση, δήλωσε ο ανώτερος σύμ-
βουλος του ηγέτη του Ιράν,  r 

. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η Ρωσία 
μπορεί να αντικαταστήσει κατάλληλα τις 
δυτικές εταιρείες που έχουν εγκαταλεί-
ψει το Ιράν, λόγω των κυρώσεων από 
τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο 
ειδήσεων Μ r.

νο α από Α υπτο 
Η ενεργειακή κούρσα αναμένεται να 

συνεχίσει με την ίδια ένταση το επόμενο 
διάστημα και η Λευκωσία οφείλει να παρα-
κολουθεί από κοντά τις εξελίξεις, τόσο στην 
Τουρκία, όσο και στους σχεδιασμούς στη 
Βόρεια Ευρώπη.  Ο πουργός Πετρελαίου 
της Αιγύπτου ανέφερε αυτήν την  εβδομάδα 
ότι η χώρα του είναι πρόθυμη να ενισχύ-
σει τη συνεργασία με τους γείτονές της για  
παραγωγή φυσικού αερίου, συμπεριλαμ-
βανομένου του Ισραήλ, της Ιορδανίας, της 
Κύπρου και του Λιβάνου, προσθέτοντας ότι 
«το φυσικό αέριο θα είναι ο ειρηνοποιός 
στην περιοχή». Προχωρούμε, είπε, «προς 
το παρόν στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 
εταιρειών εξόρυξης στο Ισραήλ».



T
o 2020 o Άντρος Κυπρι-
ανού, σε ηλικία 65 ετών, 
θα συμπληρώνει έντεκα 
χρόνια ως Γενικός Γραμ-
ματέας του ΑΚΕΛ και 19 
χρόνια ως βουλευτής του 
κόμματος. Την ίδια χρονιά, 

το ΑΚΕΛ, βάσει καταστατικού, θα οδηγηθεί 
στο 23ο Παγκύπριο Τακτικό Συνέδριο, όπου 
θα κληθεί, ανάμεσα σε άλλα, να εκλέξει τη νέα 
Κεντρική Επιτροπή. Ο Γενικός Γραμματέας 
του ΑΚΕΛ σε διάφορες δηλώσεις του στο 
πρόσφατο παρελθόν άφησε να νοηθεί ότι 
δεν σκοπεύει να επαναδιεκδικήσει μια τρίτη 
διαδοχική θητεία. Ένα σημαντικό μέρος 
της βάσης του ΑΚΕΛ και των απλών του 
ψηφοφόρων έχει την άποψη ότι ο Άντρος 
Κυπριανού είναι ένας έντιμος άνθρωπος, 
ένας πιστός στρατιώτης του κόμματος, ο 
οποίος έδωσε σκληρές μάχες σε περιόδους 
δύσκολες για την Αριστερά και τον λαό. 
Την ίδια ώρα, ωστόσο, υπάρχει η αντίληψη 
πως ό,τι ήταν να δώσει πολιτικά, το έδωσε 
και με το παραπάνω. Έτσι, πληθαίνουν οι 
φωνές που φέρουν τον ίδιο να συνταξιοδο-
τείται «πρόωρα» και να αφήνει χώρο στη 
νεότερη γενιά των κομματικών στελεχών 
της Εζεκία Παπαϊωάννου.

Ο  πλ ς  του ντρου
α  το ο

Μια θητεία δέκα ετών για έναν Γενικό 
Γραμματέα στο ΑΚΕΛ, με τα πολιτικά και 
ιδεολογικά χαρακτηριστικά που διέπουν 
το κόμμα, θεωρείται τουλάχιστον σύντομη. 
Αξίζει μόνο να σημειώσουμε ότι ο προκά-
τοχος του Άντρου Κυπριανού, Δημήτρης 

ριστόφιας, διετέλεσε Γενικός Γραμματέας 
του ΑΚΕΛ για 21 χρόνια. Ο Εζεκίας Παπα-
ϊωάννου, δε, κατείχε τη θέση του Γενικού 
Γραμματέα του κόμματος από το 1949 μέχρι 
και τον θάνατό του το 1988. ς εκ τούτου, 
εύλογα προκύπτει το ερώτημα, γιατί ο Άντρος 
Κυπριανού, που διένυσε σχεδόν τα μισά 
χρόνια στη θέση του Γενικού Γραμματέα 
απ’ ό,τι ο Δημήτρης ριστόφιας, θεωρείται 
πολύ πιθανό, σε δύο χρόνια από σήμερα, 
να μην επαναδιεκδικήσει; Η απάντηση δεν 
μπορεί να είναι μόνο μία. Ένας βασικός 
λόγος είναι η πολιτική φθορά που υπέ-
στη ο Άντρος Κυπριανού μέσα από την 
αποτυχημένη  διακυβέρνηση του Δημή-
τρη ριστόφια.  Το ΑΚΕΛ την πενταετία 
2008 - 2013 στοχοποιήθηκε και εβλήθη 
πολιτικά όσο ποτέ άλλοτε μετά το 1974. Η 
οικονομική κρίση, από τη μια, και η δι-
αχείριση του Κυπριακού, από την άλλη, 
με αποκορύφωμα το Μαρί, ανατίναξαν το 
όποιο «ηθικό» πλεονέκτημα κουβαλούσε το 
κόμμα της Αριστεράς μετά το πραξικόπη-
μα και την εισβολή. Ο Άντρος Κυπριανού, 

για μια ολόκληρη πενταετία, προσπαθού-
σε να αμυνθεί, πολλές φορές μόνος, την 
ώρα που η Αριστερά, κυρίως τέτοιες μέρες 
πριν από εφτά χρόνια, βίωνε την πλήρη 
αποκαθήλωση και απονομιμοποίησή της 
στα μάτια της κοινής γνώμης. Συνυπολογί-
ζοντας, λοιπόν, τις πολιτικές, οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες μέσα στις οποίες 
κλήθηκε ο Άντρος Κυπριανού να ηγηθεί 
του ΑΚΕΛ, προκύπτουν και οι αιτίες που, 
επί εποχής του, το κόμμα οδηγήθηκε σε 
απανωτές εκλογικές ήττες. Αποκορύφωμα 
της πτωτικής τάσης του ΑΚΕΛ αποτέλεσαν 
οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές του 2016. 
Ενώ το κόμμα βρισκόταν ήδη τρία χρόνια 
στην αντιπολίτευση, εντούτοις δέχτηκε ένα 
ηχηρό πολιτικό χαστούκι με απώλεια τριών 
κοινοβουλευτικών εδρών και του 6,96  
της δύναμής του. Οι «πληγές» του Άντρου 
δεν σταμάτησαν, όμως, εκεί, καθότι, λίγους 
μήνες αργότερα, χρεώθηκε την επιλογή του 
Μάικ Σπανού ως προεδρικού υποψηφίου. 
Μετά το ναυάγιο με τον Σπανό και τα όσα 
προηγήθηκαν, σωσίβιο στην εικόνα και 
την πολιτική του επιβίωση αποτέλεσε και 
πάλι -όπως και το 2013- ο Σταύρος Μαλάς, 
ο οποίος κατάφερε να ανατρέψει το κακό 
κλίμα στο ΑΚΕΛ και να βρεθεί τελικά στον 
δεύτερο γύρο των Προεδρικών Εκλογών. 
Το ΑΚΕΛ, εν έτει 2018, βρίσκεται ακόμη σε 
μια διαδικασία ανασύνταξης και επούλωσης 
των πληγών του, που δημιουργήθηκαν με 
την κατάληψη της εξουσίας προ δεκαετίας. 
Την ίδια ώρα, ευελπιστεί στη φθορά που 
θα υποστεί ο ΔΗΣ  μέχρι το τέλος και αυ-
τής της πενταετίας. Το ερώτημα είναι, αν 
το κόμμα της Αριστεράς θα καταφέρει να 
ανακάμψει πολιτικά και να δημιουργήσει 
ένα κοινωνικό ρεύμα αλλαγής, ώστε από  
κόμμα αντιπολίτευσης να καταστεί ξανά 
κόμμα εξουσίας. Κι αν ναι, ποιος θα είναι 
ο ηγέτης που θα χαράξει τον δρόμο;

Ο  επ ρατ τερο  ο ο  
Με τα σημερινά δεδομένα που υπάρχουν 

στο κόμμα και τα οποία δεν αναμένεται 
να αλλάξουν δραματικά τους επόμενους 
24 μήνες, δύο είναι τα επικρατέστερα ονό-
ματα που φιγουράρουν ως πιθανοί διά-
δοχοι του Άντρου Κυπριανού. Πρόκειται 
για τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος 
και πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, Στέ-
φανο Στεφάνου, και τον κοινοβουλευτικό 
εκπρόσωπο του ΑΚΕΛ, Γιώργο Λουκα δη. 

Οι δύο τους αποτελούν τα βασικότερα «βιο-
λιά» της ΑΚΕΛικής μηχανής, σηκώνοντας 
στις πλάτες τους το μεγαλύτερο κομμάτι της 
επικοινωνιακής πολιτικής του κόμματος. 
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, που και οι δύο 
κατέχουν τις συγκεκριμένες επιτελικές θέ-
σεις. Αξίζει μόνο να υπενθυμίσουμε ότι 
στις εσωκομματικές εκλογές του 2009, ο 
Άντρος Κυπριανού διεκδικούσε τη θέση 
του Γενικού Γραμματέα ως εκπρόσωπος 
Τύπου και ο Νίκος Κατσουρίδης ως κοι-
νοβουλευτικός εκπρόσωπος. Τώρα, αν η 
σχετική μονομαχία εκπροσώπου Τύπου 
και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου επα-
ναληφθεί και το 2020, είναι κάτι που δεν 
μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα. στόσο, 
το μόνο σίγουρο είναι ότι αμφότεροι Στε-
φάνου και Λουκα δης αποτελούν δύο από 
τα δυνατότερα χαρτιά του ΑΚΕΛ.

ε παρό ο α
πολ τ  ο ρα

Ο 53χρονος Στέφανος Στεφάνου σπού-
δασε πολιτικές επιστήμες στη Βουλγαρία. 
Το 1996 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας 
της ΕΔΟΝ για να αποχωρήσει το 2001, 
αναλαμβάνοντας καθήκοντα στο Γραφείο 
τού τότε Προέδρου της Βουλής, Δημήτρη 

ριστόφια, ως ειδικός Σύμβουλος. Το 2008, 
με την εκλογή ριστόφια στην Προεδρία της 

Δημοκρατίας, διορίστηκε ως κυβερνητικός 
εκπρόσωπος μέχρι και το τέλος της θητείας 
του. Είναι μέλος του Πολιτικού Γραφείου και 
της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ, ενώ το 
2016 εξελέγη βουλευτής αναλαμβάνοντας 
παράλληλα και τη θέση του εκπροσώπου 
Τύπου. Πλούσια κομματική πορεία έχει κι 
ο 50χρονος Γιώργος Λουκα δης. Απόφοιτος 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
με κατεύθυνση Πολιτικές Σπουδές και την 
Διπλωματία δραστηριοποιήθηκε από τα 
μαθητικά του χρόνια στην ΠΕΟΜ και μετά 
στην Προοδευτική. πηρέτησε την ΕΔΟΝ 
από διάφορες θέσεις, μεταξύ των οποίων 
Γραμματέας του Φοιτητικού Τμήματος και 
Κεντρικός Οργανωτικός Γραμματέας, ενώ 
το 2001 εκλέχθηκε Γενικός Γραμματέας. 
Τον Μάιο του 2011 εκλέχθηκε βουλευτής, 
αναλαμβάνοντας καθήκοντα εκπροσώπου 
Τύπου, θέση την οποία παρέδωσε με την 
επανεκλογή του το 2016 στον Στεφάνου. 
Το 2015, στο 22ο Συνέδριο του ΑΚΕΛ, ο 
Λουκα δης κατάφερε να εκλεγεί πρώτος 
σε σταυρούς προτίμησης στην Κεντρική 
Επιτροπή, πάνω και από τον Άντρο Κυπρι-
ανού. Ο Στ. Στεφάνου τερμάτισε πέμπτος 
πίσω από τους Τουμάζο Τσιελεπή, Άντρο 
Κυπριανού και Άριστο Δαμιανού. Όπως 
γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για δύο στε-

λέχη με παρόμοια πολιτικά βιογραφικά, 
που εκπροσωπούν τη σημερινή γενιά των 
πενηντάρηδων πολιτικών. Οι πολιτικές θέ-
σεις που εκφράζουν δεν διαφέρουν επί της 
ουσίας, παρόλα αυτά υπάρχει η άποψη ότι 
από πλευράς ύφους ο Στ. Στεφάνου χαρα-
κτηρίζεται ως πιο μετριοπαθής. Από την 
άλλη, ο Γιώργος Λουκα δης εμφανίζεται 
πιο συγκρουσιακός με τους πολιτικούς του 
αντιπάλους, κυρίως στα τηλεοπτικά πάνελ. 
Και οι δύο είναι πολύ καλοί γνώστες του 
Κυπριακού και εκφράζουν την ίδια γραμμή, 
ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο στην 
ένταση. Έτσι, δημιουργείται η δημόσια 
εικόνα ότι ο Λουκα δης είναι, συγκριτικά 
με τον Στεφάνου, πιο «σκληροπυρηνικός» 
επί του Κυπριακού, και όχι μόνο.

Σταυρόλε ο τον εν ε ο 
ο  ευρ ε λο ς

Παράλληλα, σε σταυρόλεξο για δυνατούς 
λύτες εξελίσσεται το σκηνικό στον ενδιάμεσο 
χώρο αναφορικά με τις ευρωεκλογές. Το 
ΔΗΚΟ φαίνεται να βγαίνει οριστικά από την 
εξίσωση των συνεργασιών και να κατέρχεται 
αυτόνομα, όπως άλλωστε ήταν και οι αρχικές 
εκτιμήσεις. Απ’  εκεί και πέρα, ΕΔΕΚ, Αλλη-
λεγγύη, Οικολόγοι - Συνεργασία Πολιτών 
και Συμμαχία Πολιτών αναζητούν τρόπους 
και φόρμουλες συνεργασίας, ωστόσο μια 

σειρά παραγόντων δυσκολεύουν το όποιο 
εγχείρημα. Όπως πληροφορείται η «Σ», τη 
δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχει καμία 
απολύτως συμφωνία, αλλ’ αντιθέτως προ-
βληματισμός. Το παζλ διαμορφώνεται ως 
εξής:  Οι Οικολόγοι - Συνεργασία Πολιτών, 
από την μια, πρότειναν αρχικά κοινή κάθο-
δο και των τεσσάρων κομμάτων. Η ΕΔΕΚ 
αρνήθηκε εξ αρχής να συνεργαστεί με τη 
Συμμαχία Πολιτών και τον Γιώργο Λιλλήκα, 
προκρίνοντας επανάληψη της συνεργασίας 
του 2014 μόνο με τους Οικολόγους, χωρίς, 
όμως, να αποκλείουν και το ενδεχόμενο ενός 
τριμερούς σχήματος μαζί με την Αλληλεγ-
γύη. Η πρόταση, ωστόσο, για εκ περιτροπής 
θητεία των υποψηφίων των τριών κομμάτων 
διάρκειας ενάμιση χρόνου, φαίνεται να προ-
βληματίζει την ΕΔΕΚ, η οποία δεν αποκλείει 
και το ενδεχόμενο της αυτόνομης καθόδου 
σε περίπτωση ναυαγίου των διαπραγματεύ-
σεων με Οικολόγους και Αλληλεγγύη. Από 
την πλευρά τους, Οικολόγοι - Συνεργασία 
Πολιτών και Αλληλεγγύη σε ένα τέτοιο ενδε-
χόμενο θεωρείται πιθανόν να προσδεθούν 
στο ίδιο άρμα με τον Γιώργο Λιλλήκα και τη 
Συμμαχία Πολιτών, η οποία δηλώνει έτοιμη 
για συνεργασίες. Η διαφαινόμενη διάσπα-
ση των κομμάτων του ενδιάμεσου ευνοεί 
το ΕΛΑΜ, το οποίο διεκδικεί με αξιώσεις 
μια θέση στο Ευρωκοινοβούλιο. Την ίδια 
ώρα, ΔΗΣ  και ΑΚΕΛ ετοιμάζουν ισχυρά 
κομματικά ψηφοδέλτια, με στόχο την όσο 
γίνεται μεγαλύτερη συσπείρωση, σε μια 
εκλογική διαδικασία όπου η αποχή σαρώνει.  

   

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy

ΣΕΝΕΡ ΛΕ ΕΝΤΑΠΟ Η

ΟΙ  ΥΟ ΑΣΙΚΟΙ ΙΕΚ ΙΚΗΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ Γ Γ  ΤΟΥ ΑΚΕΛ ΤΟ 
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Πες μου, αδελφέ. Τουρκοκύπριε 
αδελφέ. Τι σε ενοχλεί σε αυτό 
το νησί; Το γεγονός ότι η Κύ-

προς βρίσκεται υπό κατοχή ή μήπως 
το να λέγεται ότι είναι υπό κατοχή; Στο 
εξής να μην αποκαλούμε κατοχή την 
κατοχή και κατακτητή τον κατακτητή; 
Να αποκαλούμε τον κατοχικό στρατό 
μόνο «τουρκικό στρατό»; Τι θα γίνει αν 
τον αποκαλέσουμε κατοχικό στρατό; Θα 
χάσεις το κέφι σου; Θα χαλαστείς πολύ; Η 
κατοχή είναι ανήθικη λέξη; Είναι βρισιά; 
Οι Γάλλοι δεν αποκαλούσαν κατοχικό 
στρατό τον γερμανικό στρατό που μπήκε 
στο Παρίσι, αλλά μόνο γερμανικό στρατό; 
Οι κατοχικοί στρατοί ουδέποτε αποδέχο-
νται τον εαυτό τους ως κατοχικούς. Τον 
αποδέχονται ως απελευθερωτή. Επειδή 
εσύ ως Τουρκοκύπριος θεωρείς απε-
λευθερωτή τον στρατό σε αυτό το νησί, 
θες να τον θεωρούν απελευθερωτή και 
οι Ελληνοκύπριοι; Ενοχλείσαι όταν τον 
αποκαλούν κατοχικό στρατό; Ο ιδιοκτήτης 
του ξενοδοχείου o , για παράδειγμα, 
να μη λέει ότι «το ξενοδοχείο μου βρί-
σκεται υπό κατοχή»; Να μη λέει ότι «ο 
κατοχικός τουρκικός στρατός με έδιωξε 
από εκεί»; Τι να λένε οι Βαρωσιώτες, 
αν δεν λένε ότι «το Βαρώσι βρίσκεται 
υπό την κατοχή του τουρκικού στρατού 
εδώ και 44 χρόνια»; Πώς να εξηγήσουν 

στους ξένους το γιατί δεν μπορούν να 
πάνε στο Βαρώσι εδώ και 44 χρόνια;

Αγαπητέ Τουρκοκύπριε αδελφέ μου. 
Προσβάλλεσαι όταν σε αποκαλούν ψευ-
δοκράτος; Δεν είναι ψεύτικο; Μήπως 
υπάρχει κανείς στον κόσμο που ανα-
γνωρίζει αυτό το κράτος; Δεν ξέρεις ότι 
τέτοια κράτη αποκαλούνται είτε «ψεύτι-
κα» είτε «μαριονέτες» είτε «δορυφόροι»; 
Θίγεσαι επειδή σου λένε την αλήθεια 
κατάμουτρα; Τι θες να σου λένε; Βόρεια 
Κύπρος; Αν υπάρχει βορράς υπάρχει 
και νότος, έτσι δεν είναι; Δύο κράτη 
δηλαδή; Έτσι βρήκαν τον δρόμο να σου 
επιβάλλουν τα δύο κράτη; έρεις πότε 
θα σωθείς; Όταν καταλάβεις και εσύ 
ότι αυτό το κράτος είναι ψευδοκράτος. 

Τι πρέπει να λέμε, δήθεν, αντί για 
«κλεμμένες περιουσίες, λάφυρα»; Κοίτα 
τι μας προτείνουν οι ειδικοί: «Επηρεα-
ζόμενες περιουσίες». Από πού βρήκαν 
αυτήν τη μαγική λέξη; Θαυμάζω την 
ικανότητά τους. Επηρεαζόμενες  Από 
πού επηρεάστηκαν, κύριέ μου; Από τη 
βροχή; Από το χαλάζι; Από την ξιφολόγ-
χη, από τις σφαίρες; Από πού; Έλα και 
κατάκτησε τα εδάφη μου. Πάρε μου το 
σπίτι με βία. Πάρε το ξενοδοχείο μου. 
Πάρε το εργοστάσιό μου. Κατάστρεψε 
τους κόπους που έκανα μια ζωή. Αλλά 
εγώ να μην μπορώ να σε αποκαλέσω 

καν σφετεριστή. Να μην μπορώ να σε 
αποκαλώ κλέφτη. Να μην μπορώ να σε 
αποκαλώ άρπαγα και πλιατσικολόγο. Έτσι; 
Θίγεσαι όταν σε αποκαλούν κλέφτη; Δεν 
είσαι κλέφτης; Δεν έκλεψες; Μήπως είναι 
δικό σου το σπίτι στο οποίο κάθεσαι, το 
χωράφι το οποίο καλλιεργείς, η γη πάνω 
στην οποία έφτιαξες καζίνο; Ποιος σου 
έδωσε τίτλο ιδιοκτησίας; Το ψευδοκράτος 
σου; Το κράτος είναι ψεύτικο. Ο τίτλος 
ιδιοκτησίας είναι ψεύτικος. Και ζητάς 
ευγένεια γι’ αυτήν την κλεψιά. Γι’ αυτό 
σπάζουν το κεφάλι και ετοιμάζουν για 
εσένα ένα νέο γλωσσάρι. Ε, Ευρώπη  
Τι είσαι ικανή να κάνεις. Τι θαυμάσια 
λατρεία για την ειρήνη  Βρήκες τον δρόμο 
να αποκαταστήσεις και τον κατακτητή 
και τον πλαστογράφο και τον κουρσάρο 
και τον κλέφτη  Κακότυχο νησί που δεν 
τιμώρησες τους δολοφόνους σου, ικανο-
ποίησες τους κατακτητές σου και ακόμα 
δεν μπόρεσες να βρεις τους αγνοουμένους 
σου  Πατρίδα μου  Που ακόμα δεν έμαθε 
ότι η ειρήνη δεν θα έρθει σκουπίζοντας 
τις βρομιές κάτω από το χαλί. Αν έχεις 
τη δύναμη, κύριέ μου που έφτιαξες το 
γλωσσάρι, αφαίρεσε εκείνη τη σημαία 
από το βουνό. Απάλλαξε τα Βαρώσια 
από τα φίδια. Τερμάτισε τις στρατιωτικές 
ασκήσεις. Να μη μείνει καμιά απαγορευ-
μένη περιοχή στην οποία να μην μπορώ 

να εισέλθω  Αν θα έρθει η ειρήνη, θα 
έρθει με πράξεις και όχι με γλωσσάρια. 
Τα λόγια τελείωσαν. Είμαστε στον τόπο 
που τέλειωσαν οι λέξεις. Τι έγινε που 
τόσον καιρό τραγουδούσαμε μαζί την 
Τηλλυρκώτισσα; 

Αυτό το γλωσσάρι μού θύμισε μια 
οικογένεια χωρικών που πήρε το άρρωστο 
παιδί της στον γιατρό στην Τουρκία. Ο 
γιατρός τού έγραψε υπόθετα και τους είπε 
«να τα βάζετε στον πρωκτό του παιδιού». 
Είπαν εντάξει και έφυγαν, αλλά δεν ήξεραν 
πού να βάλουν το υπόθετο. Πού είναι ο 
πρωκτός; Θέλησαν να τηλεφωνήσουν 
στον γιατρό και να τον ρωτήσουν, αλλά 
φοβήθηκαν ότι θα θυμώσει. Μη έχοντας 
τι άλλο να κάνουν, στο τέλος του τηλε-
φώνησαν και τον ρώτησαν. «Βάλτε το 
στον κώλο του», είπε ο γιατρός. Κατόπιν 
τούτου, η γυναίκα γύρισε στον άνδρα 
της και του είπε: «Κοίτα, δεν σου είπα 
ότι θα θύμωνε ο γιατρός;».

Αυτό το γλωσσάρι θυμίζει και τον 
ποιητή Τζαν Γκιουζέλ. Ο ποιητής ήταν 
σε μια δίκη, λέει. Δικαζόταν για μια βρι-
σιά. περάσπισε τον εαυτό του. Είπε το 
εξής: «Σε αυτήν τη χώρα ούτε τον κώλο 
δεν θα μπορούμε να αποκαλούμε κώλο, 
κύριε δικαστά;».

 Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα 
«Πολίτης», την Παρασκευή, 13 Ιουλίου 2018.

Το γλωσσ ρι

ΤΑΣΟΣ ΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ
christodoulouta@sig-

ΤΟ ΑΚΕΛ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΜΟ
ΝΑΔΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΑΛΛΑ ΕΙ 
ΗΓΕΣΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΟ
ΜΕΝΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟ
ΓΕΣ, ΑΦΟΥ Ο ΑΝΤΡΟΣ ΚΥ
ΠΡΙΑΝΟΥ ΦΕΡΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ 
ΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ 
ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙ
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ΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΚΗΝΙΚΟ  Ο  ΤΕΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ  

 ανωμαλία οδηγεί σε ανομίες  

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΝΙ
ΚΕΣ ΤΟΥ ΣΤΙΣ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΕΣ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕ ΤΙΣ ΔΕΣ
ΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΝΑ ΑΚΥΡΩ
ΝΟΝΤΑΙ Η ΜΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΑΛΛΗ, Ο ΔΗΣΥ 
ΒΡΕΘΗΚΕ ΣΕ 
ΜΙΑ ΠΟΛΥ 
ΔΕΙΝΗ ΘΕΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕ
ΤΩΠΟΣ ΝΑ 
ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΕ 
ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ 
Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΤΟΥ, ΚΑΘΟΤΙ 
ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΑ 
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ 
Α ΙΩΝΑΝ ΤΗΝ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Η 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΔΙ
ΑΣ  ΧΩΡΙΣ ΤΗ 
ΣΤΗΡΙ Η ΤΟΥ 
ΔΗΚΟ Η ΗΓΕΣΙΑ 
ΤΟΥ ΔΗΣΥ ΘΑ 
ΒΡΙΣΚΟΤΑΝ ΚΑ
ΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΗ 
ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΚΑΙ 
ΕΥΑΛΩΤΗ

νήμερα την παράνομη επί-
σκεψη στα κατεχόμενα κυ-
πριακά εδάφη του επανεκλε-
γέντος  Τούρκου Προέδρου 
Τ. Ερντογάν και λίγες μόνο 
ημέρες πριν από τις μαύρες 
επετείους του προδοτικού 

πραξικοπήματος και της βάρβαρης τουρκι-
κής εισβολής στην Κύπρο, ο εκπρόσωπος του 
ΟΑΣΕ «για την ελευθερία του Τύπου» Αρλέμ 
Ντεζίρ επέλεξε να παρουσιάσει το περιβόητο 
γλωσσάρι που θα χρησιμοποιούν οι δημοσι-
ογράφοι ένθεν κακείθεν της γραμμής αίματος 
που χάραξε  ο Αττίλας το 1974. 

Κα  ο  λ ε ς οτ νουν 
Το περιβόητο γλωσσάριο, το οποίο επέλεξαν 

να τιτλοποιήσουν: «Οι λέξεις έχουν σημασία», 
επιχείρησαν να το περάσουν ως ανώδυνο, 
εθελοντικό και όχι προσπάθεια φίμωσης ή 
χειραγώγησης. Αναμφίβολα υπάρχουν λέξεις 
που διατυπώνουν την πραγματικότητα, λέξεις 
που εξωρα ζουν το έγκλημα και λέξεις που 
σκοτώνουν. Αυτές είναι αθέατες και στοχεύουν 
στη διαγραφή της μνήμης όσων έμειναν να 
θυμούνται.  Όσων έμειναν ακόμα όρθιοι να 
επιμένουν πως η Κύπρος είναι κοινή πατρίδα 
Ε κ και Τ κ και ο στόχος όλων είναι η απο-
χώρηση του Αττίλα από την Κύπρο. 

Ασφαλώς και δεν θα αναλύσουμε το κατά-
πτυστο «γλωσσάρι», το οποίο είναι για πέταμα. 
Παρόλο που εν κρυπτώ και παραβύστω οι 
ηγεσίες της ΕΣΚ και της Επιτροπής Δημοσιο-
γραφικής Δεοντολογίας συνήργησαν μαζί με 
τους εκπροσώπους του ΟΑΣΕ, συμφώνησαν 
και μεθόδευσαν την εκπόνηση του γλωσσαρίου, 
αλλά μετά την κατακραυγή έβγαλαν την ουρά 
τους απ’ έξω. Το «χρηματοδοτούμενο» γλωσσάρι 
από χώρες όπως η   Γερμανία και η Ολλανδία 
μάς παραπέμπει σε άλλες χρηματοδοτούμενες 
«κινητοποιήσεις», αρθρογραφίες και προσπά-
θειες χειραγώγησης της κοινής γνώμης την 
εποχή του εκτρωματικού σχεδίου Ανάν. 

Όσοι με το γλωσσάρι επιχειρούν να αλλοι-
ώσουν τις ιστορικές αλήθειες και ο Τούρκος 
εισβολέας απλώς να καταγράφεται σκέτα - νέτα 
Τουρκία, είναι έκπτωτοι στη συνείδηση του δη-
μοσιογραφικού κόσμου και του λαού ευρύτερα. 
Γι’ αυτό δεν θα ασχοληθούμε με αυτό. πάρχουν 
πιο σοβαρά ζητήματα στην τρέχουσα επικαιρότητα 
και όχι η αποτυχημένη προσπάθεια να χειρα-
γωγηθούν οι δημοσιογράφοι από εθελούσιους 
ανιστόρητους και εφήμερους ηγετίσκους.

Η αν αλ α εν 
υπα ούε  ε νό ους

Την εβδομάδα που πέρασε, γίναμε όλοι 
μάρτυρες μιας ανήκουστης  ανωμαλίας. έ-
ματα και μη αλήθειες να κατατίθενται και να 
βαφτίζονται ως «αγωνία για το αύριο του λαού», 
«υπευθυνότητα και ευθύνη έναντι των κα-
ταθετών». Με αγιαστούρες, νεκρολογίες και  
ψαλμωδίες να εκτελείται εν ψυχρώ μια λαϊκή 
κατάκτηση, ο Συνεργατισμός. Να αγιοποιούνται 
οι τράπεζες ως να είναι το μοναδικό αποκού-
μπι του τόπου.    Ζούμε σε μια κατάσταση 
ανωμαλίας. Μιας κατάστασης που φαίνεται να 
μην υπακούει σε κάποιον από τους γνωστούς 
νόμους. Την περασμένη Κυριακή, όσα είδαμε, 
ακούσαμε και ζήσαμε από την Ολομέλεια της 
Βουλής ήταν μια αποκρουστική παράσταση 

ανωμαλίας. Φτιασιδωμένης με φαρμπαλάδες 
υποκρισίας και απόκρυψης ενός προμελετη-
μένου εγκλήματος το οποίο εκτελέστηκε, με 
τον λαό να βρίσκεται διχασμένος. Άλλοι να 
αγωνιούν, άλλοι σε πλήρη απάθεια και άλλοι 
να καταφεύγουν στις παραλίες απαξιώνοντας 
όσους τους περιπαίζουν κατάμουτρα. 

Ο ΔΗΣΥ α  ο απε λού ενος 
ν υνος ατ ρρευ ς

τ ς Κυ ρν ς 
Ο ΔΗΣ , ο οποίος εδώ και δεκαετίες έχει 

βάλει στο στόχαστρό του τον Συνεργατισμό μαζί 
με μια δράκα απογόνων τοκογλύφων και τώρα 
σύγχρονων εμποροβιομηχάνων και κεφαλαι-
οκρατών, δεν έχανε ευκαιρίες να κατηγορεί 
το οικοδόμημα του Συνεργατικού Κινήματος 
με μια ιστορία 110 χρόνων. Είχε όμως και το 
θράσος να μπαίνει από την πίσω πόρτα με 
διορισμένους από το κόμμα ή εκλελεγμένους 
σε επιτροπάτα των διαφόρων ΣΠΕ. Οι εκάστοτε 
εκλογές στα κατά τόπους και επαρχίες Συνερ-
γατικά Πιστωτικά Ιδρύματα ήταν το έναυσμα 
μιας μεγάλης κινητοποίησης, παρόμοιας με 
προεκλογικές εκστρατείες για το ποιοι και πώς 
θα πάρουν τα ηνία των επιτροπών και θα έχουν 
τον έλεγχο. Στην προεκλογική αυτή κινητο-
ποίηση ρίχνονταν όλα τα κόμματα στη μάχη 
των ψήφων, με κύριους πρωταγωνιστές ΔΗΣ , 
ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ. Οι χθεσινοί και σημερινοί 
ρυθμιστές της οικονομίας και του Κυπριακού. 
Οι υπόλοιποι, κομπάρσοι ή δεκανίκια του ενός 
ή των άλλων και με τις  ευθύνες τους ελάχι-
στες ή και ανύπαρκτες, καθότι κάποια εκ των 
κομμάτων ιδρύθηκαν πρόσφατα.

Ο ΔΗΣ  δέχθηκε όλα τα πυρά και την 
κριτική για την κατάρρευση και το ξεπούλημα 
μισοτιμής του Συνεργατισμού στην Ελληνική 
Τράπεζα. Πολλά ειπώθηκαν και λέχθηκαν 
τόσο στην Ολομέλεια της Βουλής, όσο και 
εκτός. έματα και αλήθειες στη διαπασών. 

Ο ΔΗΣ  βρέθηκε προ του κινδύνου μιας 
πολιτικής απομόνωσης, όπως της περιόδου 
1977-80 (αμέσως μετά την ιδρυσή του τον Ιούλη 

του 1976 με τα απομεινάρια του Ενιαίου Κόμ-
ματος και τους ατιμώρητους πραξικοπηματίες σε 
θέσεις πρωτοκαθεδρίας.) Παρόμοια απομόνωση 
έζησε και το 2004, όταν υποστήριζε σθεναρά 
το εκτρωματικό σχέδιο Ανάν και κατάγγελλε 
στις Βρυξέλλες τον λαό που το καταψήφισε με 
το συντριπτικό «όχι» τού 76,7 . 

Μετά τις νίκες του στις τελευταίες προεδρικές 
εκλογές και με τις δεσμεύσεις του να ακυρώ-
νονται η μία μετά την άλλη, ο ΔΗΣ  βρέθηκε 
σε μια πολύ δεινή θέση και αντιμέτωπος να 
οδηγηθεί σε κατάρρευση η Κυβέρνησή του, 
καθότι σχεδόν όλα τα κόμματα αξίωναν την 
παραίτηση μελών της ή και της ίδιας. 

ωρίς τη στήριξη του ΔΗΚΟ, η ηγεσία 
του ΔΗΣ  θα βρισκόταν κατηγορούμενη στη 
γωνιά και ευάλωτη, με όλα τα πιθανά σενάρια 
για τη συνοχή του κόμματος.

Οι τακτικισμοί της ηγεσίας του ΔΗΚΟ και 
η στήριξη προς την ηγεσία του Συναγερμού 
διέγραψαν αίφνης την εσωστρέφεια που ταλά-
νισε το Δημοκρατικό Κόμμα αμέσως μετά τις 
προεδρικές εκλογές, με τις δεκάδες διαγραφές 
στελεχών και μελών. Έκλεισαν ταυτόχρονα τα 
«στόματα» της εσωκομματικής αντιπολίτευσης, 
εμφανιζόμενη ως υπεύθυνη ηγεσία που θέτει 
πάνω απ’ όλα τα συμφέροντα του λαού, του 
τόπου αλλά και του τραπεζικού συστήματος. 
Παράλληλα, με τις κινήσεις του ο Πρόεδρος 
του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, από κα-
τηγορούμενος έγινε ο απόλυτος ρυθμιστής και 
πρωταγωνιστής στα της οικονομίας. Επιπλέον 
έκλεισε ερμητικά τις διόδους  των Καρογιανικών 
και λοιπών διαφωνούντων για μια μελλοντική 
συνεργασία τους με τους κυβερνώντες Συνα-
γερμικούς. Εξέθεσε ταυτόχρονα την ηγεσία του 
κυβερνώντος ΔΗΣ , η οποία υπογείως ενθάρ-
ρυνε ή και υποδαύλιζε την «αντιπολίτευση» 
εντός ΔΗΚΟ και τους διαγραφέντες. Τώρα πλέ-
ον η ηγεσία του ΔΗΣ  δεν τους είχε ανάγκη. 

ρειαζόταν επειγόντως σανίδα σωτηρίας και οι 
Καρογιανικοί δεν διαθέτουν ψήφους. Διέθετε 
μόνο η επίσημη και αναγνωρισμένη ηγεσία. 
Έτσι έδεσε το «γλυκό» μιας εύθραυστης μεν, 

αλλά αποτελεσματικής συνεργασίας ΔΗΣ -
ΔΗΚΟ στα τραπεζικά δρώμενα.

Παρά την έντονη κριτική που άσκησε στην 
Κυβέρνηση με την αξίωση να παραιτηθεί ο 

πουργός Οικονομικών και την -με νόημα- 
επιστροφή της δηλητηριώδους ατάκας «τώρα 
τα λεφτά της μαμάς θα τα πληρώσουν όλες 
οι μαμάδες της Κύπρου», ο Πρόεδρος του 
ΔΗΚΟ  απέσπασε τα εύγε και τα συγχαρη-
τήρια του Προέδρου Αναστασιάδη και του 
«συγκυβερνήτη» Αβέρωφ.  

Δεν ήταν και λίγη, άλλωστε, η συνδρομή 
του, προκειμένου το αλισβερίσι να συντελε-
στεί και να περάσει χωρίς καμιά τροπολογία.

ε τ ς να ες 
εν υρ ε  ο τρο ός

Η ηγεσία του ΑΚΕΛ, ακόμα μια φορά έπαι-
ξε και έχασε, καθότι καμιά τροπολογία που 
πρότεινε δεν πέρασε. Οι λίγοι που συγκεντρώ-
θηκαν έξω από τη Βουλή τη μαύρη Κυριακή, 
κάτω από την ταμπέλα «Κίνημα εναντίον των 
εκποιήσεων», δεν κατάφεραν να στείλουν το 
ηχηρό μήνυμα πως ο Συνεργατισμός δεν 
πρέπει και δεν επιτρέπεται να ξεπουληθεί. 
Επικεντρώθηκαν μόνο στα κόκκινα δάνεια 
και τις εκποιήσεις, σάμπως και ο Συνεργα-
τισμός να ήταν μόνο για τους κακοπληρωτές 
ή αυτούς που χρωστούν και δεν μπορούν 
να πληρώσουν. Δεν υπερασπίστηκαν όσο θα 
έπρεπε αυτήν τη λαϊκή κατάκτηση.

Είναι τοις πάσι γνωστό πως το Κινημα ενα-
ντίον των εκποιήσεων είναι δημιούργημα του 
ΑΚΕΛ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι κακό. 
Όμως, αν η ηγεσία του ΑΚΕΛ ήθελε, όντως, 
να σταματήσει το ξεπούλημα του Συνεργα-
τισμού, είχε τον τρόπο να κινητοποιήσει τις 
μάζες. Να οργανώσει όχι μόνον μπροστά στη 
Βουλή, αλλά κι έξω απο το Προεδρικό ογκώ-
δη συλλαλητήρια διαμαρτυρίας, παρόμοιας 
μαζικότητας όπως της πρόσφατης πορείας 
Ειρήνης κατά των Βρετανικών Βάσεων. 

Δεν το έπραξε, όμως, αφήνοντας στα μέλη 
και οπαδούς της ερωτήματα, αμφιβολίες, απο-

γοήτευση και θυμό. Γιατί, με τις φωνασκίες και 
τις πομπώδεις ομιλίες δεν γυρίζει ο τροχός 
προκειμένου οι λαϊκές μάζες να είναι οι ρυθ-
μιστές και οι πρωταγωνιστές, με τη λαϊκή οργή 
να μπαίνει τροχοπέδη στις νεοφιλελεύθερες 
πολιτικές και στα αντιλαϊκά μέτρα. 

Όσα επιχειρήματα και αν προέβαλαν τα 
ηγετικά στελέχη του ΑΚΕΛ, δεν κατάφεραν 
να ανατρέψουν τον ψίθυρο για κακώς έχοντα, 
πως και το ίδιο φέρει ευθύνες προ του 2013.  

Η χλιαρή στάση της ηγεσίας του ΑΚΕΛ για 
τον Συνεργατισμό, ενδεχομένως να παραπέ-
μπει  στις προσπάθειες  για επανέναρξη των 
συνομιλιών για το Κυπριακό και δεν θα ήθελε 
να συγκρουστεί πλήρως με τη Συναγερμική 
Κυβέρνηση. Γιατί, όπως είπε και ο Αντρος Κυ-
πριανού σε ανύπoπτο χρόνο πριν από αρκετούς 
μήνες: «Εμένα, γιατί δεν με στήριξε ο ΔΗΣ  
στην εκλογή Προέδρου της Βουλής και στήριξαν 
τον Δημήτρη Συλλούρη, που στο κυπριακό 
πρόβλημα οι θέσεις του απέχουν πολύ;».  

Ν ε ς  απ θε α
Σε λιγότερο από δέκα μήνες θα διεξαχθούν 

οι ευρωεκλογές (23-26 Μα ου 2019).
Όλα όσα έγιναν, σίγουρα δεν θα ξεχασθούν. 

Πολλοί θα ανασύρουν από τη φαρέτρα τους 
επιχειρήματα που είπαν και ξαναείπαν και 
θα ακροβολιστούν, προκειμένου να πλήξουν 
όσους συνήργησαν ή συνέδραμαν στην τε-
λεύτηση του Συνεργατισμού ή οδηγούν εκτός 
ραγών την οικονομία.

Το ζητούμενο είναι τι θα πράξει ο λαός 
διά της ετυμηγορίας του. Θα λειτουργήσει ως 
Νέμεσις και θα τιμωρήσει όσους τον απαξι-
ώνουν και τον προδίδουν;

Θα τερματίσει την κατάσταση ανωμαλίας 
που οδηγεί σε ανομίες και εκτροπές;  και 
πάλι θα εκδηλωθεί μια πλειοψηφούσα απάθεια 
διά της ανοχής και αποχής; Τώρα κάποιοι 
μεθοδεύουν την οριζοντιοποίηση των ευθυνών 
διά της οριζόντιας ψηφοφορίας, προκειμένου 
να αποκρύψουν τις ευθύνες τους και να δικαι-
ολογήσουν ενδεχόμενες ήττες. Προσώρας, η 
κυβερνώσα Συναγερμική παράταξη φαίνεται να 
πέτυχε μια «νίκη», καταφέρνοντας το τελειωτικό 
πλήγμα στον Συνεργατισμό με τη συνδρομή 
του αντιπολιτευόμενου ΔΗΚΟ. Είναι σε τέτοιες 
στιγμές που ο κάθενας μπορεί να ανακαλέσει 
στη μνήμη του μια παροιμιώδη φράση του 
Μεγάλου Ναπολέοντα, ότι «ο πιο μεγάλος 
κίνδυνος γεννιέται τη στιγμή της νίκης».
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ΑΝ ΡΟΥΛΑ ΓΚΙΟΥΡΩ
a.giourov@gmail.com

«Μονοσχέδιο», λοιπόν, για το 
Έγκλημα που φόνευσε διά 
στραγγαλισμού και απορ-

ροφήσεως-αιμορροφήσεως τον Συνεργα-
τισμό. Πώς ορθότερον να αποκληθούν τα 
νομοσχέδια - εκβιαστικός μονόδρομος; Αυτά 
που καταργούν την πολιτική, εννοημένη ως 
ελεύθερη διαβούλευση για την καλύτερη, 
την άλλη επιλογή; Ένας πολιτικός που με-
τέρχεται του ‘εξ αναγκασμού’ επιχειρήματος, 
είναι ένας πολιτικός που αποποιείται των 
ευθυνών του είτε γι’ αυτό που αποφασίζει 
τώρα είτε για το γεγονός ότι το επώδυνο τώρα 
είναι συνέπεια αυτών που δεν έπραξε όταν 
είχε την πολιτική, άρα την ηθική ευθύνη 
να πράξει τότε. Κι η απραξία, ειδικά για τον 
πολιτικό, είναι από τις χειρότερες και πιο 
επονείδιστες πράξεις του. Το συγχωροχάρτι 
που εδόθη στην Βουλή από τέσσερα κόμ-
ματα στην κυβέρνηση του Αναστασιάδη, μη 

γελιέστε, ήταν και συγχωροχάρτι για όλον τον 
πολιτικό κόσμο. Μαζί με τους τραπεζίτες και 
οι «τραπεζείτες», τα παροιμιακά τρώγοντα 
από της τραπέζης κυνάρια. 

Η διά της απραξίας της κυβέρνησης 
Αναστασιάδη πολιτική ήταν μια απραξία 
με προβλεπτά αποτελέσματα. Κι όταν τα 
αποτελέσματα είναι ελλόγως προβλέψιμα, 
δικαιούται καθείς να τα εκλάβει, ελλόγως 
επίσης, ως προθέσεις κι επιδιώξεις. Δηλαδή, 
την εν τω κενώ πολιτικής παρέμβασης και 
σωστικής δράσης διόγκωση των δανείων 
και πάχυνση, εν τω άμα, των αμαρτωλών 
διορισμών ημετέρων και κουμπάρων. Ενώ 
προετοιμαζόταν ως επελεγμένη διά την 
κατάποση του Συνεργατισμού Τράπεζα η 
Ελληνική. Που απλά, τυχαίως, περνούσε 
από εκεί, με το στόμα ανοικτό.

θ ς ετ  λύπ ς (Αρ το-
τ λ ς  Ηθ  Ν ο ε α) 

«Δεν μαθαίνουμε ποτέ», εδήλου εις των 
πολιτικών αρχηγών στο κρίσιμο «μονοσχέ-
διο» (διότι εκβιαστικός μονόδρομος) για τον 
εκλιπόντα Συνεργατισμό. Θα εννοούσε 
βεβαίως «δεν ξεμαθαίνουμε» ποτέ, διότι 
έχουμε ξαναβρεθεί εδώ, στα ίδια αποκα δια. 
Με τους ίδιους πρωταγωνιστές, το ίδιο σετ 

των ενόχων, τις ίδιες ανακλαστικές συμπερι-
φορές της Τριάδος, δηλαδή της συμμορίας 
των τραπεζιτών, πολιτικών κι ανυπόπτων 
εποπτών και του αιδημόνως σιωπούντος 
Τύπου. Θυμούμαι κάποιον πολύ κοντινό 
μου, που, επαναπατρισθείς εκ Λονδίνου 
το 2010, έφερε από τα ράφια του τα βιβλία 
για το r  ru  για να μιλήσει στους 
δημοσιογράφους και πολιτικούς δι’ ό,τι 
επίκειτο. Τα ‘παν υπό τραπέζης, επί τρα-
πέζης δεν μιλούμε όταν τρώμε. Ναι, είχαν 
από το 2009 και το 2010 δημοσιευθεί τα 
βιβλία της δημοσιογράφου διευθύντριας 
των  ,   , ‘ oo ’  

o : o  r r  r  orru  
 r ’, το ‘ r  E o o  των our  
ou  και  ’, το ‘ r : 
r  r     o   o  

E o o ’, του o  , και τόσα άλλα. 
Όπως είπε για τον Άιχμαν ή ‘δεν ήθελαν 
να ξέρουν, γι’ αυτό δεν γνώριζαν τίποτα ’

αναβρεθήκαμε, λοιπόν, εδώ. ς η πι-
τόμουγια (ελληνιστί σκ όμυγα) πάνω 
από το βουνάρι ή σβουνιά των... χρημάτων, 
όπως μου είχε παραπονεθεί πάροικος στο 
Λονδίνο για το άλλο ατιμώρητο έγκλημα 
της μεγαλύτερης στην ιστορία του τόπου 
μεταφοράς πλούτου από τους πολλούς 

στους ολίγους κι εκλεκτούς: που ήταν βέ-
βαια η φούσκα του ρηματιστηρίου. Φταίνε 
όλοι οι άλλοι, δηλαδή κανείς, ιδεολογικά 
ο Λουκα δης του Κομμουνιστικού ΑΚΕΛ 
έψεξε το καπιταλιστικό σύστημα που θέ-
λησε να καταστρέψει τον Συνεργατισμό, το 
πιστωτικό ίδρυμα που έσωσε τον τόπο και 
τον λαό από την τοκογλυφία, το μέγα δεινό 
του τόπου. Ναι, ίσως η ιδεολογική πυξίδα 
των ιδιωτικοποιήσεων να εξηγεί, γιατί επί 
εξαετία ο ΔΗΣ  επέλεγε τι να κάμει και 
τι (κυρίως) να μην κάμει, ώστε να καταρ-
ρεύσει ο Συνεργατισμός. Αλλά, δεν κατέρ-
ρευσε εξαιτίας της απουσίας κυβερνητικής 
σωτηρίου συνδρομής. Κάτω από το βάρος 
των ανομιών του έπεσε. Κι ο ΑΚΕΛικός 
εκπρόσωπος έκαμε το κλασικό «μόκο» για 
το γεγονός ότι ο Συνεργατισμός αλώθηκε 
εκ των ένδον, από τις λοβιτούρες και την 
κακοδιαχείριση των χαριστικών δανείων, 
τους κομματικούς διορισμούς και την δε-
δομένη απουσία εποπτείας και ελέγχου. 

ρ  α  λε ς  
Τραπε ολε α  λα

Έλεγχος μηδέν, θα έλεγε το πολιτικό 
σχολείο που σχόλασε τον Συνεργατισμό, 
σε ένα έγκλημα που όλοι οι βουλευτές 

χθες συμφωνούσαν με πύρινα λογύδρια 
ότι ήταν το δεύτερο ή τρίτο μεγάλο οικο-
νομικό έγκλημα στον τόπο. 

Προφανώς έκανε μόκο για το γεγονός ότι 
όταν συντελούνταν τα ‘εγκλήματα’ - σεις τα 
είπατε έτσι - της αλόγιστης κι ακαταλόγιστης 
στις λοβιτούρες της πιστωτικής επέκτα-
σης, ήταν δικός σας τραπεζίτης πουργός 
Οικονομικών, ο εκ των τριών τραπεζιτών 

πΟικ του Τραπεζολάγνου ΑΚΕΛ που 
εδήλου το αμίμητον «η κρίση θα μας αφήσει 
ανέπαφους». Δύο χρόνια μετά το r  

ru , το σκάσιμο της πιστωτικής φού-
σκας, τον Αύγουστο του 2008, την εν μιά 
νυκτί εξαφάνιση της  o r , των 

630 δις, και τη σωτηρία της  από την 
ταχύρρυθμο εκτυπωτική δολαρίων πρέσα 
του Μπερνάνκι. Κι η Κύπρος, η  
του καπιταλισμού, που επέτρεψε στις... 
ιδιωτικές τράπεζές της να είναι σχεδόν 
τρεις φορές το μέγεθος του ΑΕΠ, θα έμενε 
αλώβητη από την πιστωτική κρίση, κατά 
τον σοφό αρίλαο. Μετρήστε τα μεγάλα 
οικονομικά εγκλήματα στον τόπο. Φτάνουν, 
δεν φτάνουν τα δάκτυλα του ενός χεριού; 
Μετρήστε τους κεντρικούς τραπεζίτες που 
«ασκούσαν» την εποπτεία - όση κι ένας 
επόπτης γραμμών με ακίνητο το σημαι-

άκι σε σικέ ποδοσφαιρικό αγώνα - μέρες 
ποδοσφαιρικές που είναι. Ο ένας μπήκε 
φυλακή, όλοι τους με τον τρόπο τους με-
τρούν όσο ένα δάκτυλο του χεριού, τον 

 u u , λατινιστί βωμολοχούμε 
οι κλασικιστές.

Κι α, ναι,  ΔΗΣ  και ΔΗΚΟ ψήφισαν να 
περιοριστεί έως να στερείται του δικαιώματος 
ο δανειολήπτης να προσφύγει στη Δικαιο-
σύνη   Ηλεκτρονικά να γίνονται οι «ταχύρ-
ρυθμες» εκποιήσεις, «σιγανά και ταπεινά». 
Μια νομοθετική βόμβα νετρονίου. Η τελική 
λύση, χωρίς ορατά συντρίμμια. Πολιτική; 
Δικαιοσύνη; Τα λόγια μου σημαίνουν ό,τι 
θέλω εγώ να σημαίνουν, το παν είναι ποιος 
έχει την δύναμη και την εξουσία’, όπως είπε 
ο u  u  στην Αλίκη. ‘Τράπεζα’ 
στην ελληνική, είναι όπου γίνεται το φαγοπότι.  
Και... δεν μιλούμε στο τραπέζι, όταν τρώμε.  
‘ ’, το λατινικό αντίστοιχο, ονομάζει 
την παγκόσμια ένωση των προικισμένων 
με υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Η διαφορά 
στην αντίληψη της λέξης προφανής. , 
εξ άλλου, τα αρχικά για τον δείκτη νοημο-
σύνης, εδώ σημαίνει τώρα στις τράπεζές 
μας... περιμένω στην ουρά, - u u , για 
τρομοκρατημένες αναλήψεις. o   
o . Ένα νομοσχέδιο… εκποίημα

Τ     Σ
ΤΙΤΟΣ ΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟ  
titos_christodoulou 
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υπνούν μαύρες θύμησες…

Ο ΑΝΑΤΡΙΧΙ
ΑΣΤΙΚΟΣ ΗΧΟΣ 
ΤΩΝ ΣΕΙΡΗΝΩΝ 
ΗΧΗΣΕ ΚΑΙ 
ΦΕΤΟΣ, ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΑΣ ΘΥΜΙΣΕΙ 
ΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ 
ΠΟΥ Ε ΗΣΕ Η 
ΚΥΠΡΟΣ ΚΑΤΑ 
ΤΟ ΔΙΠΛΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΟΥ 
ΜΑΥΡΟΥ ΙΟΥ
ΛΗ ΤΟΥ , 
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΩΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 
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εν είναι η ευκωσία από ε
η πόλη του γλυκού καλοκαιριού,
του δειλινού π’ άναβε τ’ άστρα,
αυτή που ξέραμε ώς εχτές
που πίναμε σ’ ένα ποτήρι τη δροσιά της.
Από ε στα στενά παίζουν τον θάνατο
κάθε γωνιά φωτιά κι αγώνας.

Η ευκωσία από ε πολεμά
και πέφτει.
« ευκωσία, βράδι . . », Μιχάλης α-

σιαρδής, ποιητική συλλογή «  ρόμος της 
οίησης, », 

λλη μία μαύρη επέτειος του 
προδοτικού πραξικοπήματος 
ξημερώνει σήμερα. Ο ανατρι-
χιαστικός ήχος των σειρήνων 
ήχησε ξυπνώντας μαύρες θύ-
μησες. Ειδικά σε αυτούς που 
έζησαν εκείνην την μέρα αλλά 

και όσα ακολούθησαν αυτή. Μία μέρα που η 
Κύπρος έβλεπε, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει, 
τα παιδιά της να σκοτώνονται. Αδέλφια, ξαδέλφια, 
συγγενείς χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα. Σε 
Μακαριακούς και Γριβικούς. Και δυστυχώς, 
44 χρόνια μετά, ο διχασμός παραμένει… Ένας 
διχασμός που άνοιξε τις πόρτες στην Τουρκία, 
η οποία για χρόνια ανέμενε στη γωνία να της 
δοθεί μία χρυσή ευκαιρία να παρέμβει, κάνο-
ντας χρήση του δικαιώματος που της δόθηκε 
εκ του Συντάγματος του 1960. 

Το προ οτ ό πρα όπ α
Στρέφοντας τη μνήμη πίσω, θυμόμαστε ότι 

στις 15 Ιουλίου 1974, στις 8.15 π.μ., δόθηκε 
το σύνθημα («Ο Αλέξανδρος εισήλθε εις το 
νοσοκομείον») για εκδήλωση του πραξικοπή-
ματος στην Κύπρο, με στόχο την ανατροπή του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, Αρχιεπισκόπου 
Μακαρίου Γ. Τα πρώτα τεθωρακισμένα βγήκαν 
από τη βάση τους, με κατεύθυνση το Προεδρικό 
Μέγαρο. Παράλληλα, μία μοίρα καταδρομών 

διατάχθηκε να καταλάβει όλα τα επίκαιρα ση-
μεία και τα δημόσια κτήρια. Την ίδια ώρα, ο 
Μακάριος βρισκόταν στο Προεδρικό Μέγαρο 
και συνομιλούσε με Ελληνόπουλα από την Αί-
γυπτο που τον είχαν επισκεφθεί. Όταν έπεσαν οι 
πρώτοι πυροβολισμοί, ο Εθνάρχης Μακάριος 
δεν έδωσε μεγάλη σημασία και καθησύχασε 
τους επισκέπτες του. Λίγο αργότερα, ωστόσο, 
μπήκαν στην αίθουσα ο υπασπιστής του και ο 
Διοικητής της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι, 
αφού τον ενημέρωσαν για το τι συνέβαινε, τον 
παρότρυναν να φύγει από τη μοναδική αφύλακτη 
δίοδο που υπήρχε στα δυτικά του Προεδρικού. 
Έτσι, με τη βοήθεια τριών σωματοφυλάκων του 
και ντυμένος με πολιτικά ρούχα, κατάφερε να 
διαφύγει και να μεταφερθεί αρχικά στη Ιερά 
Μονή Κύκκου. Την ίδια ώρα, οι πραξικοπηματίες 

μεταδίδουν από τον ραδιοφωνικό σταθμό της 
Λευκωσίας ότι ο Πρόεδρος και Αρχιεπίσκοπος 
της Κύπρου Μακάριος Γ είναι νεκρός. 

Γν ρ   ν  που α ούε ς
Γύρω στη 1 το μεσημέρι της ίδιας μέρας, 

ο Μακάριος αφήνει τη Μονή Κύκκου και 
μεταβαίνει στην Πάφο, όπου μέσω ενός 
αυτοσχέδιου ραδιοσταθμού στέλνει το εξής 
μήνυμα: «Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ. Γνώριμη 
είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποίος 
σου ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος 
τον οποίον συ εξέλεξες διά να είναι ηγέτης 
σου. Δεν είμαι νεκρός, όπως η ούντα των 
Αθηνών και οι εδώ εκπρόσωποί της θα 
ήθελαν…», καλώντας τον κυπριακό λαό σε 
αντίσταση. Μέχρι το πρωί της 16ης Ιουλίου 

όλη η Κύπρος βρισκόταν υπό τον έλεγχο των 
πραξικοπηματιών, με τον Νίκο Σαμψών να 
αναλαμβάνει την Προεδρία της χώρας. Μετά 
το πραξικόπημα, ο Μακάριος φεύγει από την 
Κύπρο και διά μέσου της Μάλτας φθάνει στο 
Λονδίνο και ακολούθως στη Νέα όρκη, για 
τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. 
Στην ομιλία του ο Μακάριος κατηγόρησε τη 

ούντα του Ιωαννίδη και χαρακτήρισε το 
πραξικόπημα «εισβολή της ούντας».

Η τουρ  ε ολ
Πέντε μέρες μετά την εκδήλωση του πραξικο-

πήματος, η Τουρκία, προφασιζόμενη το άρθρο 
4 της Συνθήκης Εγγυήσεων και με πρόσχημα 
την «ειρηνική επέμβαση» για… επαναφορά της 
συνταγματικής τάξης, εισβάλλει στην Κύπρο. 

ταν λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ής Ιουλίου,  
όταν τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν 
να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην 
περιοχή Πέντε Μίλι, οκτώ χιλιόμετρα δυτικά 
της Κερύνειας. Σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνη 
τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις, 
συνεχώς και κατά κύματα κατά της ευρύτερης 
περιοχής της Κερύνειας και της Λευκωσίας, 
ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχει-
ρούσαν ρίψεις αλεξιπτωτιστών σε επίκαιρα 
σημεία. Στην ειρηνευτική, τάχατες, αποστολή, 
με την κωδική ονομασία «Αττίλας» και υπό το 
σύνθημα «Η Αϊσέ πάει διακοπές», συμμετείχαν, 
περίπου, 40.000 άνδρες υπό τη διοίκηση του 
αντιστρατήγου Νουρετίν Ερσίν. Συνεπεία της 
βάρβαρης τουρκικής εισβολής, η οποία έγινε 
σε δύο φάσεις, με ένα μήνα, σχεδόν, διαφορά, 
κατά τη διάρκεια της οποίας άοπλοι εκτελούνταν 
εν ψυχρώ και γυναίκες βιάζονταν, περίπου 200 
χιλιάδες εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κι έγιναν 
πρόσφυγες στην ίδια τους τη χώρα, σκοτώθηκαν 
περί τους τέσσερις χιλιάδες συμπολίτες μας και 
δηλώθηκαν αγνοούμενοι 1.619, ενώ η Τουρκία 
κατέχει παράνομα από τότε το 37  των εδαφών 
της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Η Κύπρος εν ε ν
Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά το πραξικόπημα, 

η Κύπρος δεν ξεχνά. Θυμάται και θρηνεί. Σήμε-
ρα, σε όλους τους ιερούς ναούς της ελεύθερης 
Κύπρου θα τελεστούν τα ετήσια μνημόσυνα 
των πεσόντων κατά το πραξικόπημα και την 
τουρκική εισβολή του 1974. Σήμερα, επίσης, θα 
πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρία της Βουλής 
για τις μαύρες επετείους του πραξικοπήματος και 
της τουρκικής εισβολής, στην παρουσία και του 
Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη. 
Σημειώνεται πως τα κόμματα με ανακοινώσεις 
και διακηρύξεις τους καταδίκασαν και φέτος το 
διπλό έγκλημα του Ιουλίου του 1974, ευχόμενα 
ο τόπος να μην ξαναζήσει τέτοιες στιγμές και 
σύντομα να εξευρεθεί λύση του Κυπριακού κι 
ο τόπος να απελευθερωθεί.

ΜΑΡΙΟΣ Α ΑΜΟΥ
adamoum@simerini.com

Της Κυριακής
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ΕΚ ΕΣΗ ΔΙ ΕΙΡΙΣΗΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο της    η Εταιρεία  
υποβάλλει στα μέλη την έκθεσή του, μα ί με τις ελεγμένες οικονομικές 
καταστάσεις της Εταιρείας για το έτος που έλη ε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Κ ΡΙΑ ΔΡΑΣ ΗΡΙΟ Η Α
Η κύρια δραστηριότητα της Εταιρείας, η οποία παρέμεινε η ίδια με 
το προηγούμενο έτος, είναι η διε αγωγή ασφαλιστικών εργασιών 
κλάδου πιστώσεων και κλάδου εγγυήσεων.

ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΑ ΑΠΟ ΕΛΕΣΜΑ Α
Τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας για το έτος που έλη ε στις 
31 Δεκεμβρίου 2017 παρουσιά ονται στις σελίδες 9 και 10. Η ημία 
για το έτος ανήλθε σε €43.387 2016: €15.809 .

Τα κυριότερα νούμερα για το έτος αναγράφονται πιο κάτω:
 2017 2016
 €000 €000
Πραγματοποιθέντα μεικτά ασφάλιστρα 13.780 13.000

ημιά έτους πριν από τη φορολογία 43.386  15.809

ημιά έτους μετά τη φορολογία 43.387  15.809

Ασφαλιστικά αποθέματα 13.058 13.058

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 16.633.350 16.669.710

Σύνολο ίδιων κεφαλαίων 14.493.049 14.547.507

Το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει όπως η ημία για το έτος μετα-
φερθεί στο αποθεματικό προσόδων.

Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Δεν υπάρχει μηχανισμός α ιολόγησης της μετατρεψιμότητας της α ίας 
του προγράμματος σε χρήμα, γι  αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο υπολό-
γισε το κόστος δημιουργίας και συντήρησης του προγράμματος και βε-
βαιώνει ότι αυτό το κόστος δικαιολογεί την α ία που παρουσιά εται στα 
βιβλία.  Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστοποιεί ότι η λειτουργική α ία και 
το περιεχόμενό του σε πληροφορίες του προγράμματος, σε ό,τι αφορά 
την α ιολόγηση των κινδύνων που αναλαμβάνει η Εταιρεία, δικαιολο-
γεί απόλυτα την α ία που παρουσιά εται στις οικονομικές καταστάσεις.

Ακίνητα για επένδυση
Επειδή η τελευταία εκτίμηση έγινε τον Μάρτιο του 2013, οι Σύμβου-
λοι της Εταιρείας δεν θεώρησαν χρήσιμο να πληρώσουν επιπρόσθε-
τα έ οδα εκτίμησης για την εκτίμηση της α ίας των ακινήτων στις 
31 Δεκεμβρίου 2017.

ΠΡΟ ΛΕΠΟΜΕ Η Ε ΕΛΙ Η
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει σημαντικές αλλαγές στις 
δραστηριότητες της Εταιρείας στο εγγύς μέλλον.

ΜΕΡΙΣΜΑ Α
Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν προτείνει την καταβολή μερίσματος.

ΠΟΚΑ ΑΣ ΗΜΑ Α
Κατά τη διάρκεια του έτους που έλη ε στις 31 Δεκεμβρίου 2017, η 
Εταιρεία δεν λειτουργούσε υποκαταστήματα.

Κ ΡΙΟ ΕΡΟΙ ΚΙ Δ ΟΙ
ΚΑΙ Α Ε ΑΙΟ Η ΕΣ

ι κυριότεροι κίνδυνοι που αντιμετωπί ει η Εταιρεία γνωστοποιού-
νται στη σημείωση 23 των οικονομικών καταστάσεων.

ΜΕ Ο ΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Δεν υπήρ αν αλλαγές στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας κατά τη 
διάρκεια του υπό ε έταση έτους. 

ΓΕΓΟ Ο Α ΜΕ ΑΓΕ ΕΣ ΕΡΑ ΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟ  Α ΑΦΟΡΑΣ
Τα γεγονότα μεταγενέστερα της περιόδου αναφοράς παρουσιά ονται 
στη σημείωση 27 των οικονομικών καταστάσεων.

ΔΙΟΙΚΗ ΙΚΟ Σ Μ Ο ΛΙΟ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την ημερομηνία της πα-
ρούσας έκθεσης παρουσιά ονται στη σελίδα 1. Δεν υπήρ αν αλλαγές 
στην κατανομή αρμοδιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Α Ε ΑΡ Η ΟΙ ΕΛΕΓΚ ΕΣ
ι ανε άρτητοι ελεγκτές της Εταιρείας,  , εκδήλωσαν 

την επιθυμία να ε ακολουθήσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
και ψήφισμα που να καθορίσει την αμοιβή τους θα κατατεθεί στην 
Ετήσια Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου,
Καλυ  ικολ ου  Γραμματ ας
Λευκ σία   Μα ου 201

ΕΚ ΕΣΗ Α Ε ΑΡ Η Ω  ΕΛΕΓΚ Ω  ΠΡΟΣ Α ΜΕΛΗ
ΗΣ   

Γνώμη με επιφύλαξη
χουμε ελέγ ει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της  

  η Εταιρεία , οι οποίες παρουσιά ονται στις σε-
λίδες 9 μέχρι 40 και αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής 
θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2017, τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 
και λοιπών συνολικών εσόδων, μεταβολών καθαρής θέσης και τα-
μειακών ροών του έτους που έλη ε την ημερομηνία αυτή, καθώς 
και σημειώσεις στις οικονομικές καταστάσεις συμπεριλαμβανομένης 
περίληψης σημαντικών λογιστικών αρχών.
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων 
που αναφέρονται στην ενότητα άση γνώμης με επιφύλα η , οι συ-
νημμένες οικονομικές καταστάσεις δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα 
της χρηματοοικονομικής θέσης της Εταιρείας στις 31 Δεκεμβρίου 
2017, και της χρηματοοικονομικής της επίδοσης και των ταμειακών 
της ροών, για το έτος που έλη ε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά υιο-
θετήθηκαν από την Ευρωπα κή νωση ΔΠΧΑ ΕΕ  και τις απαιτήσεις 
του περί Εταιρειών όμου της Κύπρου, Κεφ. 113, όπως τροποποι-
είται από καιρού εις καιρόν ο Περί Εταιρειών όμος, Κεφ. 113 . 

Βάσει γνώμης με επιφύλαξη
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας που παρουσιά ονται στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2017, στην α ία των 
€5.130.000, αντιπροσωπεύουν λογισμικό πρόγραμμα  που χρησιμοποι-
είται από την Εταιρεία και σχετί εται με τις ασφαλιστικές της εργασίες. 
Το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο α ιολογήθηκε από την Εταιρεία με-
ταγενέστερα της αρχικής του αναγνώρισης ως έχον αόριστη ωφέλιμη 
ωή και, ως τέτοιο, ε ετά εται στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς για 

απομείωση. άσει των εισοδήματων της Εταιρείας από ασφαλιστικά 
συμβόλαια υπάρχει κατ  αρχήν ένδει η για απομείωση της α ίας του. 
Η Εταιρεία έκρινε ως προσφορότερη μέθοδο ε έτασης τού κατά  πό-
σον υπήρ ε απομείωση στην α ία του εν λόγω στοιχείου τη σύγκρι-
ση της α ίας του, ως αυτή παρουσιά εται στα λογιστικά  βιβλία, με 
το υπολογι όμενο κόστος εκ νέου δημιουργίας και συντήρησης του 
προγράμματος.  άσει αυτής της σύγκρισης κατέλη ε στο συμπέ-
ρασμα ότι δεν υφίσταται απομείωση. Η Εταιρεία δεν έχει οποιεσδή-
ποτε πληροφορίες αναφορικά με το πώς υπολογίστηκε το κόστος 
τής εκ νέου δημιουργίας του. Επίσης, λόγω της φύσης του αύλου 
στοιχείου δεν μπορέσαμε να αποκτήσουμε  κατάλληλα και επαρκή 
ελεγκτικά τεκμήρια  αναφορικά με το κατά πόσον το συγκεκριμένο 
λογισμικό πρόγραμμα ε ακολουθεί να έχει αόριστη ωφέλιμη ωή. 

ς εκ των πιο πάνω δεν μπορούμε να εκφέρουμε άποψη κατά πό-
σον το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο έχει υποστεί απομείωση και 
αν ναι, το ύψος μιας τέτοιας απομείωσης.
Τα επενδυτικά ακίνητα που κατέχει η Εταιρεία παρουσιά ονται στην 
κατάσταση οικονομικής θέσης στις 31 Δεκεμβρίου 2017 στην α ία 
των €10.970.000 και, όπως αναφέρεται στη σημείωση 3 των οικο-
νομικών καταστάσεων, αποτιμούνται σε δίκαιη α ία. Η τελευταία εκτί-
μηση της δίκαιης α ίας των επενδυτικών ακινήτων έλαβεν χώραν το 
2012,  μια τακτική που δεν συνάδει με τις απαιτήσεις του Διεθνούς 
Λογιστικού Προτύπου 40 Επενδυτικά Ακίνητα . Λόγω του ότι δεν μας 
δόθηκε οποιαδήποτε πρόσφατη εκτίμηση, δεν μπορούμε να υπολογί-
σουμε  με εύλογη βεβαιότητα τυχόν αναπροσαρμογές στην α ία των 
επενδυτικών ακινήτων που θα μπορούσαν να καταστούν αναγκαίες. 
Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 
Ελέγχου ΔΠΕ . ι ευθύνες μας, με βάση αυτά τα πρότυπα, πε-
ριγράφονται περαιτέρω στην παράγραφο Ευθύνες των ελεγκτών 
για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων  της έκθεσής μας. 
Είμαστε ανε άρτητοι από την Εταιρεία, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Δεοντολογίας Λογιστών, που εκδίδεται από το Διεθνές Συμβούλιο 
Προτύπων Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Λογιστές Κώδικας 
ΔΣΠΔΕΛ  και τις απαιτήσεις δεοντολογίας, που σχετί ονται με τον 
έλεγχο οικονομικών καταστάσεων στην Κύπρο και έχουμε συμμορ-
φωθεί με τις άλλες ευθύνες δεοντολογίας, που απορρέουν από τις 
απαιτήσεις αυτές και τον Κώδικα ΔΣΠΔΕΛ. Πιστεύουμε ότι τα ελε-
γκτικά τεκμήρια, που έχουμε αποκτήσει, είναι επαρκή και κατάλληλα 
για να αποτελέσουν βάση για την ελεγκτική μας γνώμη με επιφύλα η. 

Κύρια θέματα ελέγχου 
Εκτός από τα θέματα που αναφέρονται στην ενότητα άσει γνώμης 
με επιφύλα η , δεν έχουμε προσδιορίσει ότι υπάρχουν κάποια άλλα 
κύρια θέματα προς επικοινωνία στην έκθεσή μας.

Άλλες πληροφορίες
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τις άλλες πληροφορί-

ες. ι άλλες πληροφορίες αποτελούνται από τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στην κθεση Διαχείρισης, αλλά δεν περιλαμβά-
νουν τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση ελεγκτή επί αυτών.
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων δεν καλύπτει τις άλλες 
πληροφορίες και δεν εκφέρουμε οποιοδήποτε συμπέρασμα διασφάλισης 
επί αυτών, εκτός όπως απαιτείται από τον περί Εταιρειών όμο, Κεφ.113.
Σχετικά με τον έλεγχό μας των οικονομικών καταστάσεων, η ευθύ-
νη μας είναι να διαβάσουμε τις άλλες πληροφορίες, έτσι ώστε να 
α ιολογήσουμε κατά πόσον αυτές δεν συνάδουν ουσιωδώς με τις 
οικονομικές καταστάσεις ή με τη γνώση που έχουμε αποκτήσει κα-
τά τον έλεγχο, ή διαφαίνεται να είναι ουσιωδώς εσφαλμένες. Εάν, 
με βάση τις διαδικασίες που έχουμε πραγματοποιήσει σχετικά με τις 
άλλες πληροφορίες που έχουμε παραλάβει πριν από την ημερομηνία 
της έκθεσης των ανε άρτητων ελεγκτών, συμπεράνουμε ότι υπάρχει 
ουσιώδες σφάλμα σε αυτές τις άλλες πληροφορίες, είμαστε υπο-
χρεωμένοι να αναφέρουμε το γεγονός αυτό. 
Αναφορικά με την έκθεση διαχείρισης η έκθεσή μας παρουσιά εται στην 
ενότητα κθεση επί άλλων νομικών και κανονιστικών απαιτήσεων .

Ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των οικο-
νομικών καταστάσεων, που δίνουν αληθινή και δίκαιη εικόνα σύμφω-
να με τα ΔΠΧΑ ΕΕ και τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών όμου της 
Κύπρου, Κεφ. 113, και για εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
που το Διοικητικό Συμβούλιο καθορί ει ως απαραίτητες, ώστε να κα-
θίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμέ-
νων από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων το Διοικητικό 
Συμβούλιο είναι υπεύθυνο να α ιολογήσει την ικανότητα της Εται-
ρείας να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα, γνωστοποιώντας, 
όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, τα θέματα που σχετί ονται με τη δυ-
νατότητα συνέχισης της Εταιρείας ως δρώσας οικονομικής μονάδας 
και την υιοθέτηση της λογιστικής βάσης της δρώσας οικονομικής 
μονάδας, εκτός εάν υπάρχει πρόθεση να τεθεί η Εταιρεία σε εκκαθά-
ριση ή να παύσει τις δραστηριότητές της, ή δεν υπάρχει ρεαλιστική 
εναλλακτική επιλογή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη της διαδι-
κασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης της Εταιρείας.

Ευθύνες των ελεγκτών για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων
 ι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε λελογισμένη διασφάλιση κατά 

πόσον οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολό τους είναι απαλλαγμέ-
νες από ουσιώδες σφάλμα, οφειλόμενο είτε σε απάτη είτε σε λάθος, 
και η έκδοση έκθεσης ελεγκτή που περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Λε-
λογισμένη διασφάλιση συνιστά υψηλού βαθμού διασφάλιση, αλλά 
όχι εγγύηση, ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ θα 
εντοπί ει πάντοτε ένα ουσιώδες σφάλμα όταν υπάρχει. Σφάλματα 
δυνατόν να προκύψουν είτε από απάτη είτε από λάθος και θεωρού-
νται ουσιώδη εάν, μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα 
να αναμενόταν ότι θα επηρεάσουν τις οικονομικές αποφάσεις των 
χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.
 Στο πλαίσιο ενός ελέγχου σύμφωνα με τα ΔΠΕ, ασκούμε επαγ-

γελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ  
όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:
 Εντοπί ουμε και α ιολογούμε τους κινδύνους για ουσιώδη 

σφάλματα στις οικονομικές καταστάσεις που οφείλονται είτε σε 
απάτη είτε σε λάθος, σχεδιά ουμε και εφαρμό ουμε ελεγκτικές 
διαδικασίες οι οποίες ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς 
και λαμβάνουμε ελεγκτικά τεκμήρια τα οποία είναι επαρκή και 
κατάλληλα για να αποτελέσουν τη βάση της γνώμης μας.  κίν-
δυνος μη εντοπισμού ενός ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται 
σε απάτη είναι μεγαλύτερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, 
καθ  ότι η απάτη μπορεί να περιλαμβάνει συμπαιγνία, πλαστογρα-
φία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς δηλώσεις ή την παράκαμψη 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου.
 Κατανοούμε τις σχετικές με τον έλεγχο δικλίδες εσωτερικού ελέγχου, 

προκειμένου να σχεδιάσουμε ελεγκτικές διαδικασίες κατάλληλες για 
τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της απο-
τελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. 
 Α ιολογούμε την καταλληλόλητα των λογιστικών αρχών που 

χρησιμοποιήθηκαν και του λελογισμένου των λογιστικών εκτι-
μήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από το 
Διοικητικό Συμβούλιο.
 Συμπεραίνουμε για την καταλληλότητα της χρήσης από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της λογιστικής βάσης της δρώσας οικο-
νομικής μονάδας και, με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που απο-
κτήθηκαν, κατά πόσον υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα αναφο-
ρικά με γεγονότα ή συνθήκες που να υποδηλώνουν την ύπαρ η 
ουσιώδους αμφιβολίας ως προς την ικανότητα της Εταιρείας 
να συνεχίσει ως δρώσα οικονομική μονάδα. Εάν συμπεράνου-
με ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμέ-
νοι στην έκθεσή μας να επισύρουμε την προσοχή στις σχετικές 
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις, ή, εάν τέτοιες 
γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς, να τροποποιήσουμε τη γνώμη 
μας. Τα συμπεράσματά μας βασί ονται στα ελεγκτικά τεκμήρια 
που αποκτήθηκαν μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. 

στόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν 
ως αποτέλεσμα η Εταιρεία να παύσει να λειτουργεί ως δρώ-
σα οικονομική μονάδα.  
 Α ιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχό-

μενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
γνωστοποιήσεων, και κατά πόσον οι οικονομικές καταστάσεις αντι-
κατοπτρί ουν τις υποκείμενες συναλλαγές και γεγονότα με τρόπο 
που να επιτυγχάνεται η αληθινή και δίκαιη εικόνα.

Επικοινωνούμε με το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με, με-
τα ύ άλλων θεμάτων, το προγραμματισμένο πεδίο και χρονο-
διάγραμμα του ελέγχου και σημαντικά ευρήματα από τον έλεγ-
χο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σημαντικών ελλείψεων στις 
δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που εντοπίσαμε κατά τη διάρκεια 
του ελέγχου μας.
Επίσης, παρέχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο δήλωση ότι έχουμε 
συμμορφωθεί με τις σχετικές απαιτήσεις δεοντολογίας που αφο-
ρούν στην ανε αρτησία μας και γνωστοποιούμε σε αυτό όλες τις 
σχέσεις και άλλα θέματα που μπορεί εύλογα να θεωρηθεί ότι επη-
ρεά ουν την ανε αρτησία μας και, όπου είναι εφαρμόσιμο, τα σχε-
τικά μέτρα προστασίας.
Από τα θέματα που έχουμε γνωστοποιήσει στο Διοικητικό Συμβούλιο, 
καθορί ουμε τα θέματα που ήταν ε έχουσας σημασίας στον έλεγχο 
των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας περι-
όδου και, ως εκ τούτου, είναι τα κύρια θέματα ελέγχου.

Έκθεση επί Άλλων Κανονιστικών  και Νομικών  Απαιτήσεων
Άλλες κανονιστικές απαιτήσεις 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 10 2  του Κανονισμού της 
Ευρωπα κής νωσης ΕΕ  αριθ. 537/2014, παρέχουμε τις πιο κάτω 
πληροφορίες στην κθεση Ανε άρτητων Ελεγκτών, οι οποίες απαι-
τούνται επιπρόσθετα από τις απαιτήσεις των ΔΠΕ.

Ημερομηνία διορισμού μας και περίοδος συνολικής αδιάλειπτης 
ελεγκτικής εργασίας 
Διοριστήκαμε για πρώτη φορά ελεγκτές της Εταιρείας από τη Γενική 
Συνέλευση των μελών της Εταιρείας  στις 10/5/2012.  διορισμός μας 
ανανεώνεται ετησίως με ψήφισμα των μετόχων. Η περίοδος συνολικής 
αδιάλειπτης παροχής ελεγκτικών υπηρεσιών είναι 6 έτη και καλύπτει 
τις περιόδους που έλη αν από τις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2017. 

Συνοχή της πρόσθετης έκθεσης προς την Επιτροπή Ελέγχου
Η γνώμη μας επί των οικονομικών καταστάσεων, η οποία εκφέρεται σε 
αυτήν την έκθεση, συνάδει με την πρόσθετη έκθεσή μας που παρου-
σιάστηκε στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας στις 3 Μα ου 2018. 

Παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών
Δεν παρείχαμε μη ελεγκτικές υπηρεσίες που απαγορεύονται σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του κανονισμού της ΕΕ αριθ. 537/2014  όπως εφαρ-
μόστηκε από το άρθρο 72 του περί Ελεγκτών όμου του 2017, όπως 
τροποποιείται από καιρού εις καιρόν .53 /2017 .

Άλλα Νομικά Θέματα
Σύμφωνα με τις επιπρόσθετες απαιτήσεις τ υ όμου .53 /2017, 
και με βάση τις εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του ελέγχου 
μας, αναφέρουμε τα πιο κάτω:
  Κατά τη γνώμη μας, η Ενοποιημένη κθεση Διαχείρισης, η ετοιμα-
σία της οποίας είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει κα-
ταρτιστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του περί Εταιρειών όμου, 
Κεφ. 113 και οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτή συνάδουν με 
τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 

  Σύμφωνα με την κατανόηση της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της 
Εταιρείας που αποκτήσαμε κατά τον έλεγχο, δεν εντοπίσαμε οποιεσ-
δήποτε ουσιώδεις ανακρίβειες στην Ενοποιημένη κθεση Διαχείρισης.

Άλλο θέμα 
Αυτή η έκθεση, περιλαμβανομένης και της γνώμης, ετοιμάστηκε για 
τα μέλη της Εταιρείας ως σώμα σύμφωνα με το ρθρο 69 του ό-
μου .53 /2017 και για κανέναν άλλο σκοπό. Δίνοντας αυτήν τη 
γνώμη δεν αποδεχόμαστε και δεν αναλαμβάνουμε ευθύνη για οποιο-
δήποτε άλλο σκοπό ή προς οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο στη γνώση 
του οποίου αυτή η έκθεση δυνατόν να περιέλθει.

Μιχ λης Μ. Αντ νι δης  
Εγκεκριμ νος Λογιστής και Εγγεγραμμ νος Ελεγκτής
εκ μ ρους και για λογαριασμό της

 
Εγκεκριμ νοι Λογιστ ς και Εγγεγραμμ νοι Ελεγκτ ς

Εσπερίδ ν 1  10  Λευκ σία  Κύπρος
 Μα ου 201

ΚΑ ΑΣ ΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ  ΑΠΟ ΕΛΕΣΜΑ Ω
Για το τος που λη ε στις 1 Δεκεμ ρίου 201

 2017 2016
 € €
Πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα 13.780 13.000
Μεταβολή στο μεικτό απόθεμα μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων   
Μεικτ  δεδουλευμ να ασφ λιστρα 13.780 13.000

Αντασφαλίσεις στα πραγματοποιηθέντα μεικτά ασφάλιστρα 13.780  13.000
Μερίδιο αντασφαλιστών στη μεταβολή του μεικτού αποθέματος μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων   
Καθαρ  δεδουλευμ να ασφ λιστρα  

Μεταβολή στο απόθεμα ε ισορρόπησης  
Προμήθειες, άλλα δικαιώματα και άλλα εισοδήματα εισπρακτέα 2.120 45.898

σοδα/  οδα  από επενδύσεις 8.050 2.551
Καθαρ  σοδα 10.170 43.347

οδα διαχείρισης 53.551  59.171
ημία από εργασίες 43.381 15.824

σοδα χρηματοδότησης 2 15
οδα χρηματοδότησης 7  

Καθαρ  σοδα/ οδα  χρηματοδότησης 5  15

ημία πριν από τη φορολογία 43.386  15.809
Φορολογία 1  

ημία για το τος που αναλογεί στους ιδιοκτήτες 43.387  15.809

Λοιπ  συγκεντρ τικ  οδα τους
Αναβαλλόμενη φορολογία που προκύπτει από την επανεκτίμηση
ακίνητων για επένδυση και ακίνητων εγκαταστάσεων 164  80.108
Αποθεματικό επανεκτίμησης που πραγματοποιήθηκε
λόγω χρήσης ακίνητων εγκαταστάσεων 10.907  10.907

Λοιπ  συγκεντρ τικ  οδα μετ  την αφαίρεση της φορολογίας 11.071  91.015

Συνολικ  συγκεντρ τικ  συνολικ  οδα για το τος που αναλογούν στους ιδιοκτήτες 54.458  106.824

ΚΑ ΑΣ ΑΣΗ ΡΗΜΑ ΟΟΙΚΟ ΟΜΙΚΗΣ ΕΣΗΣ Σ ΙΣ 1 ΔΕΚΕΜ ΡΙΟ  201
 2017 2016
 € €
Περιουσιακ  στοιχεία
Ακίνητα, εγκαταστάσεις και ε οπλισμός 477.700 494.560

υλα περιουσιακά στοιχεία 5.130.000 5.130.000
Ακίνητα για επένδυση 10.970.000 10.970.000
Σύνολο μη κυκλοφορούντ ν περιουσιακ ν στοιχεί ν 16.577.700 16.594.560

Επενδύσεις σε εύλογη α ία μέσω των αποτελεσμάτων 41.580 33.708
Λοιπές απαιτήσεις  27.076
Μερίδιο αντασφαλιστών στα τεχνικά αποθέματα 11.916 11.916
Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 2.154 2.450
Σύνολο κυκλοφορούντ ν περιουσιακ ν στοιχεί ν 55.650 75.150

Σύνολο περιουσιακ ν στοιχεί ν 16.633.350 16.669.710

δια κεφ λαια
Μετοχικό κεφάλαιο 8.550.000 8.550.000
Αποθεματικά 5.943.049 5.997.507
Σύνολο ιδί ν κεφαλαί ν 14.493.049 14.547.507

ποχρε σεις
Αναβαλλόμενη φορολογία 2.069.884 2.069.720
Σύνολο μακροπρόθεσμ ν υποχρε σε ν 2.069.884 2.069.720

Ασφαλιστικά αποθέματα 13.058 13.058
Λοιπές υποχρεώσεις 57.359 39.425
Σύνολο τρεχουσ ν υποχρε σε ν 70.417 52.483

Σύνολο υποχρε σε ν 2.140.301 2.122.203

Σύνολο ιδί ν κεφαλαί ν και υποχρε σε ν 16.633.350 16.669.710

ι οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 3 Μα ου 2018.

Πρα ιτέλης ογα ιανός Πάρις ογια ανός
Εκτελεστικός Πρόεδρος Διοικητικός Σύμβουλος

  
Δημοσίευση σύμφ να με τον Κανονισμό 1 τ ν περί Ασφαλιστικ ν και Αντασφαλιστικ ν Εργασι ν

και λλ ν Συναφ ν εμ τ ν Κανονισμ ν του 2016
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Η κρίση καλά κρατεί στην Παιδεία

ΜΕ ΤΟΝ ΚΙΝ
ΔΥΝΟ ΤΑ ΣΧΟ
ΛΕΙΑ ΝΑ ΜΗΝ 
ΑΝΟΙ ΟΥΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΑ 
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜ
ΒΡΙΟ, Ο ΠΟΛΕ
ΜΟΣ ΜΕΤΑ Υ 
ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ
ΚΩΝ ΜΑΙΝΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ, 
ΕΝΩ ΣΦΗΝΑ  
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑ
ΡΑΘΕΣΗ ΜΠΗ
ΚΑΝ ΕΛΕΓΚΤΙ
ΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΠΙΣ
ΚΟΠΟΣ

τα άκρα οδηγείται η αντιπα-
ράθεση στην Παιδεία που 
ξέσπασε προ δύο εβδομάδων, 
με αφορμή την απόφαση του 

πουργού Παιδείας, Κώστα 
αμπιαούρη, να προχωρήσει, 

με τη σύμφωνο  γνώμη του 
πουργικού Συμβουλίου, στον εξορθολογισμό 

του εκπαιδευτικού έργου. Ενός εξορθολογισμού, 
που στηρίζεται τόσο στις, κατ’ επανάληψιν, 
συστάσεις της Ελεγκτικής πηρεσίας, όσο και 
σε εκθέσεις της Διεθνούς Τράπεζας και της 
Ο ΝΕΣΚΟ, όπως και σε σχετικά στοιχεία του 
Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία 
και την Ανάπτυξη. Από τη μια, το πουργείο 
Παιδείας, έχοντας την πλήρη στήριξη της Κυ-
βέρνησης, της Ελεγκτικής πηρεσίας και της 
Εκκλησίας, διαμηνύει πως δεν υπάρχει καμία 
περίπτωση ανάκλησης ή απόσυρσης σχετι-
κής απόφασης του πουργικού Συμβουλίου 
και καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
-εκπαιδευτικές οργανώσεις, οργανωμένους 
γονείς και μαθητές- σε διάλογο. Από την άλλη, 
οι εκπαιδευτικοί, που αν και δηλώνουν ότι 
είναι υπέρ του εξορθολογισμού, αποφάσι-
σαν να διακόψουν κάθε επικοινωνία με τον 

πουργό Παιδείας, προειδοποίησαν ότι τα 
σχολεία δεν θα ανοίξουν τον Σεπτέμβριο και 
την Παρασκευή πραγματοποίησαν εκδήλω-
ση διαμαρτυρίας, αξιώνοντας την παραίτηση 
Κώστα αμπιαούρη. 

Σ να  ο Ελε τ ς
Στην αντιπαράθεση, πάντως, που όσο 

περνούν οι μέρες λαμβάνει μεγάλες διαστά-
σεις, μπήκε «σφήνα» κατά τη διάρκεια της 
εβδομάδας ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας 
Μιχαηλίδης, ο οποίος με δημόσιες τοποθε-
τήσεις του, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, αλλά και ανακοίνωση που εξέδωσε 
την Παρασκευή, παρέθεσε μία σειρά από 
στοιχεία που καταδεικνύουν την αναγκαι-
ότητα εξορθολογισμού του εκπαιδευτικού 
έργου. Όπως χαρακτηριστικά υπέδειξε, η 
Κύπρος έχει χαμηλότερο μέσο εβδομαδιαίο 
διδακτικό χρόνο (σε ώρες) από τον μέσο όρο 
άλλων ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και των 
χωρών που ανήκουν στον ΟΟΣΑ, με μόνη 
εξαίρεση τη Δημοτική Εκπαίδευση. Για τον 
λόγο αυτό, εισηγήθηκε, μεταξύ άλλων, όπως 
οι εκπαιδευτικοί επιστρέφουν στα σχολεία 
από τα μέσα Αυγούστου και κτυπούν κάρτα 
κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους 
από τον χώρο εργασίας τους. «Λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν ότι οι αργίες στην Κύπρο είναι πολύ 
περισσότερες από άλλες χώρες και δεδομένου 
ότι υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς, θα μπορούσε η εκπαί-
δευση (των καθηγητών) να γίνεται εντός του 
Αυγούστου, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη να 
κλείνουν τα σχολεία. πάρχουν πολλά πράγ-
ματα που πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν 
στο πλαίσιο δομημένων διαλόγων μεν, αλλά 
με κριτήριο το συμφέρον της Παιδείας και 
όχι μόνο τις συνδικαλιστικές απαιτήσεις. Όλα 
αυτά πρέπει να τεθούν στο τραπέζι», ανέφερε, 
μεταξύ άλλων, σε δηλώσεις του.

τα  ολ ς ρον ς
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε η Ελε-

γκτική πηρεσία την Παρασκευή και τα οποία 
βασίζονται στα συμπεράσματα ανεξάρτητης 
μελέτης που εκπονήθηκε τον Φεβρουάριο του 
2017 από διεθνή ελεγκτικό οίκο, η έκταση της 

σχολικής χρονιάς στην Κύπρο, κατά βαθμίδα 
της εκπαίδευσης, έχει ως εξής:

•Προδημοτική: 36 εβδομάδες σε σχέση με 40 
εβδομάδες που είναι ο ευρωπαϊκός (ΕΕ 22) και 
παγκόσμιος (ΟΟΣΑ) μέσος όρος και 46 εβδομάδες 
σε Εσθονία και Σλοβενία, που θεωρούνται χώρες 
με υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις.

•Δημοτική: 36 εβδομάδες σε σχέση με 
35 στη Εσθονία, 38 στη Σλοβενία, 37 στην 
ΕΕ 22 και 38 στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ. 

•Γυμνάσιο-Λύκειο: 35 εβδομάδες σε σχέση 
35 στην Εσθονία, 38 στη Σλοβενία και 37 σε 
ΕΕ 22 και ΟΟΣΑ.

Δ α τ ός ρόνος
Την ίδια ώρα, ο μέσος εβδομαδιαίος διδα-

κτικός χρόνος σε ώρες στην Κύπρο σε σχέση 
με τον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μέσο όρο 
(μελέτες ΟΟΣΑ), έχει ως εξής:

Προδημοτική: 16,9 (δεν υπολογίζονται οι 
απαλλαγές λόγω εξωδιδακτικών δραστηριο-
τήτων) με 18 ώρες (αν δεν ληφθούν υπόψη 
οι Βοηθοί Διευθυντές, Βοηθοί Διευθυντές Α 
και Διευθυντές), σε σχέση με 25,5 στην ΕΕ 
22, 25,1 στον ΟΟΣΑ και 28,7 και 28,6 σε 
Εσθονία και Σλοβενία αντίστοιχα.

Δημοτική: 16,9 με 18,2 ώρες σε σύγκριση 
με 20,4 σε ΕΕ και ΟΟΣΑ και 17,7 και 16,5 
σε Εσθονία και Σλοβενία αντίστοιχα.

 Γυμνάσιο: 14,6 με 16 ώρες, σε σχέση 
με 17,6 στην ΕΕ, 18,8 στον ΟΟΣΑ, 17,7 στην 
Εσθονία και 16,5 στη Σλοβενία.

 Λύκειο: 14,6 με 16 ώρες, σε σύγκριση 
με 16,8 στην ΕΕ, 17,4 στον ΟΟΣΑ, 16,2 στη 
Εσθονία και 17,4 στη Σλοβενία.

Ο μέσος ετήσιος διδακτικός χρόνος (σε ώρες) 
στην Κύπρο είναι 610 ώρες στην Προδημοτική 
(ΠΔ), 615 στη Δημοτική Εκπαίδευση (ΔΕ) 
και 511 ώρες σε Γυμνάσιο (Γ) και Λύκειο (Λ), 
ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 1010 
(ΠΔ), 789 (ΔΕ), 650 (Γ) και 610 (Λ) ώρες, ο 
παγκόσμιος όρος 1001 (ΠΔ), 794 (ΔΕ), 712 
(Γ) και 662 (Λ) ώρες.

Η αναλογία μαθητών προς εκπαιδευτικούς 

είναι 14 παιδιά σε Προδημοτική και Δημοτική 
Εκπαίδευση και 10 παιδιά σε Γυμνάσιο και 
Λύκειο, ενώ η αναλογία ανά τμήμα διδασκαλίας 
είναι 19 μαθητές στη Προδημοτική και Δημοτική 
Εκπαίδευση και 15 σε Γυμνάσιο και Λύκειο. 
Σημειώνεται πως, σε ό,τι αφορά την αναλογία 
μαθητών προς εκπαιδευτικούς και μαθητών ανά 
τμήμα διδασκαλίας δεν παρουσιάζεται μεγάλη 
απόκλιση από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο  απαλλα ς
Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφερθεί 

πως, μεταξύ άλλων, ένας εκπαιδευτικός λαμ-
βάνει απαλλαγές από τον διδακτικό χρόνο 
ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας του, για 
να συνδικαλίζεται, για να μπορεί να ενερ-
γεί ως πεύθυνος Τμήματος, αλλά και για 
σειρά άλλων ενδοσχολικών δραστηριοτήτων 
(π.χ. παρελάσεις, χορωδία, θέατρο, κ.ά.). Οι 
απαλλαγές αυτές, σύμφωνα με στοιχεία του 

πουργείου Παιδείας, στοιχίζουν στο κράτος 
μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, αφού 
προς αναπλήρωση του διδακτικού χρόνου που 
χάνεται για απαλλαγές προσλαμβάνονται άλλοι 
εκπαιδευτικοί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα 
που καταδεικνύει το πόσο μεγάλο είναι το 
πρόβλημα, είναι το γεγονός πως τη σχολική 
χρονιά 2016-2017, οι απαλλαγές σε διδακτικό 
χρόνο λόγω των χρόνων υπηρεσίας των εκ-
παιδευτικών στοίχισαν 27 εκατομμύρια, ενώ 
οι απαλλαγές για τους πεύθυνους Τμήματος 
άλλα 10 εκ. ευρώ. Επίσης, οι απαλλαγές που 
δίνονται στους εκπαιδευτικούς που μετέχουν 
στα Διοικητικά Συμβούλια των εκπαιδευτικών 
οργανώσεων ΠΟΕΔ (32), ΟΕΛΜΕΚ (21) και 
ΟΛΤΕΚ (15) στοίχισαν περί τις 800 χιλιά-
δες ευρώ, αφού προσλήφθηκαν 22 έκτακτοι 
εκπαιδευτικοί, ενώ συνολικά το κόστος για 
απαλλαγές, μερικές εκ των οποίων είναι δι-
καιολογημένες, ήταν 37 εκ. ευρώ και στις τρεις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης (Δημοτική, Μέση, 
Τεχνική). Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως, 
από το 1,070 δις ευρώ του προ πολογισμού 
για την Παιδεία, μόλις τα 30 εκατομμύρια ευρώ 

πάνε σε αναπτυξιακά έργα, ενώ τα υπόλοιπα 
χρήματα αφορούν μισθούς εκπαιδευτικών 
κι άλλα λειτουργικά έξοδα.

Προε οπο ε ς ε πα ευτ ν
Όπως έχει λεχθεί και εισαγωγικά, η πρό-

θεση του πουργείου Παιδείας να προχω-
ρήσει σε εξορθολογισμό του εκπαιδευτικού 
έργου προσκρούει, για την ώρα, στη σθεναρή 
αντίσταση των εκπαιδευτικών οργανώσεων 
ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. Μάλιστα, την 
Παρασκευή διοργάνωσαν μεγαλειώδη εκδή-
λωση διαμαρτυρίας έξω από το πουργείο 
Παιδείας, αξιώνοντας, μεταξύ άλλων, την πα-
ραίτηση του πουργού Παιδείας. Κατήγγει-
λαν, επίσης, ότι προχωρεί σε ετσιθελικές και 
μονομερείς αποφάσεις, ενώ διατράνωσαν την 
αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν στη 
λήψη δυναμικών μέτρων, τα οποία θα διαρ-
κέσουν για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί. 
Προειδοποίησαν, δε, πως εάν το πουργείο 
Παιδείας επιμείνει στη στάση του, τα σχολεία 
δεν θα ανοίξουν κανονικά τον Σεπτέμβριο.

Κ λε α ε λο ο
Από την πλευρά του, ο πουργός Παιδείας, 

Κώστας αμπιαούρης, σε μια προσπάθεια να 
πέσουν οι τόνοι, κάλεσε, εκ νέου, τους εκπαι-
δευτικούς σε διάλογο, ξεκαθαρίζοντας, όμως, 
πως οι αποφάσεις του πουργικού Συμβου-
λίου δεν θα αποσυρθούν. Τόνισε, ακόμη, ότι 
μέσα από τον εξορθολογισμό του εκπαιδευ-
τικού έργου δεν θα υπάρξουν περικοπές στα 
κονδύλια για την παιδεία, αλλά ανακατανομή 
των πόρων «για να ενισχυθούν δράσεις όπου 
νιώθουμε ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα 
νοσεί». Εξέφρασε, ταυτόχρονα, την αισιοδοξία 
του ότι η κρίση μπορεί να ξεπεραστεί και θα 
εξευρεθούν οι απαραίτητες λύσεις. Σημειώνεται 
πως ο πουργός Παιδείας, μέσω επιστολής 
του στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, τους ορ-
γανωμένους γονείς και τους μαθητές, καλεί 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε σύσκεψη 
την Τρίτη, 24 Ιουλίου, στις 12.30 το μεσημέρι.

Ο  υ α ες
Στο πλευρό του πουργού Παιδείας Κώστα 

αμπιαούρη βρίσκεται από την πρώτη στιγμή 
το Προεδρικό και το πουργικό Συμβούλιο, 
αλλά και η Ελεγκτική πηρεσία. Επίσης, στήρι-
ξη στον πουργό παρέχουν ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου, του οποίου η παρέμβαση εξόργισε 
τους εκπαιδευτικούς, οι Γονείς της Δημοτι-
κής Εκπαίδευσης, οι οποίοι είχαν συνάντηση 
και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, όπως 
επίσης και η κυβερνητική παράταξη ΔΗΣ . 
Στον αντίποδα, στο πλευρό των εκπαιδευ-
τικών οργανώσεων στέκονται τα κόμματα 
της αντιπολίτευσης, τα οποία καταγγέλλουν 
τη στάση που τηρεί επί του θέματος ο Κώ-
στας αμπιαούρης, όπως επίσης και μερίδα 
των μαθητών, αφού στήριξη εξέφρασαν οι 
Επαρχιακές Επιτροπές Μαθητών Λευκωσί-
ας, Κερύνειας, Λάρνακας και Αμμοχώστου. 
Ουδέτερη στάση τηρούν οι Γονείς Μέσης 
Εκπαίδευσης, οι οποίοι καλούν και τις δύο 
πλευρές να παραμερίσουν τις διαφορές τους 
και να προσέλθουν σε διάλογο για επίλυση 
του ζητήματος που έχει προκύψει.
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ΜΑΡΙΟΣ Α ΑΜΟΥ
adamoum@simerini.com

Στο «ρινγκ» για να δώσει τον σκλη-
ρότερο αγώνα στη σύντομη καριέρα 
του ως πουργός Παιδείας ρίχνεται 

ο Κώστας αμπιαούρης, με προπονητή τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασι-
άδη, που φαίνεται -εκ πρώτης όψεως- να τον 
στηρίζει και να τον παροτρύνει να παλέψει 
με όλες του τις δυνάμεις. Όπως μας λένε 
οι παροικούντες τον λόφο του Προεδρικού 
Μεγάρου, η απόφαση για δραστική μείωση 
των απαλλαγών των εκπαιδευτικών από δι-
δακτικές ώρες προωθείται με τη σύμφωνο 
γνώμη του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο 
οποίος, μάλιστα,  αγανάκτησε από τα συνεχή 
παράπονα κι απαιτήσεις των επικεφαλής 
των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκ-

παιδευτικών, που παρέλαυναν καθημερινά 
στα πάνελ των τηλεοπτικών καναλιών και 
διάνθιζαν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, 
πυροβολώντας την Κυβέρνηση και το εκπαι-
δευτικό σύστημα, χωρίς να αναλαμβάνουν 
τις δικές τους ευθύνες. Μάλιστα, μια εκ των 
συναντήσεων του Προέδρου Αναστασιάδη με 
τον πουργό Παιδείας ήταν ιδιαίτερα εκρη-
κτική, όπου ο Πρώτος Πολίτης ήταν ιδιαίτερα 
έντονος και ο Κώστας αμπιαούρης πήρε 
μια ισχυρή γεύση… Νίκαρου. Στη συγκεκρι-
μένη συνάντηση, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης 
έδωσε οδηγίες όπως εξευρεθούν τρόποι οι 
συνδικαλιστές εκπαιδευτικοί να γυρίσουν 
στην έδρα, εκεί όπου είναι εξάλλου και η 
αποστολή τους. Όσο δε για την εκπροσώ-
πηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων,  
θα γίνεται με την καταβολή εκ μέρους της 
Κυβέρνησης επιχορήγησης για τα λειτουρ-
γικά και διοικητικά τους έξοδα. 

Τ  ε όρ ε τον Πρόε ρο
Παρευρισκόμενος στη σχετική κρίσιμη 

σύσκεψη, μας ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας παρουσίασε σειρά περιπτώσε-
ων όπου οι συνδικαλιστές - εκπαιδευτικοί με 
τη στάση τους προκάλεσαν αναταραχή στα 
σχολεία και παρακώλυαν εκπαιδευτικές με-
ταρρυθμίσεις. Επισήμανε δε χαρακτηριστικά 
ότι οι εκπαιδευτικοί έσπειραν ανέμους και 
θερίζουν θύελλες. Η αγανάκτηση Αναστα-
σιάδη επιτάθηκε όταν παρουσιάστηκαν και 
αποτελέσματα ερευνών διεθνών οργανώ-
σεων, αλλά και μελέτες ελεγκτικών οίκων, 
που παρουσιάζουν ότι τα αποτελέσματα της 
Παιδείας στον τόπο μας είναι αντιστρόφως 
ανάλογα με τα χρήματα που δαπανώνται. 
Και μέσα σ’ όλα αυτά, όπως τόνιζε και ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης στη σχετική σύ-
σκεψη, οι εκπαιδευτικοί δεν αναλαμβάνουν 
κανένα μερίδιο ευθύνης, παρά επιρρίπτουν 
σε όλους τους υπόλοιπους ευθύνες για όσα 
συμβαίνουν στην παιδεία, ενώ επέκριναν 
διαρκώς την Κυβέρνηση και το π. Παιδείας. 
Σημαντικός παράγοντας ήταν φυσικά και 
η έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, ο οποίος 

επισημαίνει μετ’ επιτάσεως ότι οι απαλλαγές 
των εκπαιδευτικών από διδακτικό χρόνο 
δίνονται αφειδώλευτα και στοιχίζουν στο 
Δημόσιο αρκετά χρήματα.

Στο α ο  τοποθετ ε ς
Πάντως η εφαρμογή της απόφασης δεν 

είναι εύκολη υπόθεση, αφού θα πρέπει να 
γίνουν και οι ανάλογες τοποθετήσεις εκπαι-
δευτικών στα σχολεία. Όπως επισημαίνει 
όμως ο πουργός Παιδείας, υπάρχει σχετικό 
πλάνο από τους τεχνοκράτες του για να μην 
παρουσιαστεί οποιοδήποτε πρόβλημα στην 
ομαλή λειτουργία των σχολείων. Εξάλλου, η 
έγκαιρη στελέχωση των σχολείων είναι και 
το επιχείρημα που θέτουν οι συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις των εκπαιδευτικών για να 
αποτρέψουν την εφαρμογή της απόφασης. 
Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι συνδι-
καλιστές - εκπαιδευτικοί, δεν υπάρχει ενδε-
χόμενο να είναι επαρκώς στελεχωμένα τα 
σχολεία και θα παρατηρηθεί χάος με την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Από 

πλευράς του ο κ. αμπιαούρης επιμένει 
ότι το στοίχημα θα το κερδίσει, επισημαί-
νοντας με κάθε ευκαιρία ότι ο σχεδιασμός 
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και είναι στα 
τελικά στάδια επεξεργασίας σε σχέση με τη 
στελέχωση των σχολείων. Προφανώς και οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις, τονίζεται από 
πηγές του π. Παιδείας, θα παρουσιάσουν 
εικόνα χάους στα σχολεία, αφού αυτή ήταν 
και η διαχρονική τους στάση. Εξάλλου στη 
σύσκεψη με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
επισημάνθηκε και ο ορατός έως και προβλε-
πτός κίνδυνος για απεργία στα σχολεία από 
τους εκπαιδευτικούς με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς. Και σ’ αυτό το ενδεχόμενο 
ο Πρόεδρος Αναστασιάδης διαβεβαίωσε τον 

π. Παιδείας ότι θα τον στηρίξει με όλους 
τους τρόπους και μάλιστα θα απευθύνει 
και σχετικό μήνυμα στους συνδικαλιστές - 
εκπαιδευτικούς. Ισχυρό ατού στα χέρια της 
θεωρεί ότι έχει η Κυβέρνηση τη στήριξη της 
κοινωνίας, αφού με τη μέχρι τώρα στάση τους 
οι συνδικαλιστές - εκπαιδευτικοί έχουν χάσει 

την έξωθεν καλή μαρτυρία και κατάφεραν 
να στρέψουν εναντίον τους μεγάλο μέρος 
της κοινής γνώμης. 

Ο  προτ ε ς 
Η πρόταση που προκαλεί και τη με-

γαλύτερη αντίδραση είναι η αλλαγή του 
καθεστώτος εργασίας των μελών της ηγε-
σίας των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
τα οποία ανέκαθεν απαλλάσσονταν από 
αριθμό ωρών διδασκαλίας. Σύμφωνα με 
την πρόταση του πουργείου Παιδείας, όλοι 
οι συνδικαλιστές επιστρέφουν στις τάξεις 
διδασκαλίας και για τις συνεδρίες τους θα 
τους παραχωρούνται διευκολύνσεις στα 
πρότυπα της λειτουργίας των υπόλοιπων 
συνδικαλιστικών οργανώσεων του κράτους. 
Η δεύτερη πρόταση είναι η κατάργηση του 
χρόνου που δίνεται στον υπεύθυνο Τμή-
ματος (μια ώρα), ενώ η τρίτη αφορά την 
κατάργηση της μείωσης του διδακτικού 
χρόνου από το 15ο μέχρι το 21ο έτος της 
υπηρεσίας, λόγω βιολογικού παράγοντα. 

Τ         

ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΟΥΡΗΣ
s.xiouris@cytanet.com.cy
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Που να μην ημέρωνε ποτέ

Τ   
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ής Ι υ υ 

Κατά τη γνωστή έκφραση «Ο βασιλεύς απέθανε, 
ζήτω ο βασιλεύς», μπορεί κανείς και σήμερα ενό-
ψει της νέας εποχής που ανατέλλει στην Τουρ-

κία, να αναφωνήσει σε διαφορετικά συμφραζόμενα «Ο 
Κεμαλισμός απέθανε, ο Ερντογανισμός κυριαρχεί». Το 
τουρκικό κράτος οικοδομήθηκε από το 1923 και εντεύ-
θεν στη θεμελιακή αντίληψη του Κεμαλισμού, που ήταν 
διαρθρωμένη κρατική ιδεολογία ως κυριαρχούσα δομή 
του πολιτικού συστήματος. Αυτό σημαίνει πως ο Κεμα-
λισμός αποτελούσε την παραγωγική διάσταση πολιτικής 
και πολιτισμού, ιδεολογίας και κοινωνικοποίησης των 
ανθρώπων από την οικοδόμηση του τουρκικού κράτους 
μέχρι και την άνοδο του Ερντογάν στην εξουσία. 

Ο Φρανζ Ρονεμπέργκερ, σε μια διαχρονικά δοκιμα-
σμένη προσέγγιση του τουρκικού φαινομένου,  συνήθιζε 
να υπογραμμίζει πως «ο Κεμάλ κυβερνά από το μαυσω-
λείο». Αυτό σήμαινε την ταύτιση του νεοπαγούς τουρκικού 
πολιτικού συστήματος με το πρόσωπο και την πολιτική 
φυσιογνωμία του ιδρυτή του, του οποίου η προσωπι-
κότητα διαχέετο σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα από 
ιδρύσεως και εντεύθεν. Το μαυσωλείο ήταν ο χώρος όπου 
επισήμως ενταφιάστηκε ο Κεμάλ και, σύμφωνα με την 
προσέγγιση του Ρονεμπέργκερ, η επιρροή που ασκούσε 
στο πολιτικό σύστημα της Τουρκίας διαχρονικά ήταν τόσο 
ισχυρή που έδινε την αίσθηση της οιονεί παρουσίας του, 
δηλαδή ασκούσε εξουσία ωσάν να ήταν εν ζωή. 

Ο Κεμαλισμός σηματοδότησε την ολοκληρωτική απο-
μάκρυνση της τουρκικής κοινωνίας, λαού, έθνους και 
κράτους από την οθωμανική και ισλαμική παράδοση 
και τον εναγκαλισμό του πολιτικού συστήματος με τις 
αξίες και τις πολιτικές προδιαγραφές του δυτικόστροφου 
κοσμικού κράτους. Αυτή η αντίληψη, η οποία διήλθε δια-
φόρων κρίσεων σύγκρουσης με τις πραγματικότητες της 
τουρκικής, μουσουλμανοκρατούμενης κοινωνίας, σήμερα 
περνά κρίση ως προς τη θορυβώδη και επιθετική πα-
ρέμβαση της ηγετικής φυσιογνωμίας του Ερντογάν. Οι 
μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις του Τούρκου Προέδρου, 
που είχαν ως επιστέγασμα το νέο σύνταγμα, λειτουργούν 
επιθετικά στην κοινωνία, διαμορφώνοντας ένα ιδιότυ-
πο ισλαμοκοσμικό μοντέλο μιας u  r  πορείας 
της Τουρκίας στη νέα περίοδο της ιστορίας της, όπου 
επιχειρείται η συμφιλίωση του νεοοθωμανισμού με τον 
ερντογανικό εθνικισμό.

Ο Κεμαλισμός θέλησε να αποσυνδεθεί πλήρως και 
ολοκληρωτικά η Τουρκία, που ο ίδιος ο Κεμάλ ίδρυσε και 
της οποίας το μέλλον δρομολόγησε, από το οθωμανικό 
και ισλαμικό κοινωνικοπολιστικό παρελθόν της. Μετά 
την άνοδο του Ταγίπ Ερντογάν στην ηγεσία της χώρας 
εμπεδώθηκε κατά τρόπο ταχύτατο και ιδιαιτέρως δυνα-
μικό η αντίληψη μιας κυρίαρχης πολιτικής δομής, που 
αναπτύσσει, διαρθρώνει ένα μονοκρατικό, απολυταρχικά 
αυταρχικό μέλλον για την γείτονα. Αυτό σημαίνει μια 
διακυβέρνηση, που όχι μόνο δεν προσομοιάζει διόλου 
προς τα ευρωπαϊκά και τα δυτικά πολιτικά θέσμια και 
πρότυπα, αλλά παραπέμπει σε μορφές σουλτανικής δι-
οίκησης παρελθόντων αιώνων. Πρέπει να υπογραμμίσει 
κανείς πως εν αντιθέσει προς τις παραδόσεις και τις κρα-
τούσες θεσμικές και πολιτικές αντιλήψεις του τουρκικού 
κράτους ως προς τον ρόλο του στρατεύματος, το οποίο 
αποτελούσε από γενέσεως του κράτους τον θεματοφύλακα 
της χώρας και του πολιτικού συστήματος, η σημερινή 
ηγεσία έχει θέσει το στράτευμα εκτός πολιτικού χώρου, 
έχει δημιουργήσει το δικό της σύστημα ασφάλειας και 
στρατογραφειοκρατίας, το οποίο λειτουργεί, όχι ως ξεχωριστό 

τμήμα του πολιτικού συστήματος, αλλά ως παράρτημα 
της ερντογανικής εξουσίας.

Ενώ λοιπόν το τουρκικό μέλλον προδιαγράφεται με 
σαφήνεια και προβλεψιμότητα ως κατά τα ανωτέρω, το 
ζήτημα που τίθεται κατά τρόπο επιτακτικά άμεσο είναι: 
Τι μέλλει κατόπιν τούτου γενέσθαι με την Ελλάδα και την 
Κύπρο; Δεν είναι εν προκειμένω λίγοι εκείνοι που ανα-
πνέουν ανακουφισμένοι, διατηρώντας την ψευδαίσθηση 
πως ο Ταγίπ Ερντογάν τώρα ως απόλυτος ηγέτης της 
Τουρκίας, θα αντιμετωπίσει τις χώρες του Ελληνισμού, 
Κύπρο και Ελλάδα, με την μεγαλοσύνη και τη φιλευσπλα-
χνία ενός μεγάθυμου αδιαμφισβήτητου ηγέτη  Οποία 
επικίνδυνη ψευδαίσθηση. 

πομνηματίζεται εν προκειμένω πως η αναθεωρητική 
τουρκική πολιτική ήταν πάντοτε μέρος της στρατηγικής 
της Άγκυρας ήδη από την εποχή του Κεμάλ, έστω και εάν 
διακηρυσσόταν το γνωστό «Ειρήνη στον κόσμο, ειρήνη 
στην Τουρκία». Στην πραγματικότητα σχέδια, όπως το 
«Αττίλας» ή ο εποικισμός και η κατάργηση του αυτοδι-
οίκητου της μβρου και της Τενέδου, αποτελούσαν στα-
θερά και αναπόσπαστα τμήματα της τουρκικής εθνικής 
στρατηγικής. Η τουρκική εθνική στρατηγική πηγάζει από 
τη θέληση της τουρκικής ηγεσίας που ακολούθησε τον 
Κεμάλ να προχωρήσει σε εφαρμογή σχεδίου ανασύστα-
σης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας σε μια νέα μορφή, 
πράγμα που εκδηλώνεται σήμερα σε διάφορες διαστάσεις 
και κατευθύνσεις.

Η κατευναστική πολιτική που εφαρμόστηκε κατά 
περιόδους από κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου, όχι 
μόνο δεν έφερε την ειρήνη, αλλά αποθράσυνε το «θηρίο», 
δηλαδή η Τουρκία έγινε επιθετικότερη. Είναι καιρός, ανα-
θεωρώντας την πολιτική μας εκ βάθρων, να επιστρέψου-
με στο δόγμα της εφαρμογής της αποτρεπτικής εθνικής 
ισχύος, αντίληψη πολιτικής που κατανόησε σε βάθος και 
εφάρμοσε ο Ανδρέας Παπανδρέου τη δεκαετία του 1980 
και αρχές του 1990, διασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο 
την ειρήνη στο Αιγαίο και την υπεράσπιση των εθνικών 
συμφερόντων της χώρας. 

Ανεξαρτήτως οποιωνδήποτε συγκυριών και εξελίξεων, 
τοπικών και διεθνών, οφείλουμε να κατανοήσουμε το 
γεγονός ότι ο Ερντογάν, δηλαδή το σημερινό καθεστώς 
της Άγκυρας, είναι αποφασισμένο να προχωρήσει σε 
ενέργειες που να οδηγούν σε αναθεώρηση των Συνθηκών 
Ειρήνης της Λωζάννης και των Παρισίων. Επομένως, η 
ερντογανική Τουρκία, όχι μόνο δεν προσομοιάζει ουδόλως 
προς αυτό που ξέραμε ως Τουρκία μέχρι σήμερα, αλλά 
πρόκειται για μια εξόχως αναθεωρητική και επεκτατική 
δύναμη, όχι μόνο έναντι της Κύπρου και της Ελλάδας, 
αλλά και ολόκληρης της περιοχής της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου και Μέσης Ανατολής. 

Αυτό σημαίνει για εμάς ως Ελληνισμό την υποχρέωση 
της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των κινδύνων και 
απειλών τού σήμερα και τού αύριο, που μετά βεβαιότητος 
επέρχονται, έτσι ώστε μόνοι και μετά συμμάχων να είμαστε 
έτοιμοι και αποτρεπτικά ισχυροί να υπερασπιστούμε ένα 
δύσκολο μέλλον, που μας επιφυλάσσει η περιοχή, αλλά 
και οι τουρκικές επεκτατικές βλέψεις που είναι απολύτως 
προβλέψιμες. Αυτό θα μας επιτρέψει να υπερασπιστούμε 
την εθνική μας ελευθερία, την ανεξαρτησία, την υπόσταση 
και τον πολιτισμό μας.

 Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, 
Διευθυντής Κέντρου Ανατολικών Σπουδών 

για τον Πολιτισμό και την Επικοινωνία, 
Πάντειο Πανεπιστήμιο

///////////////////////////////////////////ΕΙΡΗΣΘ

ΛΑ ΑΡΟΣ ΜΑΥΡΟΣ

ΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΣ
Κ  ΓΙΑΛΛΟΥΡΙ ΗΣ

Το γλωσσ ρι είναι η 
προέκταση της υβριστικ  

αισ ρής από ανσης 
εκείνου του λιου 

Λόρδου νε  ο οποίος  
μετ  το δημο ή ισμα του 

 και τη δι σωση της 
Κυπριακής ημοκρατίας  
κα βρισε τους Κυπρίους 
ως ήνες  Σήμερα  νέοι  

αυτόκλητοι σωτήρες  
επιδι κουν να μας 

μετατρέ ουν σε κότες 
για να κακαρί ουμε 

γελοιωδ ς την 
ωραιοποίηση της κατο ής  
την ισοπέδωση της μνήμης 

και την παρα ρα η της 
Ιστορίας  Ε  δεν α τους 

περ σει

    
       ΑΣΈ

Όταν εξερευνητές εισέβαλλαν ως κατακτητές 
σε μία ξένη χώρα, η πρώτη ενέργειά τους, για 
να δελεάσουν τους κατοίκους, ήταν να τους 

προσφέρουν καθρεφτάκια και χάντρες. Οι αφελείς 
και αγαθοί ιθαγενείς, οι οποίοι πρώτη φορά έβλεπαν 
τον εαυτό τους στον καθρέφτη, εντυπωσιάζονταν και 
χασκογελώντας παρέδιδαν στους ξένους εισβολείς γην 
και ύδωρ. , ακριβέστερα, τη γη και τον πλούτο τους. 
Σήμερα, σε ένα εξοργιστικό πλαίσιο νεο-αποικιοκρα-
τίας, ο ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ανάπτυξη και τη 
Συνεργασία στην Ευρώπη) αντιμετωπίζει τους Κύπριους 
δημοσιογράφους και, κατ’ επέκτασιν, τους πολίτες της 

διεθνώς αναγνωρισμέ-
νης Κυπριακής Δημο-
κρατίας, ως γελοίους, 
αμαθείς, αγράμματους 
και αμπάλατους ιθα-
γενείς. 

ρθαν, λοιπόν, 
με τις χάντρες και 
τα καθρεφτάκια του 
«γλωσσαρίου» για 
να διδάξουν σε μας 
τους… αμόρφωτους 
και αδιόρθωτους δη-
μοσιογράφους τι είναι 
«ποιοτική δημοσιο-
γραφία», ώστε καλύ-
τερα να κατανοήσουμε 
τις ανησυχίες των Τ
κυπρίων. Μας ζήτη-
σαν να κοιταχτούμε 
στα καθρεφτάκια για 
να δούμε, να καταλά-
βουμε και να μην επα-
ναλάβουμε ποτέ ξανά 
λέξεις που ενοχλούν, 
δήθεν, και προκαλούν, 
τάχα, τους Τούρκους. 
Από πέρσι τον Μάρτιο, 
όλα έγιναν εν κρυπτώ 
και παραβύστω. Συ-
ναντήσεις, συσκέψεις 
των δημοσιογραφικών 

οργανώσεων και προώθηση σύνταξης ενός γλωσσα-
ρίου, το οποίο συνιστά την πιο εξοργιστική και την 
πιο αισχρή προσβολή, απαξίωση και υποτίμηση των 
δημοσιογράφων της Κύπρου και αφόρητη παραβίαση 
θεμελιωδών αρχών, κανόνων και αξιών της έντιμης, 
ελεύθερης δημοσιογραφίας. 

Κυρίως, το γλωσσάρι συνιστά  εξόφθαλμα πολιτική 
ενέργεια, η οποία, διά των δημοσιογράφων και των 
ΜΜΕ, στοχεύει στην αγελοποίηση και λοβοτομή της 
κοινής γνώμης διά του εξωραϊσμού της τουρκικής 
εισβολής και κατοχής. Στην άσκηση ελευθερόφρονος 
δημοσιογραφίας μερικοί χρυσοί κανόνες: Πρώτον, οι 
δημοσιογράφοι καλούμαστε να γράφουμε, να διηγού-
μαστε και να αναλύουμε τα γεγονότα με το όνομά τους. 
Δεύτερον, οι δημοσιογράφοι οφείλουμε να ακριβο-
λογούμε, δηλ. να χρησιμοποιούμε τις ακριβείς λέξεις 
στην καταγραφή και περιγραφή γεγονότων. Τρίτον, δεν 
δικαιούται κανείς να υποβάλει στους δημοσιογράφους 

ποιες λέξεις, φράσεις, εκφράσεις καλούνται να χρη-
σιμοποιούν για να καταγράψουν ένα γεγονός έντυπα 
και ηλεκτρονικά. Ο ρόλος και η αποστολή μας είναι 
να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, τη διαφάνεια, να 
αποκαλύπτουμε τα κακώς κείμενα και διαπραττόμε-
να και να θωρακίζουμε το ευρύτερο και διαρκέστερο 
συμφέρον του τόπου και του λαού.

Το γλωσσάρι επιβεβαιώνει και κάτι άλλο, εξίσου 
αισχρό και εξοργιστικό: Κάποιοι, στο εξωτερικό, θεω-
ρούν τους Κυπρίους ως ιδεώδη, γελοιώδη και βλακώδη 
πειραματόζωα. Μετά το κούρεμα, με το δήθεν πιστόλι 
στον κρόταφο, ξένοι νεο-αποικιοκράτες επιχειρούν νέο 
πείραμα, με τους δημοσιογράφους αυτήν τη φορά. 
Στόχος, να ισοπεδώσουν και να εξαφανίσουν την τουρ-
κική εισβολή και κατοχή και να ωραιοποιήσουν τη 
βαρβαρότητα του Τούρκου Αττίλα. Επικαλούνται ένα 
βλακώδες επιχείρημα: Ότι η υιοθέτηση του γλωσσα-
ρίου είναι «εθελοντική».

Πρόκειται γι’ ακόμα μιαν αδίστακτη προσβολή προς 
την ελευθερία έκφρασης όχι μόνο των δημοσιογράφων 
αλλά και των νόμιμων πολιτών της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Ο σεβασμός στην ελευθερία έκφρασης, βασική 
και θεμελιώδης αρχή αληθούς δημοκρατίας, δεν είναι 
θέμα… εθελοντισμού αλλά εύτολμης και αταλάντευτης 
υπεράσπισής της απ’ όσους πιστεύουν σε δημοκρατικές 
αρχές και αξίες. Οι ελεύθεροι και έντιμοι δημοσιογράφοι, 
οι οποίοι καθημερινά λογοδοτούν και κρίνονται από τους 
πολίτες, δεν παραχαράσσουν την Ιστορία. Δεν απενοχο-
ποιούν τον Τούρκο Αττίλα. Δεν ωραιοποιούν την κατοχή. 
Δεν συνεργούν στην πολτοποίηση και αγελοποίηση των 
πολιτών, ούτε στη λοβοτομή τους. 

Καθήκον, υποχρέωση και αποστολή μας, ως σο-
βαρών, ελεύθερων και αξιόπιστων δημοσιογράφων, 
είναι να υπερασπιζόμαστε την αλήθεια, τη διαφάνεια, 
την αξιοπρέπεια, το ευρύτερο συμφέρον του τόπου, 
την ταυτότητα, την καταγωγή, τις εθνικές και ελληνι-
κές ρίζες μας και τις βασικές ελευθερίες του πολίτη. 
Συνεπώς, η ελευθερία έκφρασης, ως αποτύπωση 
στοιχειώδους και θεμελιακής δημοκρατικής κατά-
φασης, δεν συρρικνώνεται. Δεν υποβαθμίζεται. Δεν 
υποτάσσεται σε καμία Αρχή και σε καμία εξουσία. 
Δεν τεμαχίζεται. Δεν προσβάλλεται. Δεν συναινεί σε 
έξωθεν υποβολές. 

Οι Έλληνες Κύπριοι δημοσιογράφοι λειτουργούν 
καθημερινά υπό το αττιλικό φάσγανο. Βλέπουν, κατα-
γράφουν και αναλύουν τις ασίγαστες απειλές της κα-
τοχικής Τουρκίας εναντίον της πατρίδας τους. Θα τις 
ωραιοποιήσουν επειδή αυτό υποβάλλει κουτοπόνηρα 
ένας Οργανισμός, με εντόπιους συνεργούς; Θα διαγρά-
ψουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη Κυπριακή Δημοκρατία, 
την οποία η κατοχική Τουρκία θεωρεί ως «εκλιπούσα»; 
Θα φιμωθούν για να… αρέσουν σε ξένους επιβήτορες, 
κατά τον ποιητή;

Το γλωσσάρι είναι η προέκταση της υβριστικά αισχρής 
απόφανσης εκείνου του άθλιου Λόρδου άνεϊ, ο οποί-
ος, μετά το δημοψήφισμα του 2004 και τη διάσωση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, καθύβρισε τους Κυπρίους ως 
«χήνες». Σήμερα, νέοι, αυτόκλητοι σωτήρες, επιδιώκουν 
να μας μετατρέψουν σε κότες για να κακαρίζουμε γελοι-
ωδώς την ωραιοποίηση της κατοχής, την ισοπέδωση 
της μνήμης και την παραχάραξη της Ιστορίας. Ε, δεν θα 
τους περάσει   

ΣΑ ΑΣ ΙΑΚΩ Ι ΗΣΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Η
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Της Κυριακής

ενδυνάμωση του νο-
μοθετικού πλαισίου 
για ταχύτερη και απο-
τελεσματικότερη αντιμε-
τώπιση του γιγαντιαίου 
προβλήματος των μη 
εξυπηρετούμενων δα-

νείων έδωσε το έναυσμα για να ενταθούν οι 
προσπάθειες για πώληση δανείων, από τις 
τράπεζες. Το «άνοιγμα του δρόμου» με την 
επιτάχυνση των διαδικασιών εκποίησης, οι 
βελτιώσεις στον νόμο της πώλησης δανείων, 
όπως και το «πολύπαθο» νομοσχέδιο των 
τιτλοποιήσεων δανείων, το οποίο πέρασε 
από τη Βουλή μετά από αρκετά χρόνια 
«φαγούρας», δημιουργούν ευνοϊκό περι-
βάλλον για τέτοιες κινήσεις. Eπιπρόσθετα, 
την περασμένη Τρίτη ψηφίστηκαν από τη 
Βουλή και οι προτάσεις νόμου, που αφορούν 
φορολογικές ελαφρύνσεις, σε περιπτώσεις 
πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας σε τρίτα 
πρόσωπα για μείωση ή και εξόφληση δα-
νείων. Ουσιαστικά, τόσο ο κρατικός Φορέας 
διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
όσο και επενδυτικά ταμεία, που θα αγορά-
ζουν δάνεια από τις τράπεζες, θα μπορούν, 

πλέον, να κάνουν χρήση του εργαλείου της 
ανταλλαγής ακινήτων έναντι χρέους, χωρίς 
φορολόγηση. Αυτό ίσχυε μέχρι τώρα μόνο 
για τις τράπεζες.    

ρ οντα  
 Σε χρόνο ρεκόρ οι τράπεζες και δη η 

Τράπεζα Κύπρου άρχισε να επεξεργάζεται 
«θερμά», σύμφωνα με πληροφορίες της «Σ», 
το ενδεχόμενο πώλησης μεγάλων πακέτων 
δανείων. Ο σχεδιασμός υπάρχει εδώ και 
καιρό. Οι πληροφορίες φέρουν τη μεγα-
λύτερη τράπεζα του τόπου να επιδιώκει το 
«ξεφόρτωμα» έως και 2,5 δις μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων, που βαραίνουν τον 
ισολογισμό της. Η Τράπεζα είχε δει στο 
πρόσφατο παρελθόν την προσπάθειά της για 
πώληση δανείων αξίας 450 εκ., περίπου, 
να προσκρούει στο Κτηματολόγιο, κυρίως, 
λόγω προβλημάτων στη μεταβίβαση των 
υποθηκών. Έγκυρες πηγές αναφέρουν χα-
ρακτηριστικά στη «Σ» ότι, «μετά τις αλλαγές 
εντατικοποιούνται οι κινήσεις των τραπεζών 
προς τους ενδιαφερόμενους αγοραστές για 
πώληση μεγάλων πακέτων δανείων». Στην 
Ελληνική Τράπεζα, παρά τη γιγάντωσή της, 
δεν κρύβουν ότι οι πωλήσεις δανείων είναι 
ένα εργαλείο, το οποίο δοκίμασαν και τους 
ενδιαφέρει να το χρησιμοποιήσουν εκ νέου 
για την ευόδωση των στόχων τους. 

  
Η οπτ  τ ς Κο όν

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ιδιαίτερη 

μνεία για τη συναλλαγή στον Συνεργατισμό 
στο κείμενο των «θερινών, ενδιάμεσων, 
οικονομικών προβλέψεών» της, το οποίο 
παρουσιάστηκε από τον Πιέρ Μοσκοβισί 
την περασμένη Πέμπτη. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή βλέπει τον χρηματοπιστωτικό 
τομέα της Κύπρου, ο οποίος αποτελούσε 
εμπόδιο για την οικονομία από τα χρό-
νια της κρίσης, να εξυγιαίνεται. «Μόλις 
οριστικοποιηθεί η πώληση της δεύτερης 
μεγαλύτερης τράπεζας, της Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας, αναμένεται να μει-
ωθούν οι αβεβαιότητες γύρω από τις μα-
κροοικονομικές προοπτικές», αναφέρει.

Καθορ τ ό α
Βήμα διασφάλισης της συνέχισης της 

θετικής πορείας της οικονομίας χαρακτή-
ριζε το πρωί της περασμένης Δευτέρας 
τις αποφάσεις της Βουλής ο πουργός 
Οικονομικών. Εμμέσως πλην σαφώς, ο 

άρης Γεωργιάδης, μίλησε για καθοριστικό 
βήμα σωτηρίας. Δηλώνει πεπεισμένος ότι 
το τραπεζικό σύστημα θα εξέλθει ισχυ-
ρότερο, πιο υγιές, ώστε να μπορέσει να 
ανταποκριθεί στο απαιτητικό ευρωπαϊκό 
περιβάλλον. Η Κυβέρνηση εκτιμά ότι οι 
αποφάσεις της Βουλής οδηγούν σε:   

•Ταχύτερη αντιμετώπιση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων.

•Διευκόλυνση της σωστής λειτουργίας 
τραπεζών και αγοράς.

•Διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης. 

•Πλήρη αποκατάσταση της εμπιστο-
σύνης.

Θέτοντας επί τάπητος τα επόμενα βή-
ματα, εστίασε στον αντίκτυπο του εξωτρα-
πεζικού, κρατικού, Φορέα διαχείρισης μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στα δημόσια 
οικονομικά. «Η διαχείριση θα γίνεται από 
εξειδικευμένη ξένη εταιρεία και η ροή 
εσόδων αναμένεται να είναι πολύ ση-
μαντική και ως αποτέλεσμα ο κρατικός 
προ πολογισμός τα επόμενα χρόνια όχι 
μόνο δεν θα επιβαρυνθεί, αλλά θα ενι-
σχυθεί, καθιστώντας και τη διαχείριση του 
χρέους απόλυτα βιώσιμη», σημείωσε ο 

άρης Γεωργιάδης, απαντώντας και στις 
ανησυχίες της Κομισιόν της περασμένης 
εβδομάδας. Το ξημέρωμα της περασμένης 
Δευτέρας επιβεβαίωσε ότι οι καταθέτες 
του Συνεργατισμού καθησυχάστηκαν από 
τη στάση της Βουλής την Κυριακή και ο 

πουργός Οικονομικών επιβεβαίωνε ότι 
οι εκροές καταθέσεων τερματίστηκαν. 

 
Η ετ  θ

Η Ελληνική Τράπεζα «προβάρει το νέο 
της  κοστούμι», αφού «βγαίνει» ενισχυμένη 
από τη συμφωνία. Ο Ανώτατος Εκτελε-
στικός της Διευθυντής, Ιωάννης Μάτσης, 
επισήμανε, στο πλαίσιο της 44ης ετήσιας 
Γενικής Συνέλευσης, ότι η απορρόφηση 
του «καλού» Συνεργατισμού «θα αλλάξει 
εντελώς την Τράπεζα και τις μελλοντικές 
της δυνατότητες, μετατρέποντάς την ως την 

ηγετική τράπεζα στον τομέα λιανικής τρα-
πεζικής και μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
στην Κύπρο. Σε μια πιο ισχυρή Τράπεζα, 
που θα χαρακτηρίζεται από βελτιωμένους 
χρηματοοικονομικούς δείκτες».

•Μερίδιο αγοράς στα εξυπηρετούμενα 
δάνεια: 22  

•Μερίδιο καταθέσεων: 30  
•Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: 25
- Δείκτης κάλυψης των ΜΕΔ με προ-

βλέψεις: 60  
•Δείκτης καθαρών δανείων - καταθέ-

σεων κάτω από 50 .
 Σύντομα θα πραγματοποιηθεί η έκτα-

κτη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας για να 
εγκριθεί από τους μετόχους της η αύξηση 
κεφαλαίου των 150 εκ., τα οποία απαιτούνται 
για την τελική ολοκλήρωση της συναλλαγής.

 
Αν λυ    

 Ο r  or o  είναι ο οίκος, ο 
οποίος ανέλυσε τα δεδομένα του Σχεδίου 
Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων, το 
οποίο αποτελεί μέρος της συμφωνίας για την 
απορρόφηση του «καλού» Συνεργατισμού 
από την Ελληνική Τράπεζα. Με βάση το 
Σχέδιο, το κράτος εγγυάται στην Ελληνική 
τα 2,1 δις από τα 4 δις των εξυπηρε-
τούμενων δανείων του Συνεργατισμού, τα 
οποία αναλαμβάνει η Τράπεζα. Επιπλέον 
η κρατική εγγύηση καλύπτει και το 0,5 
δις των μη εξυπηρετούμενων δανείων του 
Συνεργατισμού, τα οποία επίσης απορροφά 

η Ελληνική Τράπεζα. Η ανάλυση του r  
or o , που έγινε για λογαριασμό του 

πουργείου Οικονομικών, βασίζεται σε 
τρία σενάρια, το βασικό, το ακραίο και στο 
σενάριο, το οποίο αφορά πώληση μικρού 
μέρους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

   
Από  ε  ς  ε  

Τα τρία σενάρια, στα οποία βασίστηκε η 
ανάλυση του r  or o , δεικνύουν 
ότι οι μη αναμενόμενες ζημιές μπορεί να 
κυμανθούν ανάλογα με την περίπτωση από 

155 εκ. μέχρι και 349 εκ. σε βάθος 12 
ετών, οπότε και εκπνέει το Σχέδιο. 

1. Βασικό σενάριο 
•Πιθανή ζημιά σε βάθος 12 ετών: 155 εκ.
2. Ακραίο σενάριο 
•Πιθανή ζημιά σε βάθος 12 ετών: 

319 εκ.
3. Πώληση του 5  των ΜΕΔ στο 45  

της αξίας τους, με βάση το βασικό σενάριο. 
•Πιθανή ζημιά σε βάθος 12 ετών: 

349 εκ.  
 Όπως έγραψε η «Σ» και στο πρόσφατο 

παρελθόν, σε περίπτωση κατά την οποία τα 
δάνεια αυτά θα παρουσιάσουν μελλοντικά 
μη αναμενόμενες ζημιές, θα αναλαμβάνει 
την αποζημίωσή τους ο εξωτραπεζικός 
κρατικός Φορέας Διαχείρισης μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων.

 Το Κράτος θα κληθεί να πληρώσει σε 
περίπτωση που ο Φορέας θα αδυνατεί να 
καλύψει τυχόν ανάγκες, που θα προκύψουν.

15.07.2018
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΑΣΙΛΕΙΟΥ
vasilioun@sigmatv.com

Το μπαρούτι και η φ τιά είχαν φτάσει σε απόσταση ανα-
πνοής  στην κρίση του Συνεργατισμού και το ενδεχόμενο να 
τιναχ εί στον αέρα η οικονομία του τόπου ήταν ορατό. Η Βουλή 
την περασμένη Κυριακή απομάκρυνε το εκρηκτικό κοκτέ-
ιλ , δίδοντας παράταση χρόνου σε Κυβέρνηση, επόπτες και 
τράπεζες να δράσουν έτσι στε να χτυπη εί αποτελεσματικά η 
πηγή του κακού, τα μη ε υπηρετούμενα δάνεια. σ ς να είναι 
και η τελευταία ευκαιρία. Οι μηχανές τ ν τραπεζ ν ανεβάζουν 
στροφές ενισχυμένες από το ανανε μένο νομο ετικό πλαίσιο. 
Ο χρόνος για το επόμενο σημαντικό ραντεβού  τ ν τραπεζ ν 
πλησιάζει, αφού τον Νοέμβριο ανακοιν νονται τα αποτελέσμα-
τα τ ν ασκήσε ν προσομοί σης ακραί ν καταστάσε ν.

ήνουν  μεγ λες 
πωλήσεις δανείων 

Ε ΕΡΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Ε ΕΛΙ ΕΙΣ Η Η ΟΣ ΤΗΣ ΟΥΛΗΣΕ ΕΡΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Ε ΕΛΙ ΕΙΣ Η Η ΟΣ ΤΗΣ ΟΥΛΗΣΕ ΕΡΕ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΡΟΜΟΛΟΓΕΙ Ε ΕΛΙ ΕΙΣ Η Η ΟΣ ΤΗΣ ΟΥΛΗΣ



ετά από αρκετή 
συζήτηση το Κοι-
νοβούλιο προχώ-
ρησε στην ψήφιση 
νέων νομοθεσιών 
και τροποποιήσε-
ων σε δύο δόσεις, 

με σκοπό την ενίσχυση της προσπάθειας 
διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων (ΜΕΔ). Από τη μια είχαμε τις αλλαγές 
στον νόμο των εκποιήσεων, στις πωλήσεις 
δανείων, στο πλαίσιο αφερεγγυότητας, την 
υιοθέτηση των τιτλοποιήσεων και από την 
άλλη, την αλλαγή στις νομοθεσίες που αφορούν 
τις φοροελαφρύνσεις για πωλήσεις ακινήτων 
σε τρίτους, με το αντίτιμο να χρησιμοποιείται 
για την αποπληρωμή ΜΕΔ. Η επόμενη μέρα 
αναμένεται να φέρει αυξημένη πίεση στους 
δανειολήπτες και επιτάχυνση των εκποιήσεων, 
ενδεχομένως μεγάλες πωλήσεις δανειακών 
χαρτοφυλακίων, ενώ σύντομα αναμένεται η 
θεσμοθέτηση του φορέα διαχείρισης ΜΕΔ και 
του προγράμματος ΕΣΤΙΑ, που σκοπό έχει 
την προστασία της κύριας κατοικίας.

Ο νό ος τ ν ε πο ε ν
Σημαντικές είναι οι αλλαγές που ψηφίστη-

καν σε σχέση με τον περί Μεταβιβάσεως και 
ποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμο. Με βάση 

τις αλλαγές γίνεται δυνατή η διάσπαση των 
υποθηκών ώστε να διευκολύνεται η πώλη-
ση των χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων 
χωρίς να επηρεάζεται η προτεραιότητα σε 
ό,τι αφορά τους δικαιούχους της υποθήκης. 
Αν, για παράδειγμα, ένα ακίνητο εξασφαλίζει 
δύο δάνεια, γίνεται δυνατός ο «καταμερισμός» 
της αξίας της υποθήκης στα δύο δάνεια και 
η εκ νέου εγγραφή τους στο Κτηματολόγιο. 

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που 
προέκυψαν κατά την περίοδο εφαρμογής 
του νέου πλαισίου για τις εκποιήσεις είναι 
το κατά πόσον θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
στις περιπτώσεις που υπήρχαν δικαστικές 
αποφάσεις σε ό,τι αφορά την παραχώρηση 
δανείων, ή συμφωνημένες διαιτησίες (αυτό 
αφορά κυρίως το Συνεργατισμό) πριν από 
την ημέρα εφαρμογής του νέου νόμου των 
εκποιήσεων. Μέχρι τώρα η εφαρμογή του 
πλαισίου σε τέτοιες περιπτώσεις ήταν προ-
βληματική, με αποτέλεσμα η υλοποίηση 
οποιωνδήποτε δικαστικών αποφάσεων για 
την ανάκτηση εκποίηση των υποθηκών να 
μπορεί να γίνει μόνο μέσω του προηγούμενου 
χρονοβόρου πλαισίου. 

Σύμφωνα με τον νέο νόμο, η εξασφάλιση 
διατάγματος Δικαστηρίου για πώληση ενυ-
πόθηκου ακινήτου ή η έναρξη διαδικασίας 
πώλησης του ενυπόθηκου ακινήτου δυνάμει 
του εν λόγω διατάγματος, είτε πριν είτε μετά την 
έναρξη της ισχύος του νόμου των εκποιήσεων, 
δεν επηρεάζει το δικαίωμα του ενυπόθηκου 
δανειστή να προχωρήσει με την εφαρμογή 
της διαδικασίας πώλησης του ενυπόθηκου 
ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου 
πλαισίου για τις εκποιήσεις.

Δ α ρα  ρθρου ΙΓ
Επιπλέον περιορίζονται οι περιπτώσεις 

που μπορεί ο δανειολήπτης να καταφύγει στη 
δικαιοσύνη (σε καμία περίπτωση δεν αναιρείται, 
ούτε θα μπορούσε να αναιρεθεί το δικαίωμα του 
δανειολήπτη να προσφύγει στη δικαιοσύνη). 
Για παράδειγμα, διαγράφηκε το άρθρο 44ΙΓ 
του Νόμου «Αναφορικά με την άσκηση των 
δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του ενυ-
πόθηκου δανειστή, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του παρόντος Μέρους, ενυπόθηκος οφειλέτης 
ή οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, του 
οποίου τα έννομα συμφέροντα παραβλάπτονται 
από οποιαδήποτε ειδοποίηση ή πράξη, στο 
πλαίσιο του παρόντος Μέρους, δύναται εντός 
χρονικής περιόδου που δεν υπερβαίνει τις 
τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που 
το πρόσωπο γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει για 

τέτοια ειδοποίηση ή πράξη, να καταχωρίσει 
έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο». 

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις όπου 
έχει εκδοθεί προσωρινό διάταγμα αναστο-
λής της διαδικασίας, αυτή σταματά αμέσως 
και αυτός είναι ένας από τους λόγους που 
η εκδίκαση τέτοιων υποθέσεων πρέπει να 
γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

Σε ό,τι αφορά την επιφυλαχθείσα τιμή 
κατά τον πρώτο πλειστηριασμό, παρά τα 
σχόλια που υπήρχαν, παραμένει ως ελάχιστο 
ποσό το 80  της εκτιμημένης αξίας που 
είχε καθοριστεί, όμως πλέον η αναφορά στο 
συγκεκριμένο ποσοστό γίνεται για πωλή-
σεις μέσω οποιασδήποτε μεθόδου. Αν δεν 
υπάρξει πώληση, τότε παρέχεται περίοδος 
τριών μηνών στον δανειστή να πωλήσει το 
ακίνητο σε τιμή όχι χαμηλότερη του 50  
της εκτιμημένης αξίας.

Επιπλέον επισπεύδεται η περίοδος απο-
στολής των προειδοποιήσεων, η οποία θα 
γίνεται με συστημένες επιστολές ώστε να 
διασφαλίζεται η γρήγορη διεκπεραίωση της 
διαδικασίας. Διασφαλίζεται, επίσης, μέσα 
από προτεινόμενες αλλαγές, η πρόσβαση 
του ενυπόθηκου δανειστή στο ακίνητο ώστε 
να γίνει δυνατή η αξιολόγησή του και ο 
καθορισμός της αγοραίας αξίας του, ενώ 
παύει να ισχύει το προνομιακό καθεστώς 
του οφειλέτη στις περιπτώσεις όπου ( ) ο 
οφειλέτης έχει λάβει κρατική χορηγία ως 
συνεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών 
του, ( ) όταν η αξία της κύριας κατοικίας 
υπερβαίνει τις 350.000.

τ  α α ο  
Σύμφωνα με το προηγούμενο πλαίσιο, 

κύρια κατοικία θεωρείτο κατοικία που 
χρησιμοποιείται για τη διαμονή του ιδι-
οκτήτη της για περίοδο πέραν των έξι (6) 
μηνών κατ’ έτος. Τώρα ο ορισμός περιορί-
ζεται βάζοντας μέγιστη αξία τις 350.000. 
Στις περιπτώσεις εφαρμογής διαδικασίας 
πώλησης ενυπόθηκου ακινήτου το οποίο 
συνιστά κύρια κατοικία ο ενυπόθηκος οφει-
λέτης έχει προνομιακό καθεστώς έναντι 
του τελευταίου προσφοροδότη που έχει 
υποβάλει την υψηλότερη προσφορά. Άρα 

ο δημοπράτης, αφού λάβει την τελευταία 
προφορική προσφορά εκ μέρους του προ-
σφοροδότη αναφορικά με το υπό πώληση 
ενυπόθηκο ακίνητο και προτού προβεί σε 
κήρυξη αυτού ως τελευταίου προσφορο-
δότη, απευθύνεται πρώτα στον ενυπόθηκο 
οφειλέτη και υποβάλλει το ερώτημα κατά 
πόσον ο ενυπόθηκος οφειλέτης επιθυμεί 
και είναι σε θέση να καταβάλει το τίμημα 
της τελευταίας υποβληθείσας προφορικής 
προσφοράς εφ’ άπαξ και ή τοις μετρητοίς, 
ώστε ο ενυπόθηκος οφειλέτης να υποκατα-
στήσει τον τελευταίο προσφοροδότη.

Πλέον υιοθετείται και ο θεσμός των ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών, μέτρο το οποίο 
εφαρμόζεται με επιτυχία στην Ελλάδα, με 
πολλές εκποιήσεις να γίνονται σε σύντομο 
χρονικό διάστημα χωρίς οποιαδήποτε εμπό-
δια. Η διαδικασία θα ρυθμίζεται μέσα από 
κανονισμούς που θα εκδίδει το πουργείο 
Οικονομικών.

Π λ ε ς Χρ ατοπ τ τ ν 
Δ ευ ολύν ε ν

Ένα από τα σημαντικά ζητήματα που 
προέκυπταν κατά τις συζητήσεις μεταξύ 
των τραπεζικών ιδρυμάτων και των ενδι-
αφερομένων αγοραστών δανείων είναι η 
διαδικασία για τη μεταφορά των υποθηκών 
κατά τις πωλήσεις δανείων. Μέχρι σήμερα 
αυτό που ισχύει είναι ότι η μεταφορά των 
υποθηκών θα πρέπει να γίνει μια μια με 
την κατάθεση εγγράφων στο Τμήμα Κτημα-
τολογίου, διαδικασία που παίρνει χρόνια.

Με τις αλλαγές της νομοθεσίας διασφα-
λίζεται ότι όλες οι εξασφαλίσεις μεταβιβά-
ζονται στον αγοραστή των δανείων χωρίς 
την καταβολή τελών, ενώ ρυθμίζονται τα 
αποτελέσματα της μεταβίβασης και ει-
δικότερα η μεταφορά δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων, τα ωφελήματα και η σειρά 
προτεραιότητας. Κάθε εταιρεία εξαγοράς 
πιστώσεων υποχρεούται να συμμετάσχει 
και να παρέχει δεδομένα στον μηχανισμό 
ανταλλαγής δεδομένων «ΑΡΤΕΜΙΣ», ενώ 
διασφαλίζεται η πρόσβαση στον μηχανισμό 
ανταλλαγής πληροφοριών «ΑΙΑΝΤΑΣ» (συ-
στήματα που αφορούν τα πιστωτικά προφίλ 

των προβληματικών δανειοληπτών). 
Πλέον διασφαλίζεται η πρόσβαση του 

προτιθέμενου αγοραστή χρηματοπιστωτι-
κών διευκολύνσεων σε όλα τα έγγραφα που 
αφορούν τη δανειακή σύμβαση, ώστε να 
προχωρήσει σε σωστή αξιολόγηση. Επιση-
μαίνεται επίσης ότι αν το τραπεζικό ίδρυμα 
ξεκίνησε δικαστικές διαδικασίες εναντίον 
του δανειολήπτη, τότε αυτές συνεχίζονται 
κανονικά και μετά την πώληση της δανει-
ακής σύμβασης.

Επιπλέον δίνεται το δικαίωμα συμψη-
φισμού στα τραπεζικά ιδρύματα. Δηλαδή 
όταν o εκχωρητής είναι πιστωτικό ίδρυμα, 
οι όροι της μεταφοράς πιστωτικών διευ-
κολύνσεων δύνανται να περιλαμβάνουν 
πρόνοιες, ώστε κατά την μεταφορά πιστω-
τικών διευκολύνσεων να δημιουργείται ή 
να διατηρείται δικαίωμα συμψηφισμού των 
πιστωτικών διευκολύνσεων με πιστωτικά 
υπόλοιπα που διατηρούνται από τον δα-
νειολήπτη στον εκχωρητή.

Τ τλοπο ε ς 
Ένα νέο εργαλείο προστέθηκε στη φαρέτρα 

των τραπεζών για αντιμετώπιση των ΜΕΔ, 
αυτό των τιτλοποιήσεων. ο χρηματοπιστωτικό 
ίδρυμα προχωρεί στη μεταφορά μεταβίβαση 
δανείων ή άλλων χρηματοπιστωτικών διευκο-
λύνσεων σε εταιρικό όχημα ειδικού σκοπού 
ή διαχειριστή πιστωτικών ανοιγμάτων. Μετά 
τη μεταβίβαση η εταιρεία ειδικού σκοπού 
προχωρεί σε έκδοση τίτλων με εξασφάλιση 
τα δάνεια, προς επενδυτές για την άντληση 
κεφαλαίων. Μέσα από τη συγκεκριμένη 
μορφή τιτλοποιήσεων οι τραπεζικές διευ-
κολύνσεις αποαναγνωρίζονται από τους 
ισολογισμούς του τραπεζικού ιδρύματος 
κατά τη μεταφορά τους.

λλες αλλα ς 
Στις αλλαγές συμπεριλαμβάνονται και 

μέτρα ενίσχυσης του πλαισίου αφερεγγυ-
ότητας, με τη διευκρίνιση των ορισμών, τη 
διεύρυνση των κριτηρίων επιλεξιμότητας, τη 
συμμετοχή των χρεών προς την Κυβέρνηση 
στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης (παύση 
προνομιακής μεταχείρισης) και την απλού-

στευση των διαδικασιών. 
Αλλάζουν τα κριτήρια ένταξης σε μη συ-

ναινετικά προσωπικά σχέδια αποπληρωμής. 
Τουλάχιστον ένας από τους πιστωτές πρέπει 
είναι εξασφαλισμένος πιστωτής, ο οποίος 
έχει εξασφάλιση επί της κύριας κατοικίας του 
χρεώστη η οποία βρίσκεται στη Δημοκρατία, 
η αγοραία αξία της οποίας δεν υπερβαίνει 
το ποσό των 300.000 - το ποσό αυξάνεται 
σε 350.000. Επιπλέον η συνολική αξία 
των περιουσιακών στοιχείων του χρεώστη, 
εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας του, δεν 
υπερβαίνει τις 250.000 - το ποσό αυξάνεται 
σε 500.000.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, με το σχέ-
διο αποπληρωμής που καταρτίζεται για μη 
συναινετικά προσωπικά σχέδια διασφαλίζεται 
οποιαδήποτε άλλη κινητή περιουσία, επί της 
οποίας δεν υπάρχουν οποιεσδήποτε εξα-
σφαλίσεις, συνολικής αξίας πέραν 50.000. 
Προηγουμένως το ποσό ήταν 35.000, ενώ 
διαγράφεται το κριτήριο επιλεξιμότητας που 
προνοούσε 25  ή μεγαλύτερο των χρεών 
που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια 6 μηνών 
πριν την αίτηση για έκδοση προστατευτικού 
διατάγματος. Σημειώνεται ότι η προστασία 
εγγυητών που συμμετέχουν σε σχέδια απο-
πληρωμής με βάση το πλαίσιο αφερεγγυότητας 
διασφαλίζεται για πάντα. 

Τόσο σε ό,τι αφορά τα φυσικά πρόσωπα όσο 
και τις εταιρείες, ανεξάρτητα από τις διατάξεις 
οποιουδήποτε άλλου νόμου, εάν χρεώστης 
ο οποίος λαμβάνει κρατική χορηγία ως συ-
νεισφορά για μερική κάλυψη των χρεών του 
παρουσιάσει καθυστέρηση στις πληρωμές 
του προς οποιοδήποτε πιστωτή για περίοδο 
τριών (3) μηνών, τερματίζεται οποιαδήποτε 
προστασία από τους πιστωτές του σύμφωνα 
με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο νόμο 
και υπόκειται σε μέτρα εκτέλεσης από τους 
πιστωτές για είσπραξη των χρεών του. 

Φορολο ς αλλα ς
Με προτάσεις νόμου την προηγούμενη 

Δευτέρα, το Κοινοβούλιο προχώρησε στη  
φοροαπαλλαγή πωλήσεων ακινήτων προς 
τρίτους, στην περίπτωση που το αντίτιμο 
χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση δανεί-
ου που ήταν μη εξυπηρετούμενο στο τέλος 
του 2015. πενθυμίζεται ότι μέχρι σήμερα 
ίσχυε ότι στην περίπτωση που δανειολή-
πτης προχωρούσε σε συμφωνία ανταλλαγής 
της υποθήκης έναντι του δανείου, τότε δεν 
επιβάλλονταν οποιοιδήποτε φόροι και τέλη 
στη συναλλαγή. 

Με τις νομοθετικές αλλαγές η ίδια απαλ-
λαγή θα ισχύει στην περίπτωση κατά την 
οποία το ενυπόθηκο ακίνητο πωλείται σε τρίτο 
πρόσωπο και το αντίτιμο αγοράς χρησιμο-
ποιείται για πλήρη ή μερική αποπληρωμή 
δανείου και στις περιπτώσεις που εταιρεία 
διαχείρισης δανείων (μετά από την αγορά 
δανείων) προχωρεί σε ανταλλαγή χρέους 
με το ενυπόθηκο ακίνητο.
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Η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε αυτήν 
την εβδομάδα σε υπογραφή δεσμευ-
τικής συμφωνίας για την πώληση 

της θυγατρικής της τράπεζας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο (Η.Β.)  o  ru    
(«  ») και της θυγατρικής της  o  

ru   r   («  », και 
μαζί το «Συγκρότημα Η.Β.») στη r   

 (« r »). Η πώληση αναμένεται 
να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος του 2018 
και υπόκειται σε έγκριση από τις εποπτικές 
Αρχές του Συγκροτήματος και της  . 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Τρά-
πεζας, το τίμημα πώλησης ύψους 103 εκατ. 
(περίπου 117 εκατ.) υπόκειται σε συνήθεις 

αναπροσαρμογές με την ολοκλήρωση της 
πώλησης. Το τίμημα πώλησης είναι πληρωτέο 
σε μετρητά, με το μισό να είναι αναβαλλόμενο 
για περίοδο 24 μηνών από την ολοκλήρωση 
της πώλησης, χωρίς οποιουσδήποτε όρους 
που να αφορούν την επίδοση της  . 
Κατά την ολοκλήρωση της πώλησης, η συνο-
λική αξία αναμένεται να έχει θετική επίδρα-
ση περίπου 65 μ.β.2 στον δείκτη Κεφαλαίου 
Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 ( E 1) του 
Συγκροτήματος και περίπου 60 μ.β.2 στον 
Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 
του Συγκροτήματος. Το λογιστικό κέρδος 
από την πώληση αναμένεται να ανέλθει σε 
περίπου 3 εκατ. Το Συγκρότημα θα προ-

βεί σε επικαιροποιημένη ενημέρωση για τη 
χρηματοοικονομική επίδραση της πώλησης 
κατά την ολοκλήρωσή της.

Στ  τρατ  
του Συ ροτ ατος

Η συναλλαγή αναμένεται να μην έχει 
σημαντική επίδραση στην κατάσταση λογα-
ριασμού αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος 
και η καθοδήγηση για βασικά κέρδη ανά 
μετοχή ύψους περίπου 0.40 για το έτος, με 
βάση την οργανική κερδοφορία, διατηρείται. 
Με εξαίρεση τη μείωση του στόχου για το 
μέγεθος του ισολογισμού κατά περίπου 

2 δισ., οι στόχοι του Συγκροτήματος για 

το έτος και η μεσοπρόθεσμη καθοδήγηση 
διατηρούνται και εξακολουθούν να μην περι-
λαμβάνουν την επίδραση από οποιεσδήποτε 
συναλλαγές για επιτάχυνση της μείωσης 
του κινδύνου στον ισολογισμό. Η Τράπεζα 
αναφέρει ότι η πώληση του Συγκροτήματος 
Η.Β. εμπίπτει στη στρατηγική του Συγκρο-
τήματος για δημιουργία αξίας για τους μετό-
χους και επικέντρωση κυρίως στη στήριξη 
της ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας. 
Στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής, το Συ-
γκρότημα και η   θα υπογράψουν 
συμφωνία συνεργασίας, μέσω της οποίας 
οι δυο οργανισμοί θα συνεργάζονται σε δι-
άφορους σημαντικούς τομείς στο μέλλον, 

περιλαμβανομένης και της συνέχισης της 
εξυπηρέτησης των υφιστάμενων πελατών.

 
ετονο ετα  

ε  
Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, η 

εμπορική επωνυμία της   αναμένεται 
να αλλάξει σε « r  », που αντικα-
τοπτρίζει την κυπριακή της κληρονομιά, 
ταυτόχρονα εστιάζοντας σε ένα μοντέρνο 
και ενεργητικό προφίλ. «Η πώληση αυτή 
αποτελεί ακόμα ένα θετικό βήμα στην πο-
ρεία του Συγκροτήματος για ανάκτηση της 
ισχυρής του θέσης», ανέφερε, σύμφωνα με 
την ανακοίνωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος 

του Συγκροτήματος, Τζον Πάτρικ ούρικαν. 
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της  ,  

, ανέφερε ότι η συναλλαγή αποτελεί θετική 
εξέλιξη για την τράπεζα στο Η.Β. «Η πώληση 
στη r  θα μας επιτρέψει να επικεντρω-
θούμε στην αύξηση της αναγνωρισιμότητάς 
μας σε επιχειρηματίες και καταθέτες στο Η.Β., 
περιλαμβανομένου και του κλάδου ακινήτων 
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων», ανέφερε. Ο 
Διευθυντής της r ,  o , ανέφερε 
ότι η εταιρεία βλέπει σημαντικές ευκαιρίες 
για ανάπτυξη και την καλύτερη κάλυψη των 
αναγκών μικρών επιχειρήσεων στη βρετανική 
αγορά, περιλαμβανομένων και αυτών που 
ανήκουν στην κυπριακή κοινότητα.

     Τ      



ο αργότερο εντός του 
πρώτου δεκαημέρου του 
Αυγούστου θα πρέπει να 
κλείσει το θέμα της εθε-
λούσιας εξόδου των 900 
υπαλλήλων του Συνεργα-
τισμού, καθώς από την 1η 

Σεπτεμβρίου θα πρέπει το προσωπικό που θα 
παραμείνει να μεταπηδήσει στην Ελληνική 
Τράπεζα και στον Φορέα που θα δημιουρ-
γήσει η Κυβέρνηση για τη διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η προγραμ-
ματισμένη συνάντηση των συντεχνιών με 
τη διοίκηση του Συνεργατισμού αυτήν την 
εβδομάδα αναβλήθηκε, καθώς η Συνεργατική 
προσπαθεί να υποβάλει μια πρόταση που, 
αφενός, θα διασκεδάζει τις ανησυχίες τους 
και, αφετέρου, θα διασφαλίζει την επιτυχία 
του σχεδίου.

Α ε ύρ τες α ορ ς
Για την ώρα οι διαφορές των δύο πλευρών 

δείχνουν αγεφύρωτες, κυρίως στον τρόπο 
επιλογής (αυτοβούλως ή όχι) των υπαλ-
λήλων που θα αποχωρήσουν καθώς και 
στο ποσό της αποζημίωσης. Η τελευταία 
πρόταση προς τις συντεχνίες για το σχέδιο 
εθελούσιας εξόδου που υπέβαλε η Συνερ-
γατική προνοούσε:
• Ποσό αποζημίωσης ίσο με τον ετήσιο μισθό 

 τα χρόνια υπηρεσίας  25  και καταβολή 
του ποσού σε δύο δόσεις.
• Μίνιμουμ ποσό αποζημίωσης 40.000 ή 1 
ετήσιο μισθό  (το πιο ψηλό ποσό από τα δύο).
• Μέγιστο ποσό 170.000 ή 3 ετήσιους μισθούς 
(το πιο χαμηλό ποσό από τα δύο).
• Πληρωμή συσσωρευμένων αδειών μέχρι 2 
έτη, ταμείο υγείας για 3 χρόνια, ασφάλεια ζωής 
για 3 χρόνια, ταμείο ευημερίας για 3 χρόνια.
• Μετατροπή των συμβατικών δανείων σε 
εμπορικά δάνεια.
• Για όσους υπαλλήλους έχουν μη εξυπηρε-
τούμενα δάνεια ή δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις 
ή υπερβάσεις σε τρεχούμενους ή και κάρτες, 
προτείνεται κατακράτηση του 30  επί του 
συνολικού ποσού για ένα εξάμηνο, ώστε να 
διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους.

Ο Φορ ας α  τα υπο ατα τ ατα 
που θα λε ουν

Δύο άλλες σημαντικές παράμετροι για 
τις συντεχνίες στο τραπέζι των συζητήσεων 
είναι το να γνωρίζει το προσωπικό πώς θα 
λειτουργήσει ο φορέας διαχείρισης των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων, όπως επίσης και 
το ποια υποκαταστήματα του Συνεργατισμού 
θα αξιοποιήσει η Ελληνική Τράπεζα. Για πα-
ράδειγμα, κάποιος που διαμένει Κυπερούντα 
σήμερα, αν πληροφορηθεί ότι θα κλείσει οριστικά 
το συγκεκριμένο υποκατάστημα, ενδεχομένως 
να πατήσει τα κουμπί και να αποχωρήσει. 

Η θ  τ ς ΕΤΥΚ
Η ΕΤ Κ την Τετάρτη σε εγκύκλιό της ξε-

καθάρισε ότι οι προτάσεις της τράπεζας για το 
σχέδιο εθελοντικής αποχώρησης των εργαζο-
μένων στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα 
«δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των 
συναδέλφων», καθώς «όχι μόνο δεν βελτιώ-

νουν προηγούμενες προτάσεις της, αλλά είναι 
χειρότερες». Σύμφωνα με την ΕΤ Κ, η τελευταία 
πρόταση της τράπεζας καθορίζει ελάχιστο ποσό 
τις 20.000 και μέγιστο ποσό τις 170.000. 
Στην εγκύκλιο, με τίτλο «η παραπληροφόρηση 
πρέπει να σταματήσει», η ΕΤ Κ επανέρχεται 
στο θέμα του σχεδίου εθελοντικής αποχώρησης 
και στις θέσεις που έχουν κατατεθεί από πλευ-
ράς συντεχνιών, αλλά και τις προτάσεις που 
η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα υπέβαλε. 
«  ΕΤ Κ, από την αρχή, έχει καταθέσει, με 
πλήρη διαφάνεια, τις θέσεις της και εξέφρασε 
τις ανησυχίες της, για τη στάση που τηρούν 
οι άλλοι εμπλεκόμενοι», σημειώνεται. Προ-
στίθεται ότι «εδώ και αρκετές μέρες ακούμε 
τους εκπροσώπους άλλων συντεχνιών να πα-
ραπληροφορούν εκ νέου τους συναδέλφους 
και την κοινή γνώμη, λέγοντας ότι οι θέσεις 
τους δεν υπολείπονται σε τίποτε έναντι αυτών 
της ΕΤ Κ ή ακόμα ότι κατέθεσαν πιο συμφέ-
ρουσες για τους συναδέλφους προτάσεις, από 

αυτές της ΕΤ Κ». Προς «αποκατάσταση της 
αλήθειας» η ΕΤ Κ αναφέρει σχετικά με το 
Σχέδιο Εθελοντικής Αφυπηρέτησης ότι έθεσε 
ελάχιστο ποσό «αποζημίωσης» ( 100.000). 
Συμπληρώνει ότι ξεκάθαρη θέση για μέγιστο 
ποσό, είχε μόνο η ίδια η οργάνωση ( 200.000), 
ενώ άλλες συντεχνίες δήλωσαν ότι μπορούν να 
δεχθούν και χαμηλότερα ποσά. Σε ό,τι αφορά 
τον συντελεστή υπολογισμού της αποζημίωσης, 
λέει ότι εισηγήθηκε τους 5 ετήσιους μισθούς, 
ενώ άλλες συντεχνίες έκαναν εισηγήσεις για 
μικρότερο αριθμό μισθών. «Δυστυχώς, η εργο-
δοτική πλευρά εκμεταλλεύεται τις τοποθετήσεις 
αυτές και διατηρεί αρκετά χαμηλά τον πήχη  
του συνολικού πακέτου, εις βάρος φυσικά του 
συνόλου των συναδέλφων»,   συμπληρώνεται.

Καθόλου α ό ο ο
ς προς το κατά πόσον το σχέδιο μπορεί 

να πετύχει τον στόχο του, η ΕΤ Κ αναφέρει 
ότι «δεν είμαστε καθόλου αισιόδοξοι για το 

αποτέλεσμα», ενώ διερωτάται τι θα συμβεί εάν 
δεν επιλέξουν το σχέδιο 900 συνάδελφοι, με 
δεδομένο ότι αποκλείεται η πιθανότητα των 
απολύσεων. «Αυτό το ερώτημα οφείλουν να απα-
ντήσουν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία 
που βρίσκεται σε εξέλιξη για διαμόρφωση του 
Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης», συμπλη-
ρώνεται. Η ΕΤ Κ λέει τέλος ότι έχει καταθέσει 
ξεκάθαρη θέση, προτείνοντας ο αριθμός που 
θα υπολείπεται για να συμπληρωθούν οι 900, 
να απορροφηθεί από τη Δημόσια πηρεσία, 
ενώ αναφέρει πως θα συνεχίσει με την ίδια 
σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια να 
χειρίζεται τα θέματα που απασχολούν τα μέλη 
της συντεχνίας.

Για το θέμα της απορρόφησης υπαλλήλων 
στη δημόσια υπηρεσία διαφωνούν κάθετα οι 
υπόλοιπες συντεχνίες, οι οποίες παράλληλα σε 
δημόσιες συζητήσεις κατηγόρησαν την ΕΤ Κ 
ότι προσπαθεί να τους κλέψει και μέλη τους. 
Τέλος, σε ό,τι αφορά τον Συνεργατισμό, για την 
ώρα κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους, καθώς 
συνδέουν έμμεσα το ποσό της αποζημίωσης 
με τη σταθεροποίηση της κατάστασης των 
μεγάλων εκροών που παρατηρήθηκαν τον 
τελευταίο μήνα. 
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ΑΝ ΡΕΑΣ Α  ΑΝ ΡΕΟΥΑΠΟ Η

υπνες και οικονομικές 
λ σεις για προσαρμογή

 των όμπι μας  στο ακίνητό μας

Παρατείνεται η αγωνία των εργαζομένων
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Για παρ δειγμα  κ ποιος 
που διαμένει Κυπερο ντα 
σήμερα  αν πληρο ορη εί 

ότι α κλείσει οριστικ  
το συγκεκριμένο 
υποκατ στημα  

ενδε ομένως να πατήσει 
τα κουμπί και να 

απο ωρήσει

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ

Η ΠΡΟΓΡΑΜ
ΜΑΤΙΣΜΕΝΗ 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΕ
ΧΝΙΩΝ ΜΕ ΤΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΣ
ΜΟΥ ΑΥΤΗΝ 
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑ
ΔΑ ΑΝΑΒΛΗ
ΘΗΚΕ, ΚΑΘΩΣ 
Η ΣΥΝΕΡΓΑ
ΤΙΚΗ ΠΡΟΣ
ΠΑΘΕΙ ΝΑ 
ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΜΙΑ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ, 
ΑΦΕΝΟΣ, ΘΑ 
ΔΙΑΣΚΕΔΑ ΕΙ 
ΤΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙ
ΕΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ, 
ΑΦΕΤΕΡΟΥ, 
ΘΑ ΔΙΑΣΦΑ
ΛΙ ΕΙ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΟΥ 
ΣΧΕΔΙΟΥ

Καταρρέει η τουρκική λίρα, καθώς στο 
μέσο της εβδομάδας υποχώρησε στις 
4,967 λίρες ανά δολάριο, μετά την πρό-

βλεψη Ερντογάν για μείωση των επιτοκίων. 
Τις τελευταίες ημέρες το νόμισμα καταγράφει 
ιστορικά χαμηλά, με βασική αιτία τις επιλογές 
του Τούρκου Προέδρου, όπως την τοποθέτη-
ση του γαμπρού του στη θέση του πουργού 
Οικονομικών. Λίγες ώρες μετά την ορκωμοσία 
του, που σήμανε ταυτόχρονα την κατάργηση 
της θέσης του πρωθυπουργού, ο πρόεδρος της 
Τουρκίας, ο οποίος πλέον ηγείται όχι μόνον 
του κράτους αλλά και της κυβέρνησης, διόρισε 

πουργό Οικονομικών τον γαμπρό του, Μπεράτ 
Αλμπαϊράκ, κάνοντας πράξη τη διακήρυξή του 
ότι θέλει να αποκτήσει μεγαλύτερο προσωπικό 
έλεγχο επί της νομισματικής πολιτικής. Την 
Τετάρτη, τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφε-
ραν ότι ο αρχηγός του κράτους δήλωσε πως 
πιστεύει ότι τα επιτόκια θα πέσουν και ότι ο 
Αλμπαϊράκ θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο γι’ 
αυτό. Έχουμε πολλά εργαλεία. Πιστεύω ότι θα 
δούμε τα επιτόκια να πέφτουν στην περίοδο 
που έρχεται , είπε ο Ερντογάν, σύμφωνα με 
την εφημερίδα urr . Είμαι σίγουρος ότι 
όχι μόνο οι κρατικές, αλλά και οι ιδιωτικές 
τράπεζές μας θα σηκώσουν το μερίδιο ευθύ-
νης τους, εάν χρειαστεί , πρόσθεσε ο ισχυρός 
άνδρας της Τουρκίας.

Δ ο ονο  πε θαρ α
Ο νέος πουργός Οικονομικών από την 

πλευρά του δήλωσε ότι θα κάνει βήματα για 
να υποχωρήσει ο πληθωρισμός σε μονοψήφιο 
νούμερο όσο το δυνατόν συντομότερα. Προτε-
ραιότητα θα είναι η δημοσιονομική πειθαρχία 
και οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με σκοπό 
τη σταθερή και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
τόνισε, σύμφωνα με το πρακτορείο o u. 
Παράλληλα και το αρνητικό επενδυτικό κλίμα 
φαίνεται να επιβαρύνει περαιτέρω τη  συνολι-
κή εικόνα, με τον Ερντογάν πλέον να δέχεται 
ασφυκτικές πιέσεις. Από τις αρχές του έτους 
η λίρα έχει χάσει περίπου το 22  της αξίας 
της έναντι του αμερικανικού νομίσματος, κα-
θώς οι επενδυτές ανησυχούν για την επιρροή 
του Ερντογάν στη νομισματική πολιτική και 
τα επαναλαμβανόμενα αιτήματά του για χα-
μηλότερα επιτόκια.

Αν υ ες από 
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης oo ’  

εξέφρασε ανησυχίες για τις προοπτικές της ανε-
ξαρτησίας της κεντρικής τράπεζας, δεδομένων των 
αλλαγών αυτήν την εβδομάδα που καθιστούν τον 
πρόεδρο της χώρας μοναδικό υπεύθυνο για τον 
διορισμό των μελών της επιτροπής νομισματικής 
πολιτικής της τράπεζας και που μειώνουν τη 
διάρκεια της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη. 
Οι προκλήσεις στην αποτελεσματικότητα της 
κεντρικής τράπεζας είναι «προφανώς αυτήν τη 
στιγμή αρνητικό γεγονός για το αξιόχρεο ( r  

)», ανέφερε ο οίκος σε έκθεσή του. Ο 
γενικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε 
νωρίτερα πτώση 1 , έχοντας υποχωρήσει 
χθες κατά 5 , με τις απώλειες από τις αρχές 
του έτους να ξεπερνούν το 20 . Οι τραπεζικές 
μετοχές σημείωναν μικρές διακυμάνσεις αφού 
υποχώρησαν χθες κατά περισσότερο από 9  
- καταγράφοντας τη χειρότερη ημερήσια επί-
δοσή τους εδώ και πέντε χρόνια. Η απόδοση 
του 10ετούς ομολόγου αυξήθηκε στο 18,79  
από το 18,37 .

   Έ    
      



καθυστέρηση στη λήψη 
κομβικών αποφάσε-
ων για τον τουρισμό 
μπορεί να αποβεί ζη-
μιογόνα για την ιδιαί-
τερα προσοδοφόρα 
βιομηχανία, εκτιμά ο 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΚΟΤ, Άγγελος Λο ζου. Πάντως ο κ. 
Λο ζου εφιστά την προσοχή για την επό-
μενη ημέρα, τονίζοντας ότι η ψήφιση από 
τη Βουλή για δημιουργία φυπουργείου 
Τουρισμού φέρει όλους όσοι θα κληθούν 
να διαχειριστούν την τουριστική βιομη-
χανία προ των ευθυνών τους, καθώς σε 
αντίθετη περίπτωση οι επιπτώσεις θα είναι 
ολέθριες. Ο κ. Λο ζου, ο οποίος θα είναι ο 
τελευταίος επικεφαλής του ΚΟΤ στην ιστο-
ρία, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, 
που παραχώρησε στη «Σ», αναφέρθηκε 
στα πλεονεκτήματα που έχει να προτάξει η 
Κύπρος έναντι των ανταγωνιστών της, ενώ 
άνοιξε τα χαρτιά του για το τι πραγματικά 
συμβαίνει με τη ρωσική αγορά και τόνισε 
ότι πολλές φορές ανυπόστατες δηλώσεις 
αξιωματούχων επαγγελματικών συνδέσμων 
και δημάρχων προκαλούν μόνο κακό στον 
τουρισμό μας. 

Ο ΚΟΤ  ς η ικρα ικ ς ρ α ι ς  
  ή ς α α ήκ ι η  ι ρ α  
ς ης  ρα α ικ ή  -
ρ  ι  υ υρ  Τ υρι  
  ρ  υ α η ι υρ η  α 

ρ  α ρ ι ις ρας  κ  
ρ  υ κα αι α ια ρα α ι  

Αυτή είναι η προσδοκία όχι μόνο η δική 
μας άλλα και όλων των τουριστικών φο-
ρέων και του κυπριακού λαού γενικότερα 
με βάση την κρισιμότητα του τουριστικού 
τομέα για τον τόπο μας. Έχω την άποψη 
ότι η προεργασία που έγινε από κυβερ-
νητικής πλευράς, με τη συνεχή βοήθεια 
από τον Οργανισμό, θα επιφέρει τα απο-
τελέσματα που όλοι επιθυμούμε. Έχουμε 
πολλές φορές τονίσει ότι οι διευρυμένες, 
οριζόντιες εξουσίες που αναμένεται να έχει 
το φυπουργείο Τουρισμού, σε συνδυ-
ασμό με τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία 
και εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτει το 
υφιστάμενο προσωπικό του ΚΟΤ και τον 
καταλυτικό και ηγετικό ρόλο που θα έχει ο 
επικεφαλής της προσπάθειας φυπουργός 
Τουρισμού, αναμένεται να οδηγήσουν τον 
τομέα ακόμα ψηλότερα. ς ΚΟΤ, διαβεβαιώ-
νουμε ότι, κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 
περιόδου, παραμένουμε στη διάθεση των 
εμπλεκόμενων φορέων και της Πολιτείας, 
για ομαλή μετάβαση στο φυπουργείο, ενώ 
παράλληλα θα εργαστούμε εντατικά για να 
προωθήσουμε όλα τα απαραίτητα θέματα.

Της Κυριακής
15.07.2018
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ια α αι η α ή υ υ 
υ υρ υ και ια η ή ας 

ια  ρ ικ  η  υ ή ηκ  η 
α α η ια η ι υρ α υ

Πάντοτε η θέση του ΚΟΤ ήταν η αναβάθ-
μιση, όπως αυτή κι αν λεγόταν, και ειδικά 
στο επίπεδο τουλάχιστον της στρατηγικής 
και της ανάπτυξης του προϊόντος. ρειάζε-
ται μια Αρχή που να δρα με ευελιξία στις 
οποιεσδήποτε ανάγκες παρουσιάζονται. 
Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, 
οι οποίες βλέπουν σοβαρά τον τουρισμό, 
έχουν ένα αρμόδιο πουργείο, το οποίο 
ασχολείται με τη στρατηγική, ενώ υπάρχουν 
δορυφόροι οργανισμοί που ασχολού-
νται με την προώθηση. Όσον αφορά 
αυτούς τους οργανισμούς, σε άλλες 
χώρες η συμμετοχή του κράτους 
είναι 100 , σε άλλες 50  και 
σε άλλες χώρες χαμηλότερη. 
Ταυτόχρονα, ενισχυμένο ρόλο 
σε πολλές χώρες διαδραματί-
ζουν και οι τοπικές Αρχές. Τα 
πιο πάνω έπρεπε να γίνουν 
εδώ και καιρό, ώστε να προ-
χωρήσει ο τουρισμός. Ο ΚΟΤ 
εδώ και τέσσερα χρόνια δεν 
είχε Γενικό Διευθυντή και τις 
θέσεις κάλυπταν οι Αναπληρωτές, 
καθώς όλα μπήκαν στην αναμονή 
λόγω της προετοιμασίας για φυ-
πουργείο. Ταυτόχρονα, αποχώρησαν 
Διευθυντές γραφείων του εξωτερικού και 
προσωπικό σε νευραλγικά πόστα, τους 
οποίους κανένας δεν αναπλήρωσε. Όμως 
η αναμονή αυτή παρέλυσε όλο το σύστημα. 
Είναι με υπεράνθρωπες προσπάθειες που 
καταφέραμε με τον μισό προ πολογισμό, 
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, να 
πετύχουμε αυτά τα αποτελέσματα. 

Εμείς θεωρούμε λυπηρή την καθυστέ-
ρηση που παρατηρήθηκε, στο να προ-
χωρήσει το φυπουργείο, για έναν απλό 
λόγο που θα σας εξηγήσω: γιατί έχουμε 
τα πολύ καλά αποτελέσματα για τον του-
ρισμό που παρουσιάζονται τα τελευταία 
χρόνια; Επειδή κερδίσαμε την αξιοπιστία 
που είχαμε χάσει τα προηγούμενα χρό-
νια τόσο σαν κράτος όσο και σαν οργανι-
σμός τουρισμού, με αποκορύφωμα του 
2013, όταν δεν μας πίστευε κανείς. Ούτε 

αεροπορικές εταιρείες, ούτε οργανωτές 
ταξιδίων, ούτε κανένας που καθορίζει το 
σκηνικό σε διεθνές επίπεδο. Έτσι έπρε-
πε να διεξάγουμε μεγάλο αγώνα για να 
δείξουμε ποιοι είμαστε και να πειστούν 
ότι θέλουμε να μας βοηθήσουν επειδή 
θα τους βοηθήσουμε. Όμως, δυστυχώς, 
με την καθυστέρηση να προχωρήσει η 
αναβάθμιση, στις επαφές μας, φάνηκε ότι 
αρχίσαμε να χάνουμε την αξιοπιστία μας. 

Αθετήσαμε τις υποσχέσεις μας καθώς τους 
είχαμε πει ότι θα κάνουμε φυπουργείο 
και κανονιστικό πλαίσιο, στρατηγική και 
άλλες τομές. 

ια ρ ή α α ρ  ι α-
ρ υ ι ι ικ  η ι η α α υ 

υρι  η  Κ ρ
Αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια 

είναι ότι υπάρχει τεράστια συνειδητοποίηση 
σε όλους για τη σημασία του τουρισμού. 

ωρίς όμως την κρατική τουριστική Αρχή, 
δηλαδή το φυπουργείο, δεν μπορείς να 

έχεις ένα εκμοντερνισμένο, αναβαθμι-
σμένο, κανονιστικό πλαίσιο. Για πα-

ράδειγμα, τι είδους ξενοδοχεία θέ-
λουμε, αν θέλουμε ομοιομορφία, 

πώς αυτά θα λειτουργούν κ.λπ. 
Ταυτόχρονα, είναι το θέμα της 

στρατηγικής. Από τη στιγμή 
που έχει αποφασιστεί, πρέπει 
από την επομένη να αρχίσει 
η εφαρμογή της. Η καθυ-
στέρηση εφαρμογής της, 
πιθανόν να την καθιστούσε 
και άχρηστη. Είναι σαφές ότι 

η δυσκαμψία δεν χωρά στην 
τουριστική βιομηχανία. ρειά-

ζεται μια ανεξάρτητη, τεχνοκρα-
τική πολιτική που να μεταβάλλεται 

καθημερινά λαμβάνοντας υπόψη 
τις παγκόσμιες τάσεις ώστε να συμ-

βαδίζει ο σχεδιασμός. ρειάζεται πάθος, 
σκληρή δουλειά και συνεχής οργάνωση. 
Οι πολιτικές παρεμβάσεις σε όλα αυτά 
προσθέτουν τρικλοποδιές. Ελπίζουμε ότι 
με το φυπουργείο αυτά τα θέματα θα 
επιλυθούν.

Τι  α α ι η ι η α α 
υ υρι
Θέλω να σταθώ ιδιαίτερα σε ένα σημείο 

και θέλω να είμαι κατηγορηματικός. Σαν 
ΚΟΤ διερωτόμαστε πώς οι επαγγελματικοί 
σύνδεσμοι των ξενοδόχων επιτρέπουν σε 
κάποιες φωνές να βγαίνουν στα Μέσα, είτε 
τηλεοράσεις είτε εφημερίδες είτε ραδιό-
φωνα, και να λένε ό,τι θέλουν... Ακούσαμε 
ακόμα και δημάρχους να λένε ότι ο του-
ρισμός είναι μειωμένος κατά 50  όσον 
αφορά τη Ρωσία  Εμείς όμως βλέπουμε 

τα στοιχεία που δείχνουν οι αφίξεις από 
τη Ρωσία να είναι κάτω κατά 3-4 . Διερω-
τόμαστε γιατί το κάνουν. Τι προσφέρουν 
αυτές οι αρνητικές φωνές; Το μόνο σίγουρο 
που προσφέρουν είναι ότι αδυνατίζουν τη 
διαπραγματευτική ικανότητα των ίδιων των 
ξενοδόχων στις επαφές τους με οργανω-
τές ταξιδίων και φέρνουν τους ντόπιους 
επιχειρηματίες σε δύσκολη θέση. Ούτως 
ή άλλως, αυτές οι άστοχες δηλώσεις δεν 
μπορούν να αποδειχθούν με στοιχεία. 
Κάποιες δηλώσεις γίνονται μόνο για το 
θεαθήναι, όμως δεν καταλαβαίνουμε ότι 
κάνουμε κακό στον εαυτό μας. 

ς κρ  ρι ι ής η  
και ι ς ι κ ι ή ις ας ι  
κρα ή  ια  ς α κυ α  

ρι  ς ης
Εμείς παραμένουμε στις εκτιμήσεις που 

κάναμε στην αρχή του χρόνου. Δηλαδή 
αναμένουμε μια αύξηση της τάξεως του 
5-7 . Μάλιστα, θα είμαστε και πάρα πολύ 
ευχαριστημένοι λαμβάνοντας υπόψη ότι 
είχαμε μια τεράστια αύξηση πέρσι και γενικά 
τα τελευταία τρία χρόνια παρατηρούνται 
μεγάλες αυξήσεις στις αφίξεις. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι την περίοδο 2013-2017 
ο παγκόσμιος τουρισμός αναπτύχθηκε 
με 22 , ενώ εμείς καταγράψαμε γύρω 
στο 52 . Αυτή η ροή,  αντιλαμβάνεστε, 
δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θέλουμε να 
σταθεροποιηθεί η κατάσταση και ένα 
7  που είναι πολύ μεγάλο, επιπλέον με 
το περσινό, θα είναι τεράστιο. 

  η  Κ ρ  η η ης 
ρ ικής α ρ ς  ια ρ ή α α η ι-

υρ  και ς ρ  α α ι ι  
αυ   ή η α ια η  η ρ ι

Η ρωσική είναι μια εξαιρετική αγορά για 
την Κύπρο και αυτό δεν αφορά μόνο τον 
τουρισμό. Τροφοδοτεί με επενδύσεις πολ-
λούς τομείς, όπως τα χρηματοοικονομικά, 
την ανάπτυξη γης, ενώ πολλοί Ρώσοι εγκα-
τέστησαν τις επιχειρήσεις τους στην Κύπρο. 
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαφυλάξουμε 
αυτήν την αγορά. Αναφορικά με τον του-
ρισμό, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη τα 
τεκταινόμενα στην παγκόσμια σφαίρα. Για 
παράδειγμα, έλαβε κανένας υπόψη ότι φέτος 

έχουμε Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία; Η 
χώρα αυτή είναι η δεύτερη αγορά της Κύ-
πρου, άρα πώς δεν θα μας επηρέαζε; Επίσης, 
είναι και η ισοτιμία του ρουβλιού έναντι του 
ευρώ, καθώς από το 2014 αδυνάτισε στο 1 3 
της αξίας του. Ακόμη, είναι οι οικονομικές 
κυρώσεις κατά της Ρωσίας που επηρεάζουν 
τις συμπεριφορές και την οικονομική τους 
δυνατότητα. Για την επόμενη χρονιά εμείς, 
επειδή έχουμε αναπτύξει σχέσεις με κύκλους, 
όχι τόσο ευαίσθητους στα θέματα οικονο-
μίας, θα πρέπει να επικεντρωθούμε στον 
Ρώσο που ταξιδεύει πάνω από μια φορά τον  
χρόνο, για μικρότερη διάρκεια, ανώτερης 
οικονομικής τάξης και να αναβαθμίσουμε 
τις υπηρεσίες που προσφέρουμε σε αυτούς, 
ώστε να τους εξυπηρετούμε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο. 

ια ι ια ρα αρακ ηρι ικ  -
ρ  α ρ ι η Κ ρ ς  α α α-

ι  ι ικ ς ρ ρι ς υ 
αι α ς ι  η
Το μεγαλύτερό μας πλεονέκτημα είναι ο 

καιρός μας. Είναι μοναδικό και δεν μπορεί 
κανένας να μας το στερήσει. Αν αφαιρέσουμε 
τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουμε τις κα-
λύτερες καιρικές συνθήκες στην Ευρώπη. 
Επίσης, μεγάλο πλεονέκτημά μας είναι ότι 
η χώρα μας είναι ένας μικρόκοσμος. Έχει 
τα πάντα μέσα σε ένα μικρό χώρο με μικρές 
αποστάσεις. Σε αντίθεση με χώρες όπως 
η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Τυνησία στις 
οποίες θα πρέπει να ταξιδέψεις τεράστιες 
αποστάσεις για διαφορετικές δραστηριότη-
τες. Απεναντίας, στην Κύπρο σε λίγες ώρες 
μπορείς να δεις τις πιο καθαρές θάλασσες 
του κόσμου, βουνά, πεδιάδες, μνημεία και 
άλλα. Άρα πρέπει να χτίσουμε πάνω σε 
αυτά τα δύο προτερήματα. Αυτό θα γίνει 
μέσω της επένδυσης στην ενδοχώρα μας, 
δηλαδή στον τουρισμό υπαίθρου, η οποία 
είναι το διαμάντι μας. 

 ι ς α ρ ς ρ  α ι ι 
η Κ ρ ς α α ρ ια   α 

ρ κ ι κι υς υρ ς
Πρέπει να εστιάσουμε κυρίως στους 

γειτονικούς προορισμούς, όμως μπορού-
με να επεκταθούμε και σε πιο μακρινούς 
προορισμούς. Για παράδειγμα, κάναμε μια 
συνεργασία μέσω Λονδίνου για να φέρ-
νουμε Ιάπωνες τουρίστες. Από το 2014 
που έγινε η συνεργασία έφερναν περίπου 
200 άτομα ετησίως. Πέρσι, έφεραν απ’ όλη 
την Ασία 6.500 χιλιάδες. Όλα γίνονται, 
αλλά προέχουν οι συνεργασίες με αερο-
πορικές εταιρείες για απευθείας πτήσεις. 
Πρόκειται ουσιαστικά για δύο στρατηγικές: 
Μια πολιτική για μακρινούς προορισμούς 
και μια για νέες, πιο κοντινές αγορές. Το 
τελευταίο διάστημα δεν στηρίζουμε τον 
τουρισμό μας μόνο σε λίγες χώρες ενώ 
υπάρχουν συνέχεια αγορές που αυξάνονται 
όπως η Πολωνία, το Ισραήλ, η Ελλάδα, ο 
Λίβανος, η Ιορδανία, η Αίγυπτος και χώρες 
της Βαλτικής. Μπορούμε να ενισχύσουμε 
τη θέση μας σε αυτές.

 ς υ  κ ηρ αι η 
η α ας ς ρ ρ υ υ ΚΟΤ  Τι ας 

ι  α  α  ρ ια αρ υ ας 
ας  αυ ή  η η και ι  ή υ α 

 α  υς υς
Εμείς κληθήκαμε να επιτελέσουμε ένα 

έργο και πιστεύω φέραμε την αποστολή 
μας εις πέρας. Δεν μπορώ να κρύψω 
ότι, για εμάς, το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Οργανισμού, εννιά επιτυχημένους 
επαγγελματίες, ο καθένας στον τομέα 
του, σοκαριστήκαμε με αυτά που είδαμε 
και ειδικά με τον τρόπο που γίνονται τα 
πράγματα και  λαμβάνονται οι αποφάσεις. 
Αυτό που πρέπει πρώτα να αλλάξει είναι 
ο τρόπος πρόσληψης και αξιολόγησης του 
προσωπικού. Να καθοριστεί ένα σύστημα, 
ώστε οι καλοί και παραγωγικοί υπάλληλοι 
να προωθούνται και να προοδεύουν και 
οι μη παραγωγικοί να καθοδηγούνται 
και να ελέγχονται αυστηρά. Δεν μπορεί 
ο φορολογούμενος να στηρίζει άλλο αυτό 
το σύστημα. Όσον αφορά το φυπουργείο 
Τουρισμού, πρέπει να μείνουν αυτοί που 
αξίζουν και ενδιαφέρονται, ώστε να γίνει 
μια σωστή αναδιοργάνωση για να μπορέσει 
να επιτελέσει το έργο του. 

Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΟΥ ΧΑΘΗΚΕ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡ
ΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕ
ΛΥΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΕ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 
ΤΑ ΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΝΑ 
ΒΛΕΠΟΥΝ ΜΕ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑ ΤΗΝ 
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟ
ΜΗΧΑΝΙΑ, ΤΟΝΙ ΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕ
ΝΤΕΥ Η ΤΟΥ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ Σ  ΤΟΥ ΚΟΤ 
ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟ ΟΥ  ΕΠΙΠΛΕ
ΟΝ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΤ 
ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ Η ΚΥΠΡΟΣ 
ΕΧΩΡΙ ΕΙ ΑΠΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ

ΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΛΟΓΩ 
ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣ
ΦΕΡΕΙ

λαβε κανένας υπό η 
ότι έτος έ ουμε 

Παγκόσμιο Κ πελλο στη 
Ρωσία; Η ρα αυτή 

είναι η δε τερη αγορ  
της Κ πρου  ρα π ς 

δεν α μας επηρέα ε;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
p.gregoriou@simerini.com

ΠΩΛΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
Αρ. Φακ.: ΠΑΑ2/2016
Το κοινό πληροφορείται ότι η ακίνητη ιδιοκτησία, που περιγράφεται πιο κάτω, θα πωληθεί με 
δημοπρασία την Κυριακή, 29/7/2018 και ώρα 10.00π.μ. Η δημοπρασία θα γίνει στο καφενείο 
της εκκλησίας Παναγίας Ελεούσας, στην 4730 Τριμίκλινη. Δημοπράτης είναι ο κ. Γεώργιος 
Τσαγγαρίδης, οδός Μακαρίου 78, 4182 Ύψωνας, Λεμεσός, τηλ. 99693122.

Περιγραφή ακίνητης ιδιοκτησίας
Κοινότητα: Τριμίκλινη, Αριθμός Εγγραφής: 6638, Φύλλο/Σχέδιο/Τμήμα: 47/29, Τεμάχιο: 358, 
Είδος ακινήτου: Χωράφι, Εμβαδόν: 4348τ.μ., Μερίδιο: Όλο, Επιφ. Τιμή Πώλησης: €195.000,00.
Γραπτές προσφορές μπορεί να παραδίδονται στον δημοπράτη.
Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στην αγγελία που τοιχοκολλήθηκε στον πιο πάνω χώ-
ρο δημοπρασίας.

Εκδόθηκε από το Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείου Λεμεσού

Η επέκταση της εργασιακής ζωής κατά 
τρόπο που να αντικατοπτρίζει τη γήρανση 
των πληθυσμών ενδέχεται να δημιουργήσει 
μακροπρόθεσμα τεράστια αξία της τάξης των 

 3,5 τρις για τις οικονομίες των χωρών 
του ΟΟΣΑ, σύμφωνα με τον Δείκτη ρυ-
σής Ηλικίας της . Ο Δείκτης συγκρί-
νει, κατατάσσει και αναλύει τις επιδόσεις 
των χωρών του ΟΟΣΑ στην προώθηση 
της συμμετοχής των ατόμων μεγαλύτερης 
ηλικίας στο ανθρώπινο δυναμικό, μέσω δε-
δομένων που αφορούν την απασχόληση 
και την κατάρτιση. 

Σύμφωνα με την τελευταία σχετική 
έρευνα του οργανισμού, η Ισλανδία, η Νέα 
Ζηλανδία και το Ισραήλ βρίσκονται στην 
κορυφή της κατάταξης στην αύξηση των 
ποσοστών απασχόλησης των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας, διαμορφώνοντας έτσι 
ένα μοντέλο προς μίμηση. 

Η ενδεχόμενη αύξηση του ποσοστού 
απασχόλησης των ατόμων άνω των 55 
στα επίπεδα της Νέας Ζηλανδίας θα ήταν 
δυνατό να οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη 
οικονομική ανάπτυξη της τάξης των  
815 δις στις ΗΠΑ,  406 δις στη Γαλλία 

και  123 δις στην Ιαπωνία. 
Ενδεικτικά, τα σημερινά ποσοστά απα-

σχόλησης για τους εργαζομένους μεταξύ 
55-64 διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε 
χώρα εντός του ΟΟΣΑ, και κυμαίνονται 
από 84  στην Ισλανδία και 78  στη Νέα 
Ζηλανδία μέχρι 38  στην Ελλάδα και 34  
στην Τουρκία.

Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, οι 
χώρες με τις καλύτερες επιδόσεις στον 
Δείκτη τείνουν να παρουσιάζουν αριθμό 
κοινών χαρακτηριστικών, περιλαμβανομέ-
νης μιας αγοράς εργασίας που στηρίζει την 

ευέλικτη απασχόληση και την υλοποίηση 
μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν σε εργαζό-
μενους μεγαλύτερης ηλικίας, όπως ο επα-
νασχεδιασμός θέσεων εργασιών ώστε να 
ανταποκρίνονται στις δυνατότητές τους. Τα 
επιτυχημένα μέτρα πολιτικής περιλαμβά-
νουν την αύξηση του ορίου αφυπηρέτησης, 
την υποστήριξη της ευέλικτης εργασίας, 
τη βελτίωση της ευελιξίας των συντάξεων 
και την παροχή περαιτέρω κατάρτισης και 
στήριξης, επιτρέποντας έτσι σε εργαζόμενους 
μεγαλύτερης ηλικίας να υιοθετήσουν την 
ψηφιακή τεχνολογία. 

 Η         ΑΈ

«Να ξανακερδίσουμε 
την αξιοπιστία μας»

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΤ ΤΟΝΙ ΕΙ ΟΤΙ ΤΟ Υ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ   

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟ ΖΟΥ



ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥ ΑΣ

α επενδυτικά ταμεία ή οι 
οργανισμοί συλλογικών 
επενδύσεων αποτελούν 
σημαντικό μέρος της πα-
γκόσμιας αγοράς χρημα-
τοοικονομικών μέσων. 
Προσελκύουν μεγάλο όγκο 

επενδύσεων διότι διαθέτουν συγκεκριμένα 
πλεονεκτήματα, όπως η διασπορά του κινδύνου 
και η δυνατότητα επένδυσης σε έργα ή χρη-
ματοοικονομικά μέσα που ο επενδυτής από 
μόνος του (δηλαδή χωρίς τη συμμετοχή του σε 
Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων - ΟΣΕ) 
δεν θα είχε πρόσβαση. Οι επενδύσεις των 
συγκεκριμένων οργανισμών μπορεί να είναι 
είτε σε κινητές αξίες όπως μετοχές, ομόλογα, 
χρηματοπιστωτικές διευκολύνσεις (αγορές 
δανειακών χαρτοφυλακίων από τραπεζικά 
ιδρύματα) και παράγωγα ή σε ακίνητα, έργα 
υποδομής ή ακόμα και σε πολύτιμα μέταλλα 
ή άλλα αντικείμενα αξίας. 

Τα πλεονε τ ατα τ ς Κύπρου
Η Κύπρος διαθέτει σημαντικά πλεονε-

κτήματα, όπως τον χαμηλό εταιρικό φόρο, 
την απαλλαγή από την παρακράτηση φό-
ρων σε μερίσματα όταν λαμβάνονται από 
φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού και 
την απαλλαγή από τον φόρο κερδών που 
προέρχονται από την πώληση χρηματοοι-
κονομικών περιουσιακών στοιχείων όπως 
μετοχές, ομόλογα και μερίδια (u ) ΟΣΕ
επενδυτικών ταμείων. Οι συγκεκριμένοι ορ-
γανισμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
επενδύσεις στην Κύπρο αλλά και για επενδύ-
σεις μέσω Κύπρου, εφόσον η χώρα μπορεί 
να δώσει πρόσβαση τόσο στα ταμεία τα ίδια 
όσο και στους διαχειριστές στην ευρωπαϊκή 
αγορά κεφαλαίων. Ταυτόχρονα, οι εν λόγω 
οργανισμοί αδειοδοτούνται από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς και δίνουν τη δυνατότητα 
άντλησης κεφαλαίων από επενδυτές που 
δεν είναι κατά κάποιο τρόπο συνδεδεμένοι 
μεταξύ τους, βάσει των ιδρυτικών εγγράφων 
και ενημερωτικών δελτίων που εγκρίνονται 
από τις εποπτικές Αρχές. 

Ε υ ρον ός πλα ου
Ο τομέας των επενδυτικών ταμείων στην 

Κύπρο βρίσκεται σε σταθερή πορεία ανάπτυ-
ξης (σε σχέση και με άλλα χρηματοπιστω-
τικά κέντρα) και κατάφερε να προσελκύσει 
το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών αλλά και 
διαχειριστών επενδυτικών ταμείων. Εμπλε-
κόμενοι φορείς και πολιτεία προχώρησαν σε 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου που διέπει τη 
λειτουργία των οργανισμών αυτών με σκοπό 
την περαιτέρω ενίσχυση.

Ο ΟΣΕ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως 
εργαλείο απομόχλευσης. Για να γίνει δυνατό 

αυτό είναι επιβεβλημένη η συνεργασία δα-
νειολήπτη και δανειζομένου, για την παρα-
χώρηση των διοικητικών μετοχών του ΟΣΕ, 
όπου η πλειοψηφία αυτών θα ανήκει στην 
τράπεζα και η μειοψηφία στον ιδιοκτήτη του 
ακινήτου. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης 
δεν μπορεί να καταβάλει τις δόσεις του, τότε 
το ενυπόθηκο ακίνητο μεταφέρεται σε ΟΣΕ 
έναντι δεύτερης τάξης μετοχών  μεριδίων, με 
μόνο δικαίωμα στο κεφάλαιο και μελλοντικά 
κέρδη που θα προκύψουν από την εκποίηση 
των ακινήτων. Αυτές παραχωρούνται τόσο 
στον ιδιοκτήτη του ακινήτου όσο και στην 
τράπεζα έναντι του δανεισμού, ανάλογα με 
τη σχέση του τρέχοντος ποσού του δανείου 
και της αξία της υποθήκης.

Από ΕΔ ε επ ν υ
Σε περίπτωση που η αξία είναι μικρό-

τερη, τότε όλες οι μετοχές  μερίδια άνευ 

δικαιώματος ψήφου παραχωρούνται στην 
τράπεζα, ενώ σε περίπτωση που η αξία της 
υποθήκης είναι μεγαλύτερη, το επιπλέον 
ποσό παραχωρείται ως μετοχές στον ιδιο-
κτήτη του ακινήτου. Με αυτόν  τον τρόπο 
ο τραπεζικός οργανισμός μετατρέπει ένα 
μη εξυπηρετούμενο δάνειο σε επένδυση σε 
ΟΣΕ βελτιώνοντας τον ισολογισμό του και 
την κεφαλαιακή του βάση και ταυτόχρονα 
επιτυγχάνει τη σωστή διαχείριση των ακι-
νήτων που ανακτώνται με τη συμβολή του 
επιχειρηματία - ιδιοκτήτη, λόγω και της εμπει-
ρίας του στον κλάδο. Με αυτήν τη ρύθμιση 
και οι δύο πλευρές έχουν το κίνητρο για τη 
μεγιστοποίηση των ωφελημάτων από την 
αξιοποίηση της ακίνητης ιδιοκτησίας, διότι 
σε περίπτωση που το ακίνητο εκποιηθεί σε 
ποσό μεγαλύτερο του ποσού δανείου και 
των συσσωρευμένων τόκων, το υπόλοιπο 
θα επιστραφεί στον ιδιοκτήτη.

Σύ τα  α  λε τουρ α ΚΟΕΕ
Τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν και ψηφί-

στηκαν από τη Βουλή έχουν σκοπό από τη μια 
να ενισχύσουν το θεσμικό πλαίσιο των ΟΣΕ, 
διασφαλίζοντας την ανταγωνιστικότητά του και 
την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών και 
από την άλλη, να παρέχουν κίνητρα σε ταμεία 
και τους διαχειριστές τους να αδειοδοτηθούν 
και να εγκατασταθούν στην Κύπρο. 

Με τις αποφάσεις της Βουλής ρυθμίζεται 
η σύσταση και λειτουργία των Καταχωρημέ-
νων Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 
(ΚΟΕΕ), οργανισμών δηλαδή που εποπτεύονται 
μέσω αδειοδοτημένου διαχειριστή και δεν 
υπόκεινται σε αδειοδότηση από την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς. Με τη ρύθμιση αυτή, δη-
λαδή με την «έμμεση αδειοδότηση» μέσω 
του διαχειριστή, το θεσμικό πλαίσιο στην Κύ-
προ γίνεται ακόμη πιο ευέλικτο και μειώνει 
σημαντικά τον χρόνο που απαιτείται για την 
αδειοδότηση και λειτουργία ενός ταμείου. Την 
ίδια στιγμή ρυθμίζονται θέματα που έχουν 

να κάνουν με το αρχικό κεφάλαιο των ΟΕΕ, 
τον διορισμό θεματοφύλακα ανάλογα με τη 
μορφή του ΟΕΕ και τις δυνατότητες διοίκησής 
του μέσω του διοικητικού συμβουλίου των 
οργανισμών, διασφαλίζοντας τα συμφέροντα 
των επενδυτών.

Ε ατ τα
α ε ρ τ ν τα ε ν
Σε μιαν άλλη εξέλιξη, έχουν προωθηθεί 

σημαντικές φορολογικές αλλαγές στα θέματα 
επενδυτικών ταμείων. Σύμφωνα με τις αλλα-
γές, η συμμετοχή επενδυτών σε ταμεία δεν 
συνιστά απαραιτήτως μόνιμη εγκατάσταση 
στην Κύπρο, με αποτέλεσμα τα εισοδήματα 
προσώπων που αποκτώνται από τις συγκε-
κριμένες επενδύσεις να φορολογούνται μόνο 
στη χώρα της φορολογικής τους κατοικίας. 
Επιπλέον, προβλέπεται η εισαγωγή ειδικού 
τρόπου φορολόγησης της μεταβλητής αμοιβής 
των στελεχών Διαχειριστή Ταμείων (όταν 
η αμοιβή μεταβάλλεται με βάση την κερ-
δοφορία του οργανισμού), προβλέποντας 
φορολογία με συντελεστή 8  και με ελάχιστο 
ποσό καταβλητέου φόρου 10.000 ετησίως. 
Στόχος της ρύθμισης είναι η προσέλκυση και 
εγκατάσταση στην Κύπρο διακεκριμένων 
διαχειριστών ταμείων. Σημαντική εξέλιξη 
αποτελεί και η τροποποίηση της νομοθεσίας 
που αφορά την Έκτακτη Εισφορά για την 
Άμυνα της Δημοκρατίας, με την κατάργη-
ση του ειδικού συντελεστή φορολόγησης 
της λογιζόμενης διανομής μερίσματος των 
συγκεκριμένων οργανισμών, εφόσον πλέον 
θα υπόκεινται σε ειδική έκτακτη εισφορά 
για την άμυνα 17  στις περιπτώσεις που 
οι μέτοχοί τους είναι φορολογικοί κάτοικοι 
( o ) της Δημοκρατίας (ο μειωμένος 
συντελεστής του 3  που χρησιμοποιείτο 
προηγουμένως αποτελούσε άμεση κρατική 
ενίσχυση).

 Διοικητικός Σύμβουλος, Συμβουλευτικές πη-
ρεσίες,  , rou . o  

ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΑ ΕΙΡΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΝΑ Α ΕΙΟ ΟΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Ενισχύεται το πλαίσιο των επενδυτικών ταμείων

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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έλαμε να 
δημιουρ-
γ ή σ ο υ μ ε 
ένα παρα-
θαλάσσιο 
οικιστικό 
έργο, μα-

κριά από την πόλη, που να προσφέρει στους 
ιδιοκτήτες των επαύλεων έναν διαφορετικό, 
χαλαρό και άνετο τρόπο ζωής», εξηγεί σε 
συνέντευξή του στη «Σημερινή» της Κυρια-
κής ο διευθυντής πωλήσεων του  

 , Ανδρέας Ηρακλέους. Πρόσθεσε 
ότι ο συνδυασμός που έχει επιτευχθεί, της 
σύγχρονης κομψότητας με την παραδοσιακή 
κυπριακή απλότητα, αντανακλά τον μεσογει-
ακό τρόπο ζωής και τονίζει ότι το ιδιαίτερο 
αυτό έργο, που βρίσκεται σε αρμονία με 
τον περιβάλλοντα χώρο, προσφέρει στους 
εν δυνάμει αγοραστές του έναν ιδιωτικό 
παράδεισο. 

Θ λα α  ς  α ρας
Τι κ ι  ρ     

α ρ ι
Σίγουρα το πρώτιστο στοιχείο που κάνει 

το έργο μας να ξεχωρίζει είναι η τοποθεσία 
του. Δημιουργούμε ένα r-  
παραθαλάσσιο ιδιωτικό καταφύγιο κοντά 
στην ειδυλλιακή χερσόνησο του Ακάμα. Ο 
σχεδιασμός έγινε με σεβασμό στην περιοχή 
που φιλοξενεί το έργο και αξιοποιεί στο 
έπακρον αυτά που μας δίνει η φύση: τη θέα 
προς τη θάλασσα, που βρίσκεται μόλις λίγα 
μέτρα από την αυλή των επαύλεων, προς τον 
Ακάμα στα δυτικά, άπλετο φως και καθαρό 
αέρα. Είναι, θα έλεγα, ένα έργο υπαίθριας 
ομορφιάς και εσωτερικής πολυτέλειας.

ια αι α α ικ  αρακ ηρι ικ  
 κα ικι  υ   

Όπως και η πρώτη φάση του έργου, η 
οποία παραδόθηκε με επιτυχία, έτσι και 
η δεύτερη -της οποίας οι πωλήσεις και οι 
κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν- απο-
τελείται από ευρύχωρες επαύλεις, 3 και 4 
υπνοδωματίων, η καθεμία με ξεχωριστό 
σχεδιασμό, με μεγάλους τοπιοτεχνημένους 
κήπους - μέχρι και 1.210τ.μ., ιδιωτικές 
πισίνες και απίστευτη θέα  Πέραν αυτού, 
οι τιμές των σπιτιών αυτών ξεκινούν από 

1.250.000, δηλαδή από περίπου 4.000 
ανά τετραγωνικό μέτρο. Με μια τόσο ανταγω-
νιστική τιμή, θα έλεγα ότι αυτές οι επαύλεις 
αποτελούν μια καλή ευκαιρία για ντόπιους 
και ξένους αγοραστές να αποκτήσουν τον 
δικό τους ιδιωτικό παράδεισο σε αυτήν την 
απαράμιλλης ομορφιάς τοποθεσία. Όσοι 
ενδιαφέρονται να επισκεφτούν το έργο ή 
να λάβουν περισσότερες πληροφορίες, 
μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας 
μαζί μου στο 357 99 326 487.

Το αλύτερο ε ο τ ς Κύ-
πρου  από τ ν πόρτα ου

η η ι  κρι ηρ  ι ηκ  
η υ κ κρι η α  

Θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα παρα-
θαλάσσιο οικιστικό έργο, μακριά από την 
πόλη, που να προσφέρει στους ιδιοκτήτες 

των επαύλεων έναν διαφορετικό, χαλαρό 
και άνετο τρόπο ζωής. Βάσει αυτού του 
οράματος, η περιοχή η οποία επιλέγηκε 
θεωρούμε - όπως σας ανάφερα και πιο πριν 
- ότι είναι πραγματικά μοναδική. πάρχει 
κάτι σχεδόν ιερό σε αυτή. 

Απόκρημνες βουνοκορφές, κοιλάδες, 
χαράδρες, ακρογιαλιές, παραλίες, θαλασ-
σινές σπηλιές, μια εξαιρετικά πολύτιμη 
ποικιλία χλωρίδας και πανίδας, η σύνδεσή 
της με τη μυθολογία - αφού θεωρείται ο 
τόπος συνάντησης της Αφροδίτης και του 
Άδωνη… είναι τόσα πολλά αυτά που την 
κάνουν τόσο ξεχωριστή. Έτσι, με απόλυ-
το σεβασμό προς το περιβάλλον που μας 
φιλοξενεί, δημιουργούμε αυτό το  έργο… 
ίσως και το καλύτερο στην κατηγορία του. 
Ουσιαστικά, στο    έχεις 
το καλύτερο σημείο της Κύπρου έξω από 
την πόρτα σου

υ ι ρ κ ι αι ια ια -
ρι ή  ι ια ρ ς ρι α ικ ς υ-
αι η ς  ι ρα α  ια αρ ική 

υ αρ η  κα α κ υ  ας  η  
ρ ι  υ υ ικ  ρι ς  

Σεβόμενοι την ιδιαιτερότητα και τη ση-
μαντικότητα της τοποθεσίας, χρησιμοποι-
ώντας υλικά όπως η τοπική πέτρα και το 
ξύλο, με την πλήρη φύτευση των ιδιωτικών 
οικοπέδων και των κοινόχρηστων χώρων 
και ακολουθώντας τους κανονισμούς των 
αρμοδίων Αρχών για τις οικιστικές ανα-
πτύξεις στην περιοχή, φροντίσαμε έτσι 
ώστε το έργο αυτό να έχει όσο το δυνατόν 
λιγότερες επιπτώσεις στη φυσιογνωμία, τον 
χαρακτήρα, την αισθητική και βιολογική 
ποικιλομορφία της. 

ς α α αι η ι ι ικ η α 
και η α ια  α ρ  α  
κα ικι  

Με περίφραξη περιμετρικά του έργου, 
ελεγχόμενη είσοδο μέσω πύλης και 24ωρη 
υπηρεσία ασφαλείας με φρουρό στην είσοδο 

του έργου, οι ιδιοκτήτες των επαύλεων δεν 
χρειάζεται να ανησυχούν για την ιδιωτικό-
τητα και την ασφάλειά τους. 

Ηρε α α  πολυτ λε α
Οι α ις υ    

ρ  α ι υρ ή υ   ς κ -
ρι ς κα ικ ς  και ς ικ  

Βέβαια. Το έργο βρίσκεται μόλις 35 
λεπτά από την Πάφο και το αεροδρόμιο 
της, άρα αυτοί που επιλέγουν να μείνουν 
μόνιμα στο    μπορούν 
να στέλνουν τα παιδιά τους σε σχολεία εκεί, 
να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της πόλης, 
αλλά και να έχουν ως επιχειρηματική τους 
βάση την Πάφο. Αυτοί που επιλέγουν να 
χρησιμοποιούν την έπαυλή τους ως εξοχικό, 
εξυπηρετούνται με τις υπηρεσίες, τα κατα-
στήματα, τα εστιατόρια και τις υπεραγορές 
που υπάρχουν στην Πόλη ρυσοχούς και 
στο Λατσί. Τέλος, το πεντάστερο πολυτελές 
ξενοδοχείο  είναι μόλις πέντε λεπτά 
από το   . 

 ι  ρ  ι υ αι η -
υ ής ιρ α υ    

Η αρχιτεκτονική, ο σχεδιασμός και ο προ-
σανατολισμός των επαύλεων αξιοποιούν τα 
πλεονεκτήματα της τοποθεσίας και προσφέ-
ρουν στους ιδιοκτήτες την απόλυτη ηρεμία 
και πολυτέλεια σε έναν χώρο λειτουργικό 
και αρμονικό. Θεωρώ ότι ο συνδυασμός που 
πετύχαμε - της σύγχρονης κομψότητας με την 
παραδοσιακή κυπριακή απλότητα - αντα-
νακλά τον μεσογειακό τρόπο ζωής. Ακόμα 
και οι επιλογές για τη φύτευση των κήπων 
έγιναν βάσει της εμπειρίας που επιθυμούμε 
να βιώνουν οι ιδιοκτήτες των επαύλεων.  
κάθε κήπος είναι διαμορφωμένος με ντόπια 
δέντρα, λουλούδια και βότανα, αποπνέοντας 
χρώματα και αρώματα του νησιού. Αυτό, με 
φόντο την αξεπέραστη ομορφιά του Ακάμα 
και του γαλάζιου της θάλασσας, δεν μπορεί 
παρά να μαγεύει καθημερινά αυτούς που 
ζουν εδώ
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Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, Ο ΣΧΕΔΙ
ΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣ
ΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΥΛΕΩΝ Α ΙΟ
ΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ
ΦΕΡΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ 
ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ 
ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ

ροντίσαμε έτσι 
στε το έργο αυτό να 

έ ει όσο το δυνατόν 
λιγότερες επιπτ σεις 

στη υσιογνωμία  
τον αρακτήρα  την 

αισ ητική και βιολογική 
ποικιλομορ ία της 

περιο ής 

   ΕΝΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΟ 
ΕΡΓΟ ΣΕ ΜΙΑ Ι ΙΑΙΤΕΡΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

Κατασκευάζοντας 
ιδιωτικούς παραδείσους 



Μερικές φορές πίσω από τις 
λέξεις κρύβονται αισθήμα-
τα, αναμνήσεις, εμπειρίες 

μιας ζωής και αλησμόνητες ιστορίες 
που μένουν βαθιά χαραγμένες στο 
μυαλό και στην ψυχή ενός ολόκλη-
ρου λαού.
Δεν ξέρω αν οι λέξεις ενός «γλωσ-
σαριού» μπορέσουν να λειτουργή-
σουν ως βάλσαμο σε πληγωμένες 
συνειδήσεις και προδομένες πα-
τρίδες, όμως η αλλαγή μιας αράδας 
φωνηέντων και συμφώνων, η μετα-
τροπή του «Τούρκου εισβολέα» σε 
«τουρκικό στρατό», πολύ φοβάμαι 
πως δεν μπορεί να μαλακώσει «την 
αρπαγή, τον δόλο, την ιδιοτέλεια, το 
στέγνωμα της αγάπης», κατά τον Γ. 
Σεφέρη, παρμένο από την προσευχή 
του Άγγλου Αντιπλοιάρχου Λόρδου 

u  r or  (1941).
Πολύ φοβάμαι πως οι γενναιόδωρες 
αλλαγές του ΟΑΣΕ στον επί σαράντα 
τέσσερα χρόνια ειρμό της σκέψης μας 
και τη ροή του λόγου δεν μπορούν 
να εφαρμοστούν, καθότι περί συναι-
σθημάτων ο λόγος.  Γιατί δεν γνωρίζω 
αν ο πατέρας μου, πρόσφυγας από το 
κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, κουβαλώ-
ντας τις μνήμες του αγώνα του μαύρου 
εκείνου καλοκαιριού (εδώ δεν προ-
τείνεται κάποιο άλλο χρώμα έναντι 
του μαύρου), βλέποντας τις οβίδες 
του τουρκικού στρατού να εκτονώ-
νονται σε απόσταση μερικών δεκάδων 
μέτρων, θα μπορέσει να «γυρίσει η 
γλώσσα του» και να αποκαλέσει τον 
«εισβολέα» ως «στρατό». 
Δε μπορώ να είμαι σίγουρος αν η 
μακαριστή γιαγιά μου θα δεχόταν 
να παραδεχθεί πως δεν ήταν επί 
οκτώ χρόνια εγκλωβισμένη στο Ρι-
ζοκάρπασο αλλά «Ελληνοκύπρια 
που ζούσε στο Βόρειο μέρος της 
Κύπρου». 
Δεν μπορώ να μιλήσω με βεβαιότητα 
αν οι χαροκαμένοι γονείς, αδελφοί 

και συγγενείς των ηρωικώς αγωνι-
σαμένων και ενδόξως εν τοις ιεροίς 
ημών αγώσι πεσόντων καταφέρουν 
ποτέ να αντικαταστήσουν τον «Αττί-
λα» με τα «τουρκικά στρατεύματα». 
Έχω τις ίδιες αμφιβολίες αν ποτέ 
οι εναπομείναντες αγωνιστές του 
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της 
ΕΟΚΑ μπορούν να πετσοκόψουν την 
ιστορική μνήμη του 1955-59 και να 
μετατρέψουν την αυτοθυσία τους σε 
ένα σκέτο-νέτο «Αγώνα της ΕΟΚΑ».
Ευσεβής πόθος η προσπάθεια του 
ΟΑΣΕ για τους δημοσιογράφους. 
Όμως η Ιστορία δεν ξεγράφεται. Η 
Ιστορία είναι γραμμένη με λέξεις 
που δεν φτιάχτηκαν, δεν διαμορ-
φώθηκαν και δεν έτυχαν έγκρισης 
μέσα από κανένα γλωσσάρι. Είναι 
λέξεις που ειπώθηκαν από τα αγνά 
αισθήματα, τον πόνο του κυπρια-
κού λαού. Ενός λαού που, κατά τον 
Σεφέρη, «είναι φτιαγμένος από ένα 
χώμα που δεν ξέρουν, έχει ψυχή».
Γιατί «λαός χωρίς ιστορική μνήμη 
είναι λαός καταδικασμένος να χαθεί 
στην Ιστορία».

Σ τις 19 Ιουνίου 2018 οι ΗΠΑ 
ανακοίνωσαν ότι αποχωρούσαν 
από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων που εδρεύει στη Γενεύη 
διότι, κατ’ αυτές, το Συμβούλιο «ήταν 
υπερασπιστής των παραβιαζόντων τα 
ανθρώπινα δικαιώματα» και άκρως 
μεροληπτικό εναντίον του Ισραήλ (βλ. 

    o  o  
r ’  E  ro   . . u  

 ou , or  o  , 
u  22, 2018).

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη αποχωρήσει από 
την E  και επίσης κάτω από τον κ. 

ru , από τη  Συμφωνία του Παρισιού 
για την κλιματολογική αλλαγή και επίσης 
από τη Συμφωνία για τα πυρηνικά όπλα 
του Ιράν. Όπως λέγουν πολιτικοί ανα-
λυτές, όταν ο κ. ru  διαφωνεί με την  

πολιτική ενός διεθνούς οργανισμού ή 
συνθήκης προτιμά να αποχωρήσει παρά 
να προσπαθήσει να επιβάλει τις δικές 
του θέσεις.
Η απομονωτική αυτή πολιτική θυμίζει 
την άρνηση των ΗΠΑ να εισέλθουν 
στην Κοινωνία των Εθνών, μετά τον 
Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς και τη 
πολιτική της απομόνωσης μεταξύ των 
δύο πολέμων.
Η αποχώρηση των ΗΠΑ, της σημερινής 
μεγαλύτερης Δύναμης του Δυτικού κό-
σμου, από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αποτελεί πραγ-
ματικό πλήγμα για την κατάσταση των 
Διεθνών Σχέσεων σήμερα. Παρόλα τα 
τυχόν μειονεκτήματά του το Συμβούλιο 
που είναι όργανο της Γενικής Συνέλευ-
σης και συνεδριάζει καθημερινά είναι 
χρήσιμο για την προάσπιση των Ανθρω-
πίνων Δικαιωμάτων στον κόσμο. Οι ΗΠΑ 
παραπονιούνται ότι έχει στους κόλπους 
του μεγάλους αρνητές των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, όπως η Δημοκρατία του 
Κονγκό, ή ακόμα, ισχυρίζονται, η Ρωσία, 
χωρίς να σημαίνει ότι αυτό ανταποκρί-
νεται στην πραγματικότητα. 

Με το να αποχωρήσουν από το Συμβού-
λιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων οι ΗΠΑ 
δεν θα έχουν τη δύναμη να επηρεάσουν 
οτιδήποτε συμβαίνει σ’ αυτό. Επίσης, 
η αποχώρησή τους δεν θα επηρεάσει 
την ύπαρξη του Συμβουλίου. Παρόλο 
που μπορεί κάποιος να πει οτιδήποτε 
εναντίον του Συμβουλίου, σε ορισμένες 
περιπτώσεις είναι χρήσιμο όπως π.χ. 
για ορισμένες αφρικανικές χώρες ώς 
στην υπόθεση του uru . 
Η απομόνωση δεν είναι λύση. Ο κόσμος 
περιμένει από τις Μεγάλες Δυνάμεις ηγε-
σία και όχι άρνηση. Σ’ ένα έτος που θα 
γιορτάσουμε τα 70 χρόνια της Διακήρυξης 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 1948, 
την οποία Διακήρυξη συνέγραψε μαζί 
με τον Γάλλο   η Αμερικα-
νίδα E or oo , που παραμένει 
ένας θρύλος στο τομέα των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, είναι λυπηρόν η αμερι-
κανική περδύναμη να αποχωρεί από 
το Συμβούλιο.                  

 Πρόεδρος του Συνδέσμου Ηνωμένων Εθνών 
Κύπρου και Αντιπρόεδρος της Παγκόσμιας 

Ομοσπονδίας των Συνδέσμων Ηνωμένων 
Εθνών ( ) 

ΕΙΝΑΙ ο σπαραγμός τής Βαλκυρίας, 
στο μελόδραμα τού Βάγκνερ το 
Λυκόφως τών Θεών, λίγο πριν 

από το μοιραίο τέλος. Και λέει ο γράφων, 
πως τώρα πια, κι αυτός όλα τα έχει κα-
ταλάβει  Όσα δρομολογούνται για τον 
Νέο Ελληνισμό, μετά και τα πρόσφα-
τα παραλίμνια κατορθώματα, όχι τών 
Άλμπεριχ- άγκαν, τών νάνων Νιμπε-
λούνγκεν, αλλά τών νάνων Κοτζιά και 
Τσίπρα, τού δράματος περί «Βόρειας» 
Μακεδονίας  Η ιστορία βέβαια αρχίζει 
πολλές χιλιετίες πριν: Όποιος μελετά 
την, τριών χιλιετιών, ιστορία τών Ελλή-
νων, και τών πέντε χιλιετιών πολιτισμό 
τους,  διαπιστώνει, πρώτον, πως αυτός 
ο πολιτισμός γεννήθηκε στο Αιγαίο αρ-
χιπέλαγος, και, δεύτερον, πως σ’ όλη τη 
διάρκεια τής τριών χιλιετιών ιστορίας, η 
Ελλάδα υπήρχε και ήκμαζε, πατώντας 
και στις δύο «όχθες» τού Αιγαίου1. Όταν 
έχανε τη μια όχθη, χανόταν 100 χρόνια 
αργότερα  κι η ίδια  
ΕΤΣΙ, ΤΟ 146 π. ., με τη Ρωμαϊκή κα-
τάκτηση τής Κορίνθου, χανόταν και η 
δυτική όχθη τού Αιγαίου. Έστω όμως και 
μερικώς ανάπηρη, ζούσε και ήκμαζε, ως 
Ελληνιστική, η Ελλάδα τής ανατολικής 
όχθης, μέχρι Συρίας και Αιγύπτου, με το 
απέραντο κράτος τών Σελευκιδών και 
τών Πτολεμαίων. Εκατό χρόνια μετά, το 
30 π. . στην Αλεξάνδρεια, υποτάχθηκε 
ολόκληρη στους Ρωμαίους. Εξάλλου, και 
ως Ρωμανία (καλούμενη «Βυζάντιο») 
η Ελλάδα, όταν έχανε ολοκληρωτικά 
τη Μικρασία, με τη δε «δυτικότροπη» 
αλλοτρίωση τού Κυδώνη, αδιαφορούσε 
αν οι Οσμανοί Τούρκοι πέρναγαν στη 
δυτική όχθη τού Ελλησπόντου (1354), 
πάλι εκατό χρόνια χρειάστηκαν μετά, 
για να έλθει (1453) και η ολοκληρωτική 
καταστροφή της
ΠΑΡΟΛΑ Α ΤΑ, 368 χρόνια υπόδουλο 
μετά το έθνος, ζούσε πάλι και στις δύο 
όχθες τού Αιγαίου  Με την ανατολική 
ακμαιότερη και πάντως πιο αρχοντική 
από τις δύο. Πλην όμως: Μόλις οι δυ-
τικοί εννόησαν πως η επανάσταση τού 
1821 θα οδηγούσε τους Έλληνες και στις 
δύο πάλι εκείνες όχθες, συνεπώς και 
σε ανάκτηση τής αρχέγονής τους δυνα-
τότητας κυριαρχίας ξανά στην ιστορία, 
έσπευσαν σαν «φιλέλληνες», τάχα, να 
τη θέσουν υπό την «επιτροπεία» τους, 
και να ποδηγετήσουν τους Νεοέλληνες 
στην πεποίθηση, πως καμιά σχέση δεν 
έχουν αυτοί με το «Βυζάντιο». Συνεπώς, 
ως απόγονοι Περικλή και Λυκούργου 
απ’ ευθείας, θα έπρεπε να περιοριστούν 
σε Πελοπόννησο και Στερεά σαν κράτος  
Άντε και τη Θεσσαλία... Μακριά δηλ. 
από την άλλη, την ανατολική, όχθη
ΦΡΑΓΚΕΛ ΣΑΝ  δηλ. την Ελλάδα σ’ 
αυτήν την εθελούσια πλάνη για εκατό 
σχεδόν χρόνια  Από Κοραή μέχρι Κου-
μανούδη... σπου ήλθε ο Βενιζέλος και 
άρχισε νέα εθνική εξόρμηση (1912) 
προς εκείνη πάλι, την ανατολική όχθη 

τού Αιγαίου  Και τού Γένους... Θορυ-
βημένοι ξανά οι δυτικοί, έσπευσαν, ως 
«σύμμαχοι» μάλιστα, να σταματήσουν 
την προέλαση τού ελληνικού στρατού, 
απ’ έξω, ώστε να μην μπει στην Πόλη  
Τον απέστειλαν αντίθετα μακριά, χωρίς 
δηλ. οπισθοφυλακές, στη Σμύρνη. Κι έτσι, 
όταν η τύχη τούς «έστειλε», αναπάντεχα, 
μιαν «ανθυπομετριότητα», τον Βασιλιά 
Κωνσταντίνο, να απλώσει, γυμνό χωρίς 
εφόδια, τον ελληνικό στρατό μέχρι τον 
Σαγγάριο, με αποτέλεσμα Ανοχύρωτο 
πια να τον κάνει σκορποχώρι ο Ατα-
τούρκ, τον εξαπέστειλαν τότε, και από 
την Πόλη πίσω από τον Έβρο  Μακριά 
δηλ. από την ανατολική όχθη  ( ωρίς, 
ειρήσθω, να είχε τολμήσει ο Κεμάλ να 
αποβιβαστεί καν στη Θράκη για να τον 
πολεμήσει...). Διαχωρίζοντας συνάμα, 
από τότε, τη Θράκη σε Ανατολική και 
Δυτική.
ΠΑΡΕΜΕΝΕ ΟΜ Σ  ακόμη, στο απώτα-
το μάλιστα άκρο τής «ανατολικής όχθης», 
στη Μεσόγειο, έδαφος δυνάμει Ελληνικό: 
Η Κύπρος  Κι άρχισε, πενήντα χρόνια 
μετά την εξόρμηση τού Βενιζέλου, νέα 
εθνική εξόρμηση για την Κύπρο. Αλλά, 
η «τύχη» πάλι, έστειλε στις ευρωπαϊκές 
δυνάμεις, που τώρα ήταν μονάχη η Αγ-
γλία, δύο άλλες «ανθυπομετριότητες», 
Ανδρέα και Μακάριο, να ματαιώσουν 
το 1964 κι αυτήν την εθνική εξόρμη-
ση, παγιδεύοντας ξανά την Ελλάδα στη 
δυτική μονάχα όχθη τού Αιγαίου, σε 
πορεία δηλ. νέας παρακμής. ωρίζοντας 
έκτοτε, δυνάμει, την Κύπρο σε Βόρεια 
και Νότια...
  ΚΑΙ Τ ΡΑ, πενήντα χρόνια 
μετά, δύο πάλι γελωτοποιοί, ούτε καν 
«ανθυπομετριότητες», Τσίπρας και Κο-
τζιάς, χωρίζουν και τη Μακεδονία σε 
Βόρεια και Νότια  Με τη Δυτική Θράκη, 
ειρήσθω, εγκλωβισμένη ανάμεσα σε 
Τουρκία και μελλοντικά Σκόπια  αμένη 
δηλ. για την Ελλάδα, επιπροσθέτως, και 
τη βόρεια πια όχθη τού Αιγαίου... Κι αν, 
όπως πέτεται, ο Κοτζιάς «λύσει» και το 
Αλβανικό, σημαίνει ότι και η πειρος 
(που ήδη είναι χωρισμένη σε Βόρεια 
και Νότια...) θα γίνει μέρος τής Μεγάλης 
Αλβανίας μέχρις Άρτας  Οπότε πια η 
Ελλάδα θα επανέλθει εκεί όπου την 
προόριζαν αρχικά οι δυτικοί: Μοριά και 
Ρούμελη  Άντε και ολίγη Θεσσαλία...2. 
Α ΤΟΙ Σ ΝΕΠ Σ είναι, ως εκδίκηση 
αιώνων από Καρλομάγνου και εντεύ-
θεν, οι σχεδιασμοί τής Δύσης. Φτάνει 
φυσικά να βρίσκονται οι εκάστοτε «αν-
θυπομετριότητες», ή οι γελωτοποιοί, 
να τους υλοποιούν. Γι’ αυτό, όπως η 
Βαλκυρία, κι εγώ λέω: «Τώρα όλα τα 
έχω καταλάβει»... 

 1. Κάτι που κι ο Νταβούτογλου («Στρα-
τηγικό Βάθος») οσμίστηκε  Όταν οι παρ’ 
ημίν «ανθυπομετριότητες» καθεύδουν...

 2. Αν θα είναι βέβαια Ελλάδα τελικά... 
Δεδομένου πως ο ένας γελωτοποιός 
(όχι «τού βασιλιά», τής καγκελαρίου...) 
εκχώρησε στη Μέρκελ, την χώρα ως 
καταφυγή τών Μουσουλμάνων τής 
Ευρώπης. Ούτε καν έναντι «τριάκοντα 
αργυρίων». Έναντι εξάμηνης εξουσίας

  Διδάκτωρ του ΕΜΠ

1η. Όχι και πάλι όχι στο τελε-
τουργικό τυπικό των επε-
τείων. Όχι και πάλι όχι στη 

μουσειακή αναφορά στην αντίσταση στο 
πραξικόπημα - όνειδος του 1974. Όχι 
και πάλι όχι στη διαγραφή των ορα-
μάτων, υπό τη βοή του «πανηγυρικού 
της ημέρας».

η  Σαράντα τέσσερα χρόνια μετά. Η 
αντίσταση στο πραξικόπημα δεν είναι 
κολυμβήθρα του Σιλωάμ για τους από-
ντες. Η αντίσταση στο πραξικόπημα δεν 
μπορεί να λειτουργεί ως εξαγνισμός της 
κυπριακής κοινωνίας από τις τύψεις της 
απουσίας και της μη παλλαϊκής αντιπα-
ράθεσης προς τη χούντα των συνταγ-
ματαρχών, που άλωσε την Κύπρο από 
το 1967 ώς το 1974. Η βαρβαρότητα 
της ελλαδικής δικτατορίας πέρασε στην 
Κύπρο  Η αισθητική της κάλυψε μεγάλο 
μέρος της κοινωνίας. «Μπήκαν στην 
πόλη οι οχτροί. Και μεις φωνάζαμε ζήτω 
και γεια ». Κι αυτό ποτέ δεν πρέπει να 
το ξεχνάμε.

η  15 Ιουλίου 2018. Η καπηλεία των 
νεκρών αγωνιστών. Η πλαστογράφηση 
της Ιστορίας. Η τυμβωρυχία της αντί-
στασης. Οι συνεντεύξεις, οι περιγραφές, 
οι ανακοινώσεις, η ξύλινη γλώσσα. Και, 
όμως, αν οι πολλοί δήλωναν παρόντες, το 
μισοφέγγαρο δεν θα ντρόπιαζε σήμερα 
τον Πενταδάκτυλο.

η. Σαράντα τέσσερα χρόνια από τότε 
και ακόμα να βρουν το θάρρος της αυτο-
κριτικής, της μετάνοιας, της αναζήτησης 
ελέους, συγγνώμης, άφεσης αμαρτιών 
για το μεγάλο τους ανόμημα, από το λαό 
και την Ιστορία.

η  Οι ενοχές οδήγησαν και στον μύθο. 
Που θέλει να ξεχνά πως Εθνική Φρουρά, 
Αστυνομία, Παιδεία, δημόσια υπηρεσία 
είχαν μετατραπεί σε άντρα της αντιλαϊ-
κής συνωμοσίας και σε εφαλτήρια της 
τελικής επίθεσης.

η  Πάνω απ’ όλα ο πολιτισμός. Και 
όμως τον άφησαν να κηλιδωθεί και να 
κουρελιαστεί από τους πιο κιτς εκπρο-

σώπους των γελοίων συνταγματαρχών. 
Πρώτοι και καλύτεροι οι θεματοφύλακες 
του πολιτισμού. Πού ήταν οι άνθρωποι 
του πολιτισμού στην Κύπρο να πουν όχι; 
Γιατί αντιθέτως γλοιώδεις και οσφυοκά-
μπτες συνωστίζονταν για το ναι;

η  ς δήθεν ουδέτεροι επινόησαν 
τη θεωρία της βίας και της αντιβίας. 
Εξίσωσαν τη νομιμότητα με την παρα-
νομία. Τον εκλεγμένο ηγέτη του λαού, 
τον Μακάριο με τον αρχηγό της ΕΟΚΑ 
Β. Τους αγωνιστές της δημοκρατίας με 
τους μασκοφόρους - νυκτοβάτες που την 
υπονόμευαν. Και έστρωσαν τον δρόμο 
στο πραξικόπημα.

η  Επιζητούν τη λήθη. Αναζητούν άφε-
ση αμαρτιών χωρίς παραδοχή ενοχής. 
Επικαλούνται κλάδον ελαίας, τον οποίον 
ουδέποτε τίμησαν. Αντιθέτως προβάλ-
λουν ως τιμητές, επιδιώκοντες πολιτική 
και ηθική δικαίωση του εγκλήματος. Γι’ 
αυτό το καθήκον είναι, με κάθε κόπο και 
κάθε θυσία, να συντηρηθεί η ιστορική 
μνήμη. Η ατιμωρησία δεν πρέπει να 
σημαίνει διαγραφή της ιστορικής μνή-
μης, πλαστογράφηση της αλήθειας και 
αποθράσυνση των ενόχων.

η  Και φέτος όπως και πέρσι. Όπως κάθε 
χρόνο. Φορτισμένες μνήμες. Συγκίνηση. 
Τραυματισμένα οράματα. Αναζητούνται 
συνειρμοί με το σήμερα. Κατ’ αντιπα-
ράθεση προς τον εφησυχασμό και την 
αδιαφορία. Με την ντροπή της κατοχής 
παρούσα. Το χρέος μας, να ξεφύγουμε 
οριστικά από το σύνδρομο της ήττας του 
1974, να επανακαθορίσουμε τα μεγάλα 
οράματα και να επανασυνδέσουμε τα 
κομμένα νήματα των προσπαθειών και 
των αγώνων του Κυπριακού Ελληνισμού.

η  Σήμερα τα μέτωπα πρέπει να 
ξαναστηθούν. Με ξαναζωντανεμένα τα 
οράματα. ς πηγή δημιουργίας και ως 
πηγή έμπνευσης. Και με μια νέα γενιά 
παρούσα και ριζοσπαστική. Σήμερα για 
όλους εμάς που μας σημάδεψε ανεξίτηλα 
το 1974, δεν μετρούν μόνο οι εφιάλ-
τες και τα όνειρα τού τότε. Κοιτάζουμε, 
οφείλουμε να κοιτάξουμε μπροστά. Να 
διαγράψουμε πορείες λυτρωτικές για 
το μέλλον. Δεν μας αρμόζουν οι συγκι-
νησιακοί εγκλεισμοί στο χθες. Για να 
υπάρξει συνέχεια και δικαίωση.

 Τέως Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπρο-
σώπων
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ωρίς να έχουμε προφητικό ή διορατικό 
χάρισμα, από το 2013 γράφαμε για το 
επικείμενο τέλος της Συνεργατικής Τρά-

πεζας. ωρίς να έχουμε πρόσβαση στα αρχεία 
του στρατηγείου της παγκόσμιας διακυβέρνησης, 
όπου εξετάζονται προσεκτικά τα στοχοθετημένα 
θύματα και αναπτύσσονται με ακρίβεια οι στρα-
τηγικές εξόντωσής τους, μελετώντας τα παρα-
δείγματα άλλων χωρών που ευλογήθηκαν από 
τον Θεό με παρόμοια χαρίσματα όπως τα δικά 
μας, ήμασταν βέβαιοι ότι το έργο που άνοιξε το 
2013 με την πτώχευση της Λαϊκής Τράπεζας, το 
ξεπούλημα των δραστηριοτήτων των κυπριακών 
τραπεζών στην Ελλάδα, το κούρεμα καταθέσεων, 
το ξεπούλημα της Τράπεζας Κύπρου και της 
Ελληνικής σε ξένα επενδυτικά γεράκια, θα ολο-
κληρωνόταν με το ξεπούλημα της μόνης πλέον 
κυπριακής τράπεζας στους ίδιους κύκλους. Η 
προσπάθεια υποταγής του οικονομικοπολιτι-
κού συστήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
δεν ξεκίνησε βέβαια το 2013. εκίνησε αρκετά 
χρόνια πριν, όταν εντοπίστηκαν τα τεράστια κοι-
τάσματα υδρογονανθράκων στην περιοχή της 
Λεβαντίνης, διογκώθηκε σε ανησυχητικό βαθμό 

η ενεργειακή εξάρτηση της Ε.Ε. από τη Ρωσία, 
εκδηλώθηκαν οι αυξημένες γεωστρατηγικές δι-
εκδικήσεις της Ρωσίας στην περιοχή της Εγγύς 
Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας, παραμορ-
φώθηκε η Τουρκία από ισλαμική δημοκρατία 
σε νεο-οθωμανική δικτατορία και διέρρηξε τις 
σχέσεις της με το Ισραήλ, την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. 

ρησιμοποιώντας την συνήθη, προσφιλή και 
αποδεδειγμένα αποτελεσματική τακτική της, η 
παγκόσμια διακυβέρνηση έθεσε ως άμεσο στόχο 
την υποταγή του πολιτικού συστήματος. Επεν-
δύοντας στις πολιτικές φιλοδοξίες, προσωπικές 
αδυναμίες και οικονομικές ορέξεις των πολιτικών 
ταγών, εξαγόρασε τις συνειδήσεις τους και τους 
μετέτρεψε σε υποχείριά της. ρησιμοποιώντας τη 
γνωστή συνταγή για αποδόμηση της ταυτότητας 
του λαού και αποκοπή του από την εθνική κατα-
γωγή, τη γλώσσα, την πίστη, την πνευματικότητα, 
τον πολιτισμό και την παράδοση, κατάφερε να 
μετατρέψει τους πολίτες σε άβουλα πολιτικά όντα, 
έρμαια των εκάστοτε επιτήδειων πολιτικών. Έχο-
ντας προλειάνει το έδαφος με την υποταγή και 
διαφθορά του κομματικού κατεστημένου και την 
αδρανοποίηση του λαού, ξεκίνησαν το ξήλωμα 
του πετυχημένου οικονομικού μοντέλου της κυ-
πριακής οικονομίας. Με εντεταλμένα εκτελεστικά 
όργανα τους πολιτικούς, δημιούργησαν ένα υδρο-
κέφαλο πολυέξοδο κράτος, κομματικοποίησαν 
και ξάφρισαν τον Συνεργατισμό, διάβρωσαν το 
τραπεζικό σύστημα διορίζοντας στο τιμόνι της 
Κεντρικής τράπεζας διεφθαρμένους ή και ανε-

παρκείς, αφήνοντας τις τράπεζες ανεξέλεγκτες, 
υπέσκαψαν την πραγματική οικονομία με άκρα-
το συνδικαλισμό και πολλά άλλα. Διέλυσαν τις 
Κυπριακές Αερογραμμές και παρέδωσαν τους 
αιθέρες σε ημετέρους. Διέλυσαν το τραπεζικό 
σύστημα και το παρέδωσαν στα διεθνή γεράκια. 
Παραμόρφωσαν την αγορά ακινήτων με την πώ-
ληση μεγάλου μέρους σε ξένους επενδυτές. Αυτό, 
βέβαια, δεν είναι το τέλος του δρόμου. Έπεται 
συνέχεια. Οι ημικρατικοί οργανισμοί είναι εύκολη 
λεία, αλλά δεν είναι η πλέον ελκυστική. Το φιλέτο 
είναι οι υδρογονάνθρακες. Η τεράστια αξία τους 
δεν είναι μόνο οικονομική αλλά και γεωστρα-
τηγική. Ο έλεγχός τους θα προσδώσει τεράστια 
διαπραγματευτική δύναμη σε αυτούς που θα τον 
αναλάβουν. Ο δικαιούχος Κύπριος πολίτης θα 
δει άλλο ένα τεράστιο θείο δώρο να εξανεμίζεται 
και να καταλήγει στα χέρια των ξένων και των 
διεφθαρμένων ολιγαρχών τοπικών εκπροσώ-
πων τους. Το οικονομικό και κοινωνικό τίμημα, 
που έχει πληρώσει και θα πληρώσει ο Κύπριος 
πολίτης,  είναι τεράστιο. Αυτό που απομένει να 
δούμε είναι οι συνέπειες στο εθνικό μας θέμα 
και στην επιβίωσή μας ως Έλληνες σε αυτόν 
τον τόπο. Οι ελπίδες μας δεν στηρίζονται ούτε 
στους πολιτικούς μας ούτε σε μας. Στηρίζονται 
στα συμφέροντα των ξένων δυνάμεων και στην 
εξισορρόπησή τους. Πρωτίστως, όμως, στηρίζονται 
στο έλεος του ελεήμονος Θεού, προς τον οποίο 
πρέπει να εντείνουμε τις προσευχές μας.

 Πρόεδρος Πνοής Λαού

Το φλέγον θέμα της ανάπλασης της 
οδού Τσερίου απασχόλησε συχνά 
την κοινή γνώμη την τελευταία 

τριετία, αποτελώντας ένα, ομολογουμένως, 
δισεπίλυτο ζήτημα. Με την τελευταία 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
στις 10 Ιουλίου 2018, το πολυσυζητη-
μένο αυτό θέμα έχει επιτέλους φτάσει 
οριστικά στο τέλος του: Προχωρούμε με 
τον επανασχεδιασμό της οδού Τσερίου, 
με δύο λωρίδες και χωρίς νησίδα.  
Η οδός Τσερίου αποτελεί έναν από τους 
εμπορικότερους και πολυσύχναστους 
οδικούς άξονες του Στροβόλου, με χι-
λιάδες συμπολίτες μας να τη διασχίζουν 
καθημερινά, λόγω της καίριας γεωγρα-
φικής της θέσης. Με οικίες και μικρές 
επιχειρήσεις εκατέρωθεν, η «Τσερίου» 
δεν είναι ένας υπεραστικός δρόμος, αλλά 
πρωτίστως μία εμπορικού χαρακτήρα 
οδός, που εξακολουθεί, όμως, να διατηρεί 
τον τοπικό χαρακτήρα της. 

Η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου επιβεβαίωσε ότι ο Δήμος 
Στροβόλου δεν επαναπαύεται με εύκολες, 
έτοιμες λύσεις. Πολλές ήταν οι συνα-
ντήσεις που προηγήθηκαν και εκτενείς 
ήταν οι συζητήσεις που έγιναν επί του 
θέματος, με όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς. Αντιλαμβανόμενοι το χρέος μας 
προς τους συμπολίτες μας και με κύριο 
γνώμονα ότι οποιεσδήποτε αποφάσεις 
θα έχουν αντίκτυπο στην καθημερινό-
τητα χιλιάδων συνανθρώπων μας για 
τις επόμενες δεκαετίες, αλλά και στην 
εμπορική ζωή της περιοχής, οφείλαμε 
να λάβουμε υπόψη και να εξετάσουμε 
προσεκτικά κάθε προτεινόμενη επιλο-
γή, τόσο από τα αρμόδια κυβερνητικά 
τμήματα, όσο και από τους επηρεαζό-
μενους φορείς, που φυσικά θα είναι οι 
άμεσοι αποδέκτες των αποφάσεων και 
των επιλογών μας. 
Για τον λόγο αυτό, το Δημοτικό Συμβούλιο 
έκρινε ως μη αποδεκτό το προτεινόμενο 
από τα κυβερνητικά τμήματα σχέδιο, το 
οποίο προνοούσε τρεις λωρίδες κυκλο-
φορίας και συγκεκριμένα, δύο για τα 
αυτοκίνητα και μία για τα λεωφορεία, 
καθώς θα έπληττε τον ανθρωποκεντρικό 
χαρακτήρα, όχι μόνο του δρόμου αυτού, 

αλλά και της όλης περιοχής. 
Προχωρούμε, πλέον, με τον επανασχε-
διασμό της Τσερίου με δύο λωρίδες 
χωρίς νησίδα, στη βάση των αρχών της 
βιώσιμης κινητικότητας. Βασικοί άξονες 
και στόχοι του σχεδίου είναι η διατήρηση 
των ήπιων κυκλοφοριακών χαρακτηρι-
στικών της οδού, για την ενίσχυση και 
ενδυνάμωση της εμπορικής ανάπτυξης 
κατά μήκος της, η ασφαλής διέλευση 
πεζών και οχημάτων, η δημιουργία πλα-
τιών πεζοδρομίων, συχνών διαβάσεων 
και επαρκών χώρων στάθμευσης και 
τέλος, η ενίσχυση του περιβαλλοντικού 
χαρακτήρα της, με δεντροφυτεμένα πε-
ζοδρόμια. Με αυτά πλέον τα δεδομένα, 
η Τσερίου θα παραμείνει ένας δρόμος 
πρωτίστως για τους ανθρώπους και λι-
γότερο για τα αυτοκίνητα. 
Αυτόν, ακριβώς, τον χαρακτήρα της 
επιδιώξαμε συνειδητά να διαφυλάξουμε. 
Ακούσαμε, κρίναμε, επιμείναμε. Και 
πετύχαμε. 

.Γ. Τα αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα 
να σεβαστούν τις αποφάσεις του πουρ-
γικού Συμβουλίου και του Δημοτικού 
Συμβουλίου Στροβόλου και να προχω-
ρήσουν άμεσα στην υλοποίησή τους. 

 Δήμαρχος Στροβόλου  
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Ρ ΑΣΙΛΗΣ ΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ  

Είμαι σίγουρος ότι πολλά έχετε ακού-
σει ή διαβάσει για τη συγχώρεση. 
Έχετε διαβάσει και ακούσει τόσα 

για τα ευεργετήματα της συγχώρεσης, που 
κι εσείς οι ίδιοι, εάν συναντάτε κάποια 
δυσκολία να συγχωρέσετε τον οποιον-
δήποτε, αισθάνεστε ένοχοι εγκλήματος 
κατά του εαυτού σας. 
Είναι τόσο εύκολη λοιπόν η συγχώρε-
ση, για όλους τους ανθρώπους, εκτός 
από εσάς; Πιστέψτε με, η συγχώρεση, 
η αληθινή συγχώρεση, η συγχώρεση 
που ελευθερώνει και έχει τόσα πολλά 
ευεργετήματα, δεν  είναι εύκολη υπόθεση. 
Εύκολη υπόθεση είναι οι σκέψεις περί 
συγχώρεσης, τα νοητικά κατασκευάσμα-
τα που κάνουν πολλούς ανθρώπους να 
πιστεύουν ότι έχουν κλείσει τους λογαρια-
σμούς τους με το «παρελθόν» και έχουν 
συγχωρέσει τους πάντες και τα πάντα. 
Εδώ προβάλλει ένα ερώτημα: Πώς είναι 
δυνατόν να έχει συγχωρέσει κάποιος, να 
έχει καθαρίσει απ’ όλα όσα χαρακτηρίζει, 
κακώς, σαν αρνητικά συναισθήματα και 
όμως το  σώμα του να κουβαλάει τόση 
σύσπαση, αγωνία, ένταση, «ανεξήγη-
τες» ταχυκαρδίες, πόνους στο στομάχι, 
α πνίες, αστάθεια και πάει λέγοντας;.. 
Μπορεί να έχουμε «πείσει» τον εαυτό 
μας ότι έχουμε συγχωρέσει, αλλά όταν 
αυτό που πυροδότησε το τραύμα είναι 
ενεργό στο σύστημά μας, σιωπηλά και 
αόρατα, θα μας αποδιοργανώνει. Όσο πιο 
μεγάλο είναι το τραύμα, τόσο πιο μεγάλη 
είναι και η ανάγκη μας για συγχώρεση, 
και αυτό γιατί κρατά ανοικτή την πληγή 
μέσα μας και μας κρατά δέσμιους σε 
μια σχέση που περιορίζει τον ζωτικό 
μας χώρο και πλήττει την υγεία μας. 
Μπορεί να ακούγεται παράξενο και να 
φαντάζει οξύμωρο, αλλά το θύμα έχει 
ανάγκη να συγχωρέσει για να αποδε-
σμεύσει τα ποσά ενέργειας που κρατά 
εγκλωβισμένα στη σύνδεσή του με τον 
θύτη. Το θύμα όσο δεν συγχωρεί, τόσο 
περισσότερο είναι δέσμιο, παρά τη θέ-
ληση, μέσω του τραύματος, με τον θύτη. 
Η δε απελευθέρωση του θύτη περνά 
από πράξεις αποκατάστασης της αδικί-
ας που προκάλεσε  στο θύμα. Αυτό θα 
διευκόλυνε τη συγχώρεση του εαυτού 
του. Εάν το θύμα χρειάζεται τη συγχώ-
ρεση για να μπορεί να συμβιώνει στον 
ίδιο χώρο και χρόνο με τον θύτη και 
εάν το θύμα έχει την «πολυτέλεια» να 
αποφεύγει τον θύτη, για όσο χρόνο δεν 
συγχωρεί, περιορίζοντας τον δικό του 
χωροχρόνο, ο θύτης από τη δική του 
πλευρά δεν μπορεί να πράξει το ίδιο.
Η συγχώρεση, όπως και το τραύμα, δεν 
είναι νοητική υπόθεση, είναι υπόθεση 
και του σώματος. Είναι υπόθεση του όλου 
ανθρώπου. Έχεις συγχωρέσει κάποιον 
μόνον όταν συναντήσεις το τραύμα και 
το έχεις επαναδιαπραγματευτεί εκεί που 
φωλιάζει, στις κυτταρικές σου μνήμες. Το 
κεφάλι, το μυαλό, το νοητικό, δεν είναι 
ικανά από μόνα τους να μας οδηγήσουν 
στην πολυπόθητη συγχώρεση.
Ένα είναι το μονοπάτι της συγχώρεσης 
και αυτό περνά από το σώμα  Όταν απο-

φασίσουμε ότι ήρθε η ώρα ή, καλύτερα, 
είμαστε έτοιμοι να συγχωρέσουμε, να δοκι-
μάσουμε να συγχωρέσουμε, τότε, είμαστε 
έτοιμοι να βυθιστούμε στα τραύματα που 
κουβαλούμε στο σώμα μας, και εκεί στο 
σώμα, διαπραγματευόμενοι τα τραύματά 
μας, εκεί επουλώνονται και οι πληγές και, 
τότε, δεν έχουμε πλέον ανάγκη να συγχω-
ρέσουμε .. Όπου δεν υπάρχει τραύμα, όπου 
δεν υπάρχει πλέον αιμάσσουσα πληγή, 
δεν υπάρχει ανάγκη για συγχώρεση. Στην 
πραγματικότητα, συναντώντας στο σώμα 
μας και σε κάθε μας κύτταρο τα τραύματα 
που μας συγκροτούν, θα αναδυθούμε μετά 
από αυτό το ταξίδι στα βάθη τού «είναι» 
μας, τα ίδια πρόσωπα, διαφορετικά, όμως, 
ως προς την Ουσία μας  
 Συγχώρεση, χωρίς στ’ αλήθεια παρά-
δοση στο σώμα, για να χρησιμοποιήσω 
μία προσφιλή στον r o  
έκφραση, δεν υπάρχει. 
Ναι, πολλά τα ευεργετήματα της συγχώρε-

σης, της αληθούς συγχώρεσης που περνά 
από το σώμα και από την επαναδιαπραγ-
μάτευση των τραυμάτων μας, αλλιώς με 
τη νοητική καταπίεση «πρέπει παιδί μου 
να συγχωρέσεις τους γονείς σου», «τόσα 
ήξεραν, τόσα έκαναν», «συγχώρεσε, ό,τι 
έγινε έγινε, ελευθέρωσε τον εαυτό σου, 
μην το κρατάς μέσα σου...», κάνουμε καλή 
συνείδηση, που, όμως, με δόσεις, μας 
σκοτώνει .. Ναι, η αληθινή συγχώρεση 
είναι μέγα ευεργέτημα για τον άνθρωπο  
Η κατά... παραγγελίαν συγχώρεση, δεν 
είναι σχήμα λόγου, σκοτώνει ..  
Εναργέστατα κρατώ στη μνήμη μου 
το πρώτο ραντεβού μιας κυρίας που 
με θυμό μού λέει «θα μου πεις κι εσύ 
να συγχωρέσω τους γονείς μου;». Όχι 
είπα, θα ήθελα να μου μιλήσεις για το 
τι αισθάνεσαι... Δεν θα περιγράψω τη 
διαδικασία και το πώς οδηγηθήκαμε 
στην αναβίωση των  τραυμάτων και την 
επαναδιαπραγμάτευσή τους, αλλά, μετά 
από κάποιους μήνες βαθιάς σωματικής 
ψυχοθεραπείας, οι αναφορές στους γονείς 
δεν είχαν ούτε θυμό, αλλά ούτε και πι-
κρία. Σήμερα αισθάνεται βαθιά συμπόνια 
και, ευλογημένη, όπως την ονομάζω, 
θλίψη που οι γονείς της έφυγαν από 
αυτόν τον κόσμο χωρίς τις χαρές που 
η ίδια αισθάνεται σήμερα. Ούτε λόγος 
για συγχώρεση  Μόνο αγάπη, συμπόνια 
και αναγνώριση για του καθενός την 
προσφορά. Θα το επαναλάβω, όπου δεν 
υπάρχει πια τραύμα, δεν υπάρχει ούτε 
ανάγκη για συγχώρεση. Έτσι απλά ..        

  Κλινικός υχολόγος - Σωματικός υχο-
θεραπευτής
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Ο τίτλος του άρθρου μου είναι 
μια κυριολεκτική δήλωση 
και διαπίστωση. Και πρέπει 

να εκφράσουμε τις θερμότερές μας 
ευχαριστίες προς την απαράδεκτη 
Ένωση Συντακτών και την απαράδεκτη 
Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντο-
λογίας για την απαράδεκτη ενέργειά 
τους να συνεργήσουν στην προσπάθεια 
φίμωσης των δημοσιογράφων, ώστε τα 
δημοσιεύματά τους να εξυπηρετούν 
τους τουρκικούς στόχους, που θέλουν 
να ξεχάσουμε την εισβολή, την κατοχή 
και τα άλλα κακά που έφερε η εισβολή 
και η κατοχή  της Τουρκίας στην Κύπρο.
Η προσπάθεια ωραιοποίησης της κα-
τοχής και η καλλιέργεια πνεύματος και 
διάθεσης για την αποδοχή των κατοχικών 
δεδομένων και η συμπερίληψή τους σε 
μια μελλοντική λύση, που ετοιμάζουν 
τα διεθνή μαγειρεία, έχει ξεσηκώσει 
τη συνείδηση του λαού. Τα αλάνθαστα 
αισθητήρια του λαού και το ένστικτο 
που τον προειδοποιεί για τον εθνικό 
κίνδυνο έχουν ξυπνήσει. Ο λαός άρ-
χισε να αντιλαμβάνεται ότι κάτι κακό 
τού ετοιμάζουν. Θέλουν πρώτα να τον 
παραπληροφορούν, να διώξουν από την 
αντιστασιακή του συνείδηση καθετί που 
θυμίζει την κατοχή και τα παρεπόμενά 
της, καθετί που αποτελεί καταπάτηση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του και 
μετά να τον  καταστήσουν ένα άβουλο 
πλάσμα, έτοιμο να αποδεχτεί τη λύση 
που οραματίζονται, όσοι αποδέχονται 
κατάργηση της Κ.Δ. και συνεταιρισμό 
των δύο κρατών.
Αν κρίνουμε από τη συμπεριφορά και 
τη δραστηριότητα μερικών δημοσιογρά-
φων, που ακολουθούν τη θέση και την 
πολιτική ορισμένων πρεσβειών, που 
σκέφτονται ότι μπορεί η Κύπρος να 
ελπίζει στην εκλογική νίκη του Ερντο-
γάν, αν κρίνουμε από τη συμπεριφορά 
κάποιων πολιτικών ηγεσιών και των 
βουλευτών που ψήφισαν ασμένως τον 
«νόμο Ακιντζί», τότε πράγματι οι εμπνευ-
στές της λογοκρισίας μάς απάλλαξαν 

από έναν μεγάλο κίνδυνο.
Οι εμπνευστές του γλωσσαρίου έκαμαν 
ένα λάθος. Δημοσιοποίησαν την πρόθε-
σή τους, πριν την κάμουν πράξη. Μας 
παρουσίασαν την πρωτοβουλία τους, 
πριν ολοκληρώσουν και προβάλουν το 
γλωσσάρι τους. Αν το ολοκλήρωναν ιερο-
κρυφίως, αν το τύπωναν στα μουλωχτά, 
αν το έδιναν ξαφνικά στη δημοσιότητα, τα 
πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Κάποιοι 
πολιτικοί αρχηγοί, κάποιοι εκπρόσωποι 
κομμάτων, κάποιοι που κοιμούνται και 
ξυπνούν με το όραμα της όποιας λύσης 
θα επαινούσαν την προσπάθεια αυτή 
και θα δήλωναν ότι «το γλωσσάρι θα 
συμβάλει την άμβλυνση των παθών, στην 
κατανόηση των εκατέρωθεν στερεοτύ-
πων και θα συνέβαλλε στην προσπάθεια 
επαναπροσέγγισης των δύο κοινοτήτων». 
Είναι και μερικοί δημοσιογράφοι που 
ήδη το χρησιμοποιούν, γιατί μπορεί 
να μην είναι τυπωμένο, είναι όμως 
γραμμένο στα φυλλοκάρδια τους. Και 
έτσι το γλωσσάρι θα έβρισκε κάποιαν 
απήχηση και θα συνέβαλλε στην προ-
σπάθεια ωραιοποίησης της κατοχής και 
προετοιμασίας για τη λύση που έρχεται. 
Με τον τρόπο, όμως, που ενήργησαν, 
έκαμαν τους δημοσιογράφους και τον 
λαό να ξυπνήσουν και να αντιδράσουν. 
Έτσι ευελπιστούμε ότι το γλωσσάρι απο-
βλήθηκε πριν από την τερατογένεσή του.
Πρέπει να συγχαρούμε τους δημο-
σιογράφους εκείνους που είχαν την 
πρωτοβουλία της έκδοσης της κατα-
δικαστικής ανακοίνωσης για την προ-
σπάθεια φίμωσης των δημοσιογράφων 
και τη συλλογή υπογραφών κάτω από 
τη δήλωση. Το αποτέλεσμα ήταν ση-
μαντικό. Ακόμα και δημοσιογράφοι 
που θα αποδέχονταν ευχαρίστως τη 
λογοκρισία, αναγκάστηκαν να την κα-
ταδικάσουν. Αλλά, το σημαντικότερο 
που πέτυχαν, ήταν η ευαισθητοποίηση 
του λαού. σως πέτυχαν να κάμουν τον 
λαό να ξυπνήσει από τον λήθαργο και 
να αντιληφθεί τις μεθοδεύσεις και τη 
λύση που του ετοιμάζουν.
Ζήτω, λοιπόν, το επαναπροσεγγιστικό 
γλωσσάρι, που μας έδειξε χλευαστικά 
τη γλώσσα του (δες σκίτσο ΠΙΝ) και 
έκαμε δημοσιογράφους και λαό να 
αντιδράσουν.
Το «γλωσσάρι» έχει ήδη παρουσιαστεί, 
αλλά το «πουλίν επέτασεν».
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Σε ένα ειδυλλιακό και 
ατμοσφαιρικό σημείο 
ξεχωριστής γεωφυσικής 
ομορφιάς στην Πέγεια, 
της επαρχίας Πάφου, με 
θέα στις δυτικές ακτές της 
πόλης που κυριολεκτικά 
κόβει την ανάσα, η r o 

o r  ολοκλήρωσε 
τον σχεδιασμό και προ-
χωρεί στην ανάπτυξη ενός 
ακόμα υπερπολυτελούς έργου. o νέο έργο του ομίλου φέρει την ονο-
μασία  o   και προσφέρει μια μοναδική εμπειρία ανέσεων, 
χαλάρωσης και ευεξίας σε μιαν από τις πλέον προνομιούχες περιοχές 
του νησιού με θέα το απέραντο γαλάζιο της Μεσογείου. Το έργο αποτε-
λείται από 40 πολυτελέστατες επαύλεις 7 διαφορετικών αρχιτεκτονικών 
τύπων 3, 4 και 5 υπνοδωματίων. Με καλυμμένους χώρους 200 τ.μ. έως 
και 574 τ.μ. σε μεγάλα οικόπεδα 518 τ.μ.  έως και 1.449 τ.μ. οι κατοικίες 
χαρακτηρίζονται από την απόλυτη άνεση και λειτουργικότητα ικανοποι-
ώντας και τους πιο απαιτητικούς ενδιαφερόμενους αγοραστές όλων των 
εθνικοτήτων  Βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αμμώδεις παραλίες, 
πληθώρα καφεστιατορίων, καταστημάτων και άλλων υπηρεσιών συν-
θέτοντας μια εξαιρετική επιλογή διαχρονικής επένδυσης, έχοντας ήδη 
προσελκύσει το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού δυνητικών αγοραστών και 
επενδυτών. Το  o   αποτελεί την 5η νέα πρόταση της r o 

o r  για το 2018 και εντάσσεται στην πλούσια και ζηλευτή γκάμα 
των 30 και πλέον έργων που διαθέτει ο όμιλος σε πλήρη ανάπτυξη σε 
Πάφο, Λεμεσό και Λευκωσία, συμπληρώνοντας τη συλλλογή των 265 
αναπτύξεων που έχει ολοκληρώσει η εταιρεία σε όλη την Κύπρο. 
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Τις τρεις νέες συσκευασίες σε 10 βασικά 

προϊόντα της παρουσίασε η Α φοί Λανίτη, με την 
εμφάνιση στο Φρέσκο Γάλα, το Ενισχυμένο Γάλα 
και τη Φρέσκια Κρέμα να αλλάζει ριζικά και να 
γίνεται ακόμη πιο χρηστική και βολική για το 
καταναλωτικό κοινό της Κύπρου. Το λανσάρισμα 
των νέων συσκευασιών γίνεται υπό το κεντρικό 
μήνυμα «Κάθε μέρα μεγαλώνουμε μαζί» και 
έρχεται ως αποτέλεσμα μιας επένδυσης άνω 
των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ σε όλα τα στάδια 
παραγωγής, εμφιάλωσης και διανομής της εται-
ρείας. Η συνολική επένδυση της Α φοί Λανίτη 
περιλαμβάνει ριζική αντικατάσταση, ανανέωση 
και αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής με 
νέο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Όλα 
αυτά αποτυπώνονται στις νέες συσκευασίες 
προϊόντων γάλακτος της εταιρείας, τα οποία 
αφορούν όλους τους κωδικούς για το Φρέσκο 
Γάλα Λανίτης (συσκευασίες 1 , 1,5  και 2 ) 
και τη Φρέσκια Κρέμα (1 ). Στόχος της νέας 
συσκευασίας είναι να ανανεώσει την εμφάνι-
ση των προϊόντων τής Α φοί Λανίτη, η οποία 

αντιλαμβάνεται και εναρμονίζεται με τις τάσεις 
της αγοράς και τις ανάγκες του καταναλωτικού 
κοινού, προσφέροντας πάντα την ίδια κορυφαία 
ποιότητα και γεύση. Το τηλεοπτικό σποτ που 

προβάλλεται αυτό το διάστημα αποτυπώνει 
τη διαχρονική αγάπη και εμπιστοσύνη του 
καταναλωτικού κοινού της Κύπρου προς το 
Φρέσκο Γάλα Λανίτης. Ο φακός παρακολουθεί 

την πρωταγωνίστρια της καμπάνιας σε όλες 
τις εκφάνσεις της ζωής της, μέσα από μια δια-
δρομή που αρχίζει από τα παιδικά χρόνια (ως 
μικρό κορίτσι) και φτάνει μέχρι την ενήλικη 
ζωή (το κορίτσι έχει γίνει μητέρα με μια κόρη). 
Τα προϊόντα της Α φοί Λανίτη συνοδεύουν 
σταθερά τους πρωταγωνιστές στην καθημε-
ρινότητά τους, όπως εξάλλου και όλους του 
Κυπρίους. Η αγνότητα, η φρεσκάδα και το πάθος 
να μοιραζόμαστε όλα όσα αγαπάμε αποτελούν 
τα μηνύματα που συνοδεύουν τη συγκεκριμένη 
καμπάνια, η οποία κάνει όλους τους Κύπρι-
ους να αναφωνήσουν πως «το Φρέσκο Γάλα 
Λανίτης είναι το γάλα μου». Το Φρέσκο Γάλα 
Λανίτης βρίσκεται στην κορυφή της προτίμησης 
των καταναλωτών, έχοντας κερδίσει την εμπι-
στοσύνη τους από το 2001. Πάντα με σεβασμό 
προς αυτούς, η εταιρεία Α φοί Λανίτη ανανεώνει 
τα προϊόντα που προσφέρει, ανταποκρινόμενη 
με τον πιο αξιόπιστο και σύγχρονο τρόπο στις 
υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις της κυπριακής 
αγοράς και οικογένειας. 

Ένα έτος επιτυχημένης δραστηριότητας στην Κύπρο συμπλήρωσε η 
 της E E  και, με αφορμή τα πρώτα γενέθλια, οργά-

νωσε εορταστική εκδήλωση στις 5 Ιουλίου στη Λευκωσία. αιρετισμό εκ 
μέρους της E E  απηύθυνε ο Γιάννης Καντώρος, Διευθύνων 
Σύμβουλος του Ομίλου E E , ο οποίος υπογράμμισε πως 
τα έως σήμερα αποτελέσματα έχουν δικαιώσει απόλυτα την επιλογή του 
Οργανισμού να δραστηριοποιηθεί στην κυπριακή αγορά. Έχοντας κτίσει 
ήδη μια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της, η  εδραιώνει 
την παρουσία της στην Κύπρο και διευρύνει την προοπτική ανάπτυξης, 
αφού η μόλις 1 έτους παρουσία της μετράει ήδη 10.000 ευχαριστημένους 
πελάτες. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν στελέχη του Ομίλου, πρόσω-
πα της κυπριακής επιχειρηματικής κοινότητας, εκπρόσωποι θεσμικών 
φορέων, των Μέσων Ενημέρωσης και φίλοι. «Πρώτο ρόλο» στη βραδιά 
είχαν οι πρωταγωνιστές των τηλεοπτικών διαφημίσεων της  με 
τις ευρηματικές ιστορίες εμπνευσμένες από το θέμα της εκδήλωσης. Την 
εκδήλωση, που οργανώθηκε στο o o  r, πλαισίωσε καλλιτε-
χνικά το γνωστό  συγκρότημα «  ». 

Το έργο της Μαρίνας Αγίας Νάπας παρουσιάστηκε σε έναν ειδικά 
διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο στη Μόσχα, προσελκύοντας το ενδια-
φέρον των επισκεπτών. Παράλληλα, στη Μόσχα και την Αγία Πετρού-
πολη πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις, απευθυνόμενες σε έναν επι-
λεγμένο κύκλο Ρώσων επενδυτών, στοχεύοντας δυναμικά στη ρωσική 
και διεθνή αγορά. Στη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε στο 

r  r  oo  ur  στη Μόσχα  παρουσιάστηκαν οι 
εξελίξεις που αφορούν στην ανάπτυξη του εντυπωσιακού έργου της 
Μαρίνας Αγίας Νάπας, από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, 
Σταύρο Καραμοντάνη, και τον αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

άρη Κουρέα. Παρευρέθησαν επιχειρηματίες και εκπρόσωποι των με-
γαλύτερων ΜΜΕ της χώρας, οι οποίοι ενημερώθηκαν για το έργο, το 
οποίο αφορά επένδυση 250 εκατομμυρίων ευρώ στην Αγία Νάπα, μια 
ξεχωριστή και ιδιαίτερα προβεβλημένη τουριστική περιοχή της Κύπρου. 
Σε μια άλλη εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιουνίου στην 
Αγία Πετρούπολη, το έργο παρουσιάστηκε στο  u , το 
διάσημο πλωτό εστιατόριο στις όχθες του Νέβα, όπου παρευρέθησαν ο 
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, u  r , ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της εταιρείας, μέλη της διπλωματικής αποστολής της Κύ-
πρου, με επικεφαλής τον Γενικό Πρόξενο, Δημήτρη Άσσο, και εκλεκτοί 
προσκεκλημένοι του επιχειρηματικού κόσμου της Ρωσίας. Στη δεξίωση 
που ακολούθησε, οι επίτιμοι προσκεκλημένοι και πελάτες της Μαρίνας 
Αγίας Νάπας απόλαυσαν την κυπριακή φιλοξενία και ενημερώθηκαν 
για την εξέλιξη του μεγαλειώδους έργου, που συνδυάζει την αγάπη για 
τη θάλασσα με την πολυτελή διαβίωση και εξαιρετικές εγκαταστάσεις 
για τα σκάφη και τον θαλάσσιο τουρισμό. 

Τα δύο τρίτα των σημερινών παιδιών του Δημοτικού θα εργάζονται σε 
επαγγέλματα που ακόμα δεν υπάρχουν ή δεν θα υπάρχουν με τη σημερινή 
τους μορφή. Απαιτείται συνεχής προσπάθεια για εμπλουτισμό και απόκτηση 
νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για να παραμείνει κάποιος ανταγωνιστικός 
στην αγορά εργασίας. Η διά βίου μάθηση είναι στην εποχή μας κρίσιμος 
παράγοντας για επαγγελματική πρόοδο, ενώ θα είναι ακόμα κρισιμότε-
ρος στο μέλλον. Αυτές ήταν μερικές μόνο από τις πολλές επισημάνσεις 
που έκαναν οι ομιλητές στη διάρκεια της λαμπρής τελετής αποφοίτησης 
2018 του E E E, που διεξήχθη με κάθε επισημότητα στο Ανοι-
κτό Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Στην κύρια ομιλία της 
εκδήλωσης ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Γιώργος Παναγίδης, επισήμανε πως η χώρα έχει ένα από τα 
χαμηλότερα ποσοστά συμμετοχής στην τεχνική και επαγγελματική εκπαί-
δευση, που ανέρχεται μόλις στο 17  σε σύγκριση με 50  που είναι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάλεσε τους αποφοίτους να μη σταματήσουν ποτέ 
να μαθαίνουν καθώς, όπως είπε, ο ήδη ραγδαίος ρυθμός των αλλαγών 
συνεχώς επιταχύνεται. Ο Πρόεδρος του E E E Δρ Αιμίλιος . 
Σολωμού αναφέρθηκε στα διετή προγράμματα επαγγελματικής και τεχνι-
κής κατεύθυνσης, αλλά και τα πτυχιακά προγράμματα που οδηγούν στην 
απόκτηση πτυχίου, τονίζοντας πως στόχος του Κολεγίου με τα τρία Κέντρα 
Σπουδών του σε Λευκωσία, Λεμεσό και Λάρνακα, είναι η προσφορά ποι-
οτικής εκπαίδευσης, που στηρίζεται στις πολύ καλές εγκαταστάσεις, αλλά 
και στο καλά καταρτισμένο διδακτικό προσωπικό. Στην τελετή μίλησαν 
εκ μέρους των αποφοίτων, στα Ελληνικά, ο Ιωάννης Παπακωνσταντίνου 
(Πτυχίο Διεύθυνσης Επισιτιστικών Τεχνών) και στα Αγγλικά, η  

 (Πτυχίο Επιστημών Ηλεκτρονικών πολογιστών). Ακολού-
θησε η βράβευση αυτών που αρίστευσαν και η απονομή των πτυχίων 
και διπλωμάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ένας αριθμός εταιρειών καθώς 
και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού έδωσαν χρηματικά βραβεία σε 
φοιτητές που διακρίθηκαν.
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Το Πανεπιστήμιο  ru  σε προσκαλεί σε 
  (Μέρα Γνωριμίας), την Τετάρτη, 18 Ιουλίου 

2018, από τις 5 μέχρι τις 8 μ.μ., στις εγκαταστάσεις του 
στη Λάρνακα. Τα   σού δίνουν την ευκαιρία 
να μάθεις περισσότερα σχετικά με τις ευκαιρίες και τα 
πλεονεκτήματα επιλέγοντας το Πανεπιστήμιο  

ru  για τις σπουδές σου, καθώς και να εξερευνήσεις 
από κοντά τις βραβευμένες εγκαταστάσεις του Βρετανικού 
Πανεπιστημίου της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια του  

 θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις όλα τα προπτυχιακά 
και μεταπτυχιακά πρόγραμμα σπουδών, να ενημερωθείς 
σχετικά με τον νέο κύκλο μαθημάτων του Επαγγελματικού 
Προγράμματος  καθώς και να ολοκληρώσεις την 
εγγραφή σου για τη νέα Ακαδημαϊκή χρονιά Οκτωβρίου 
2018. Επίσης, ανακάλυψε τις κατευθύνσεις που αντιστοι-
χούν στην προσωπικότητά σου με το Τεστ Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού ΗΟ . Το έμπειρο και διακεκριμένο 
Ακαδημαϊκό προσωπικό και οι Λειτουργοί του Πανεπι-
στημίου θα είναι στη διάθεσή σου, για να σου δώσουν 
οποιαδήποτε πληροφορία ζητήσεις, η οποία σχετίζεται με 
τη φοίτηση στο Πανεπιστήμιο  ru , όπως τα 

εντατικά καλοκαιρινά μαθήματα Αγγλικών, θέματα επαγ-
γελματικής σταδιοδρομίας, διαμονής στις ολοκαίνουργιες 
φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου  ru  καθώς 
και διαθέσιμες υποτροφίες Οκτωβρίου 2018. Για περισ-
σότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο o
u ru . .  ή στο τηλέφωνο 24694000.

         

Το ξύδι Πλατάνης βραβεύεται με το Βραβείο Ανώτερης 
Γεύσης του Διεθνούς Ινστιτούτου Γεύσης και Ποιότητας. 

ε το Βραβείο Ανώτερης Γεύσης (ένα αστέρι) του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Γεύσης και Ποιότητας  - ( r o  

  u  u ) βραβεύτηκε τον Ιούνιο το ξύδι 
από κρασί «Πλατάνης», της Εταιρείας o  

 r  . Το βραβείο αποτελεί μεγάλη τιμή για την 
o   r , η οποία δραστηριοποιείται 

στην κυπριακή αγορά από το 1922 και επιβεβαιώνει τη 
συνεχή προσπάθεια της εταιρείας να προσφέρει στους 
πελάτες της πάντα την καλύτερη ποιότητα προϊόντων, τα 
οποία θα έχουν και το καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα. 
Το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης  Ποιότητας -  - που 
εδρεύει στις Βρυξέλλες, είναι από τους κορυφαίους ορ-
γανισμούς στον κόσμο, δεσμευμένος στη δοκιμή και πι-
στοποίηση της γεύσης και της ποιότητας τροφίμων και 
ποτών παγκοσμίως. Τα βραβεία u r or  r  
διοργανώνονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Γεύσης και 
Ποιότητας, με στόχο την ανάδειξη τροφίμων και ποτών 
ανώτερης γεύσης παγκοσμίως. Η κριτική επιτροπή 
αποτελείται από 120 φημισμένους σεφ και γευσιγνώ-
στες που προέρχονται από τις 15 πιο αναγνωρισμένες 

λέσχες μαγείρων και γευσιγνωστών στην Ευρώπη. Το 
συγκεκριμένο Βραβείο Ανώτερης Ποιότητας και Γεύσης 
έχει ήδη απονεμηθεί σε περισσότερες από 131 χώρες 
και 427 κατηγορίες προϊόντων. Η άδεια χρήσης του συ-
γκεκριμένου βραβείου στις ετικέτες των βραβευθέντων 
προϊόντων δίνεται για περίοδο τριών χρόνων, ούτως ώστε 
να τα διαφοροποιεί ανάμεσα στην τεράστια επιλογή αντα-
γωνιστικών προϊόντων, βοηθώντας έτσι την αγοραστική 
απόφαση των καταναλωτών.

Το  ή πιο σωστά το u r   roo , 
όπως είναι ολογράφως το όνομά του, από τότε 
που δημιουργήθηκε, το 1749, έχει συνδεθεί με 
τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του σινεμά, 
της λογοτεχνίας και εννοείται της μουσικής. 
Η πρωτοτυπία και η πρωτοπορία έχουν γίνει 
συνώνυμα με το συγκεκριμένο σκωτσέζικο 
ουίσκι που τα τελευταία 250 χρόνια με μα-
εστρία ενώνει 42 ουίσκι για να δημιουργή-
σει έναν ελαφρύ φρουτώδη χαρακτήρα, με 
άρωμα από δρυ, μούρα και καραμέλα. Το 

, έχοντας στις φλέβες του την αγάπη για 

μουσική, διασκέδαση και τη δυναμική που 
γεννιέται όταν οι άνθρωποι έρχονται κοντά, 
γίνεται ο μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής 
του 8ου ro   ( : 2018.

ro r u . o ) με το σύνθημα 
r E r . Τι σημαίνει 

αυτό; Ότι για 3 μέρες, από τις 20 μέχρι και 
τις 22 Ιουλίου, στο Κίτι, το  υπόσχεται στους 
φεστιβαλιστές εύγευστα δροσιστικά κοκτέιλ 
και αξέχαστες μουσικές εμπειρίες από ένα 
κράμα 30 και επιπλέον καλλιτεχνών. Θερμός 
υποστηρικτής αυτής της συνεργασίας είναι 

και οι υπεραγορές Αλφαμέγα, που δίνουν την 
ευκαιρία στους πελάτες τους να κερδίσουν 25 
διπλές προσκλήσεις για το μαγευτικό 3ήμερο. 
Ο διαγωνισμός ξεκίνησε στις 5 07 και θα δι-
αρκέσει μέχρι τις 19 7, σε όλες τις υπεραγορές 
Αλφαμέγα. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν, 
αυτομάτως, οι κάτοχοι της o   r , 
με κάθε αγορά φιάλης  0.7 . Οι νικητές 
θα ανακοινωθούν στις 19 07, μέσω της σε-
λίδας του  στο oo  ( : .

oo . o . ru ) και θα ειδοποιηθούν 
τηλεφωνικώς από τις υπεραγορές Αλφαμέγα.

Σε συνέχεια ανακοίνωσης της  Κύπρου για τη 
μείωση της χρήσης πλαστικού κατά 20  έως το 2025, 
η εταιρεία δρομολογεί με άμεση ισχύ τα πρώτα συγκε-
κριμένα μέτρα. ς πρώτο βήμα μέχρι το τέλος του 2019 
η  θα σταματήσει την πώληση πλαστικών ειδών μιας 
χρήσης, όπως καλαμάκια και ποτήρια μιας χρήσης, πιάτα, 
μαχαιροπίρουνα και μπατονέτες για τα αφτιά με πλαστικό 
στέλεχος και στα 17 καταστήματα που διαθέτει σε όλη τη 
χώρα. Τη θέση τους θα πάρουν προϊόντα από εναλλα-
κτικά και ανακυκλώσιμα υλικά, για τα οποία η εταιρία 
ήδη συνεργάζεται με τους προμηθευτές της. Στη συνέχεια 
θα θέσει ως στόχο την κατάργηση και προσαρμογή στα 
καλαμάκια που υπάρχουν στην κατηγορία των χυμών
αναψυκτικών και ποτών. Η  Κύπρου σχεδιάζει να εξα-
ντλήσει πρώτα τις ποσότητες που έχουν ήδη αγοραστεί και 
στη συνέχεια θα περάσει σταδιακά σε εναλλακτικά υλικά. 
Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες θα εξακολουθήσουν να 
έχουν την ευκαιρία να βρίσκουν τα προϊόντα που έχουν 

συνηθίσει. Η  Κύπρου έχει ήδη αναλάβει πλήθος πρω-
τοβουλιών για τη μείωση του πλαστικού. Στο πλαίσιο αυτό, 
η εταιρεία αποτελεί την πρώτη εταιρεία του κλάδου που 
από 01 01 2019 αποσύρει τις πλαστικές σακούλες μιας 
χρήσης 4 λεπτών από τα καταστήματά της. Επιπλέον κατά 
τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2017 - 2018 αφαίρεσε 
πλαστικές υποσυσκευασίες από την κατηγορία των χαρτιών 
υγείας εξοικονομώντας έτσι 10 τόνους πλαστικού υλικού.

    Α       

Η       
    

Η r o , ο Νο. 1 
κατασκευαστής ελαστικών 
στον κόσμο, απέδειξε με τον 
καλύτερο τρόπο  το σαφές 
πλεονέκτημα στα ελαστικά 
υψηλής ποιότητας. Κατά 
την εκδήλωση Τύπου 
του r o  Euro  

ro  rou  στην Απρί-
λια της Ιταλίας, έδωσε την 
ευκαιρία σε 60 και πλέον 
δημοσιογράφους από επτά 
ευρωπαϊκές χώρες να βιώσουν τη διαφορά πίσω από το τιμόνι. Στόχος, ήταν 
να αποδείξει ότι τα ελαστικά υψηλής ποιότητας έχουν καλύτερες επιδόσεις 
από τα ελαστικά χαμηλού κόστους, ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια. Η 
ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την κοινοποίηση των στοιχείων της 
Euro  r   u r u ur r ’ o o  (E ). Με την 
ολοκλήρωση των δοκιμών, οι δημοσιογράφοι-συμμετέχοντες συμφώνησαν 
πως ελαστικά υψηλής ποιότητας, όπως το ur  της r o , παρείχαν 
πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια, τόσο σε υγρές όσο και σε στεγνές συνθήκες, απ’ 
ό,τι τα εισαγόμενα ελαστικά χαμηλού κόστους. Επιπλέον συμπέραναν ότι μια 
βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση - περίπου 120 για 4 από τα δοκιμασμένα 
ελαστικά - με την αγορά ενός φθηνού χαμηλού κόστους ελαστικού, μπορεί 
να αποδειχθεί «δαπανηρή επιλογή» τελικά. Ενδέχεται μάλιστα να φτάσει 
τις 4.000 σε υλικές ζημίες και σε ανεκτίμητο κόστος σωματικής βλάβης, 
κατά το φρενάρισμα. Στη διάρκεια των δοκιμών διαπιστώθηκε ακόμη ότι 
τα αυτοκίνητα με ελαστικά r o  είχαν 4 μέτρα μικρότερη απόστα-
ση φρεναρίσματος, ενώ όταν το αυτοκίνητο με ελαστικά r o  είχε 
ήδη σταματήσει, το αυτοκίνητο με ελαστικά χαμηλού κόστους είχε ακόμα 
ταχύτητα 22 χμ ώρα. Η προσέγγιση των καταναλωτών, ότι τα ελαστικά είναι 
απλώς ένα μαύρο, στρογγυλό προϊόν από καουτσούκ, κινητοποίησε την 

r o  στο να προχωρήσει σε εκπαιδευτικές εκστρατείες, με κύριο 
θέμα την ασφάλεια.Είναι σχεδόν σίγουρο ότι σε βάθος χρόνου η ευρωπα-
ϊκή αγορά θα επιστρέψει πίσω στα επώνυμα προϊόντα υψηλής ποιότητας, 
λαμβάνοντας υπόψη πως η επιλογή αναγνωρισμένου προϊόντος είναι η 
φθηνότερη και η ασφαλέστερη σε μακροπρόθεσμη βάση. 
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Γ ορτ  Α ας αρ νας 
Ανήμερα τη μεγάλη γιορτή της Αγίας 

Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας γιορτάζουν και 
πανηγυρίζουν οι ομώνυμες εκκλησίες στην 
επαρχία Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Πανηγυρικός εσπερινός αύριο Δευτέρα, 
16 Ιουλίου 2018, και πανηγυρική θεία 
λειτουργία την Τρίτη, 17 Ιουλίου 2018: 
Δερύνειας (Νεκρή Ζώνη) Δευτέρα, 7.00 
μ.μ., Τρίτη,  6.30 - 11.30 π.μ. Λουρουτζίνας  
(Νεκρή Ζώνη Αθηένου), Δευτέρα,  6.00 
μ.μ., Τρίτη, 6.30-9.30 π.μ. Παραλιμνίου 
(εξωκκλήσι), Δευτέρα, 7.30 μ.μ., χορο-
στατούντος του Μητροπολίτη Κωνσταντίας 
και Αμμοχώστου Βασιλείου. Τρίτη, 6.30 
- 8.30 π.μ. και στις 7.00μ.μ. Παράκληση. 

εματισμένου,   Δευτέρα, 7.00μ.μ., Τρίτη, 
6.30 - 9.30 π.μ. προϊσταμένου του Μη-
τροπολίτη Τριμυθούντος Βαρνάβα. Εκδή-
λωση «τα Μαρίνεια» στις 8.30 μ.μ., στην 
αυλή του Δημοτικού Σχολείου. Πυργών,  
Δευτέρα, 7.00 μ.μ., Τρίτη, 6.30 - 9.30π.μ. 
Μοσφιλωτής,  Δευτέρα, 7.00 μ.μ., Τρίτη, 
6.30 - 9.30 π.μ. Αγγλισίδων, Δευτέρα,  6.30 
μ.μ., Τρίτη, 6.00 - 9.30 π.μ. Μαρί, Δευτέρα, 
από τις 9.00 μ.μ. - 12.30 π.μ. θα τελεστεί 
Αγρυπνία. Οράς, Δευτέρα, 7.00μ.μ., Τρίτη, 
6.30 - 9.30 π.μ. Οδούς,   Δευτέρα, 6.30 
μ.μ., Τρίτη, 7.15 - 9.30 π.μ. Δάσους Άχνας,  
Δευτέρα 7.00 μ.μ., Τρίτη,  6.30 - 9.30 π.μ. 
προϊσταμένου του Μητροπολίτη Κωνσταντίας 
και Αμμοχώστου, Βασιλείου. Τερσεφάνου, 
Δευτέρα, 6.30μ.μ., Τρίτη, 7.00 - 9.30π.μ. 

Ε περ νός  Συνε τ α
Το Προσφυγικό Σωματείο «Λάπαθος» 

Αμμοχώστου, με την ευκαιρία της μεγάλης 
γιορτής της Μεγαλομάρτυρος Μαρίνας, πο-
λιούχου Αγίας της Λαπάθου, διοργανώνει 
αύριο Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 
7.00μ.μ.,  εσπερινό στην εκκλησία της Αγίας 
Φωτεινής της Καρπασίτιδας, στην Κοφίνου. 
Μετά τον εσπερινό θα ακολουθήσει συνεστί-
αση στο κέντρο «Καντάρα», στην Κοφίνου. 

Παν υρ ς ε λ ε ς
Το Κοινοτικό Συμβούλιο Πυργών, με 

την ευκαιρία της γιορτής της Αγίας Μεγα-

λομάρτυρος Μαρίνας, πολιούχου Αγίας 
της κοινότητας, διοργανώνει πανηγυρικές 
εκδηλώσεις στην πλατεία του χωριού σή-
μερα Κυριακή, 15 Ιουλίου 2018, από τις 
8.30 - 9.40μ.μ. και αύριο Δευτέρα, 16 Ιου-
λίου 2018, από τις 8.30 - 9.00μ.μ. πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Βρ ευ   θε
Ο Δήμος Λάρνακας διοργανώνει τελετή 

βράβευσης και έκθεση των συμμετεχόντων 
στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό για το Έργο 
«Ανάπλαση της αυλής και αποκατάσταση 
μέρους του οικοδομικού συμπλέγματος 
Ζουχουρί», στη Λάρνακα, αύριο Δευτέρα, 
16 Ιουλίου 2018 και ώρα  7.30μ.μ., στη 
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. 
Διάρκεια έκθεσης: 16 - 24 Ιουλίου 2018. 

ρες επισκέψεων: 8.00 π.μ. - 2.00 μ.μ., 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Βρ ευ  
Ο Δήμος Αθηένου διοργανώνει αύριο 

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018 και ώρα 8.30μ.μ., 
στην Πλατεία Συνεργατισμού στην Αθηέ-
νου, εκδήλωση βράβευσης των Αρίστων 
Μαθητών και Αθλητών της κωμόπολης.

Ε ρο
Το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού 

διοργανώνει 8ήμερη επιχορηγημένη 
εκδρομή στην Ελλάδα από τις  6-13 Αυ-
γούστου, με τίτλο Μαγεία Αιτωλοακαρνα-
νίας - Αρώματα Ιονίου. Λίμνη Τριχωνίδα, 
Θέρμο, Μεσολόγγι, Αιτωλικό, Ναύπακτος, 
Μονή Προυσσού, Καρπενήσι, Κορωνή-
σια, Πάτρα, Τροιζόνια, Ροδαυγή και άλλα 
μέρη με απαράμιλλους πολιτισμικούς και 
φυσιολατρικούς θησαυρούς. Τιμή 490 
το άτομο σε δίκλινο. Περιλαμβάνεται, αε-
ροπορικό με φόρους, περιηγήσεις καθη-
μερινά, μεταφορικά στην Ελλάδα, διαμονή 
6 βράδια σε ξενοδοχείο 4  στην περιοχή 
Αγρινίου και ένα βράδυ στην Πάτρα σε 4  
με πρόγευμα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες 
και θα δοθούν κατά σειρά προτεραιότητας. 
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 99 373000 
ή στο  r , 22 775639, Λευκωσία.
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Ιατροί

Σημαντική διάκριση για ποψήφιο Δι-
δάκτορα του Πανεπιστημίου Νεάπολις για 
το Πρόγραμμα Εκπόνησης Διδακτορικών 
Διατριβών με συνεπίβλεψη των Πανεπιστη-
μίων Νεάπολις Πάφου και Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, ο υποψήφιος 
διδάκτορας Στέφανος Μανώλης, με ημερο-
μηνία έναρξης του εν λόγω Προγράμματος τις 
28 Σεπτεμβρίου 2017, πέτυχε να εξασφαλί-
σει υποτροφία από το πουργείο Ενέργειας, 
Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της 
Κύπρου. Ο υποψήφιος, με θέμα διατριβής 
«   r o u o     o  E ’   r o  ro .  

 o  ru » εξασφάλισε υποτροφία Διδακτορικού επιπέδου, σχετική με θέματα 
δρογονανθράκων στις θεματικές ενότητες Ενέργεια, Οικονομικά, Διεθνείς Σχέσεις. 

Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου και επίδομα συντήρησης 
του υποψηφίου για 4 ακαδημαϊκά έτη. Η διάκριση αυτή αποτελεί τιμή για τον 
υποψήφιο διδάκτορα Στέφανο Μανώλη, την αρμόδια Τετραμελή Συμβουλευτική 
Επιτροπή και το Πανεπιστήμιο Νεάπολις.

Μια αστείρευτη πηγή γίνεται πηγή έμπνευσης για τη νέα, συναισθηματική επι-
κοινωνία του πιο αγαπημένου ποιοτικού νερού της Κύπρου, που μιλάει κατευθείαν 
στην καρδιά όλων μας, αποτυπώνοντας με σύγχρονο τρόπο μια πανανθρώπινη 
αλήθεια, που διατρέχει τη ζωή μας από γενιά σε γενιά. Από μια πηγή ευλογημένη, 
που δεν έχει στερέψει ποτέ, και από την αρχαιότητα δίνει ζωή όχι μόνο στο χωριό 
Αγρός αλλά και στη γύρω περιοχή, το φυσικό μεταλλικό νερό ΑΓΡΟΣ, αυθεντικά 
κυπριακό προϊόν, φτάνει κατευθείαν από την πηγή στο τραπέζι μας μετά από τους 
αυστηρότερους ελέγχους ποιότητας. Η αστείρευτη πηγή του Αγρού, ως ανεξάντλητη 
πηγή αγάπης και φροντίδας, είναι ο πυρήνας της νέας επικοινωνίας ΑΓΡΟΣ. Μια 
ιστορία 20 αιώνων, που δεν χάνει τη φρεσκάδα της μέσα στα χρόνια, αποτυπώνεται 
δημιουργικά σε μια σύγχρονη επικοινωνία, που μιλάει στο συναίσθημα, με μια 
πανανθρώπινη αλήθεια και οικείες σε όλους μας εικόνες, που θα συνεχίζουν να 
επαναλαμβάνονται από γενιά σε γενιά. Και αυτή ακριβώς είναι η δύναμής της. 
Φυσικό Μεταλλικό Νερό «Αγρός» 2018. Το νερό που πηγάζει από έναν αληθινά 
ευλογημένο τόπο, γίνεται σύμβολο της αστείρευτης αγάπης και της δύναμης που 
προκύπτει από τις πιο ευλογημένες σχέσεις στη ζωή μας. Μια πηγή που δε στερεύει 
ποτέ ως αφετηρία. Μια δυνατή πανανθρώπινη αλήθεια, που διατρέχει γενιές, ως 
πηγή έμπνευσης. Ένα αρχετυπικό σύμβολο φροντίδας ως o  . Το 
φυσικό μεταλλικό νερό ΑΓΡΟΣ είναι ένα προϊόν του ομίλου Φώτος Φωτιάδης. 

Στο Παραλίμνι 
λειτουργεί από τις  
28 Ιουνίου 2018, 
το πέμπτο πρατή-
ριο παγκυπρίως 
με την ονομασία 
E . Πρόκειται για 
το πρώην πρατή-
ριο  στον 
κεντρικό δρόμο 
του Παραλίμνιου 
υπό τη διεύθυνση 
των κ.κ. Νίκου  
Μάρκου Πιττάκη. 
Το νέο εκσυγχρονισμένο πρατήριο E  προσφέρει καύσιμα κίνησης, διανομή πε-
τρελαίου θέρμανσης καθώς και τα υψηλής ποιότητας λιπαντικά E . Επιπρόσθετα, 
παρέχει υπηρεσίες όπως έλεγχο και αλλαγή λαδιού, μέτρηση πίεσης ελαστικών 
και κατάστημα E . Η μετονομασία εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανέωσης της 
συνεργασίας της εταιρείας πετρελαιοειδών ro  ( o ) u   και 
του ιταλικού κολοσσού Ε  . . . Τα πρατήρια της Εταιρείας, που λειτουργούν 
κάτω από την εμπορική ονομασία , θα μετονομαστούν σταδιακά σε E . Η 
αναβάθμιση βασίζεται στα νέα πρότυπα εμφάνισης της E  διεθνώς στη λιανική 
αγορά. Το πρατήριο πληροί τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές σε θέματα 
ασφάλειας, λειτουργικότητας, περιβάλλοντος και εμφάνισης.

  Ν  Α Σ 

Σ       

Η Πολυκλινική ΓΕΙΑ συμμετείχε ως χορηγός στο 11ο Συνέδριο Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 6 Ιουλίου, στη 
Λευκωσία, με κύριο θέμα την ΕΚΕ και Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εκ μέρους της Πο-
λυκλινικής ΓΕΙΑ συμμετείχε ο Γενικός Διευθυντής, Αναστάσιος Μπόκαρης, ο 
οποίος εκφώνησε ομιλία και παράλληλα συμμετείχε σε συζήτηση στρογγυλής 
τραπέζης με θέμα: «Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ως στρατηγική επιλογή των 
κυπριακών επιχειρήσεων». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Μπόκαρης 
ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο η Πολυκλινική ΓΕΙΑ βλέπει την ΕΚΕ ως στρα-
τηγική επιλογή, ενώ αναφέρθηκε στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και στη 
σημασία του r  , ως μέρους της στρατηγικής της Πολυκλινικής 

ΓΕΙΑ. Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου και υιοθετώντας το σύνθημα «καλή υγεία, 
καλύτερη ζωή», ομάδα της Πολυκλινικής ΓΕΙΑ πρόσφερε φρούτα στους παρευ-
ρισκομένους, παρακινώντάς τους ταυτόχρονα να επιλέξουν την υγιεινή συνήθεια 
που θα υιοθετούσαν πρώτη στην καθημερινότητά τους. Στόχος της συγκεκριμένης 
ενέργειας ήταν η προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής αλλά και η στήριξη του 
Συνδέσμου «Ανοικτή Αγκαλιά», αφού για κάθε υγιεινή συνήθεια που επέλεγε το 
κοινό η Πολυκλινική συνεισέφερε το αντίστοιχο ποσό στον Σύνδεσμο.

Η λατρεμένη αλυσίδα εστι-
ατορίων   κλείνει 
τον Ιούλιο του 2018, 10 χρόνια 
επιτυχημένης πορείας στην Κύ-
προ  Τα εστιατόρια   
εδώ και 10 χρόνια έχουν αγκα-
λιαστεί θερμά από το κυπριακό 
κοινό και λειτουργούν με μεγάλη 
επιτυχία 9 εστιατόρια παγκύπρια, τα οποία σύντομα θα γίνουν 10  Καθημερινά 
εκατοντάδες ντόπιοι και τουρίστες απολαμβάνουν νοστιμότατα θαλασσινά, μοναδικά 
φρεσκοφτιαγμένα σούσι, απολαυστικά κοκτέιλ και άλλα ροφήματα αλλά και τα μαγικά 
γλυκά που παρέχουν τα   συνδυάζοντας τη χαλαρή ατμόσφαιρα με την 
πάντα φιλική εξυπηρέτηση.  Ένας πολύ σημαντικός λόγος που λατρεύεται τόσο πολύ 
από τον κόσμο είναι το πάντα ζεστό περιβάλλον και η πολύ φιλική και ανθρώπινη 
προσέγγιση των ανθρώπων των   με τους καλεσμένους τους, κάνοντας 
τον καθένα να νιώθει οικεία και μέλος της οικογένειας των  .
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Της Κυριακής

ε μια περίοδο έντονης αμφι-
σβήτησης της βρετανικής 
κυβέρνησης, ο Ντόμινικ 
Ράαμπ, πουργός Εξόδου 
από την Ε.Ε., παρουσίασε 
την περασμένη Πέμπτη 
στο Βρετανικό Κοινο-

βούλιο τη Λευκή Βίβλο για το r . Το 
96σέλιδο έγγραφο αποτελεί αποτύπωση 
της κατεύθυνσης την οποία θα ακολουθήσει 
η βρετανική κυβέρνηση στις συνομιλίες με 
τις Βρυξέλλες και σκιαγραφεί το πλαίσιο 
της συμφωνίας που επιθυμεί να πετύχει η 
Κυβέρνηση της Τερέζα Μέι με το πέρας των 
συνομιλιών. Το πολυαναμενόμενο κείμενο 
προκάλεσε έντονες αντιδράσεις εντός της 
Βουλής, τόσο στο κυβερνητικό στρατόπεδο 
όσο και στην αντιπολίτευση, οδηγώντας 
μάλιστα τη συνεδρίαση της Πέμπτης σε 
σύντομη διακοπή. Λίγες ημέρες πριν, το 
κυβερνητικό στρατόπεδο σείσθηκε από 
την παραίτηση των δύο βασικότερων 
υπουργών που σχετίζονται με το r : 

του πουργού Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον 
και του πουργού Εξόδου από την Ε.Ε. 
Ντέιβιντ Ντέιβις. Τον πρώτο διαδέχθηκε 
στο αξίωμά του ο Τζέρεμι αντ, ενώ τον 
δεύτερο ο Ντόμινικ Ράαμπ.

Πυρ  προς τ  
 Η Βρετανίδα Πρωθυπουργός δέχεται 

έντονα πυρά από βουλευτές του κόμματός 
της, οι οποίοι υποστηρίζουν το ολοκλη-
ρωτικό διαζύγιο με την Ε.Ε. Η Τερέζα Μέι 
κατηγορείται ότι οδηγεί τη χώρα σε ένα 
ήπιο r , ότι έχει κάνει αρκετές υποχω-
ρήσεις και ότι θα φέρει κάτι διαφορετικό 
από αυτό που της ζήτησε ο κόσμος στο 
δημοψήφισμα του 2016. Τα πράγματα 
δυσκολεύουν για την Πρωθυπουργό 
του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία έχει 
8 μήνες για να καταλήξει με τις Βρυξέλλες. 
Επίσημη ημερομηνία εξόδου του Ηνωμένου 
Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση είχε 
οριστεί η 29η Μαρτίου 2019, με πολλούς 
αναλυτές να εκφράζουν την ανησυχία ότι 
πιθανόν πολλές παράμετροι να μην επιλυ-
θούν και το Ηνωμένο Βασίλειο να βρεθεί 
προ τετελεσμένων.

Το περ ε ό ενο του ε νου
Κατεύθυνση για τις συνομιλίες με βάση 

τη Λευκή Βίβλο είναι η επίτευξη λύσης, 
σύμφωνα με την οποία θα διατηρούνται 

στενοί δεσμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Η Τερέζα Μέι προσπαθεί να συγκεράσει 
της απαιτήσεις για έξοδο από την Ε.Ε. με 
μια λύση φιλική προς τις εταιρείες που 
θα διασφαλίσει όσο περισσότερες θέσεις 
εργασίας στο ΗΒ. Βασικό σημείο για τους 
Βρετανούς είναι ο καλύτερος έλεγχος της 
κινητικότητας των μεταναστών που έρχο-
νται στη χώρα. Στόχος είναι όπως με την 
ολοκλήρωση του r  όλες οι αποφάσεις 
που σχετίζονται με τη μετανάστευση να 
λαμβάνονται από την κυβέρνηση είτε το 
κοινοβούλιο. Από την άλλη, η Τερέζα Μέι 
επιθυμεί να διατηρηθεί το δικαίωμα της 
ελεύθερης διακίνησης για τουρίστες και 
επαγγελματίες που ταξιδεύουν για σύντομο 
χρονικό διάστημα, αλλά ταυτόχρονα να 
μπουν περιορισμοί στη μετανάστευση για 
μόνιμη διαμονή και εργασία. 

Ελεύθερ  α ν
Εν τω μεταξύ έχει ήδη συμφωνηθεί 

ότι Ευρωπαίοι πολίτες και πολίτες του 
Ηνωμένου Βασιλείου θα μπορούν να 
διακινούνται ελεύθερα, όπως ισχύει και 
τώρα, μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020.

Στο ζήτημα των συνόρων της Δημοκρα-
τίας της Ιρλανδίας με τη Βόρειο Ιρλανδία 
δεν έχει υπάρξει κάποια κατάληξη. Τόσο 
η Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το Ηνωμέ-
νο Βασίλειο επιθυμούν να αποφευχθεί η 

επιστροφή σε «σκληρά» σύνορα εντός της 
νήσου, αδυνατούν όμως να συμφωνήσουν 
επί του θέματος μέχρι στιγμής.

Διαφωνία υπάρχει επίσης και στο θέμα 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Ένας από 
τους στόχους των Βρετανών στις συνο-
μιλίες είναι επίσης να σταματήσουν να 
υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, 
κάτι με το οποίο η Ε.Ε. διαφωνεί.

Ο ύς ο Τρα π
Πάντως ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντό-

ναλντ Τραμπ, που πραγματοποιεί επίσημη 
επίσκεψη στη  Μεγάλη Βρετανία, κατα-
φέρθηκε με οξύ τόνο εναντίον της προσέγ-
γισης της Πρωθυπουργού της Βρετανίας 
Τερέζας Μέι στις διαπραγματεύσεις με 
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το 

r ,  σε μια συνέντευξη που παραχώρησε 
στη βρετανική ταμπλόιντ εφημερίδα  

u . «Λοιπόν, νομίζω ότι η συμφωνία που 
πάει να κλείσει δεν είναι η συμφωνία που 
ψήφισε ο (βρετανικός) λαός, δεν είναι η 
συμφωνία για την οποία έγινε το δημο-
ψήφισμα» στο Ηνωμένο Βασίλειο για την 
αποχώρηση από την Ε.Ε., έκρινε ο Τραμπ 
μιλώντας στην εφημερίδα. «Είχα πει στην 
Τερέζα, την οποία συμπαθώ, της είχα πει 
τις απόψεις μου για το τι έπρεπε να κάνει, 
το πώς έπρεπε να διαπραγματευθεί (...) Θα 
έλεγα ότι πιθανόν πήγε προς την αντίθετη 

κατεύθυνση», συνέχισε ο ρεπουμπλικάνος. 
«Αυτό είναι ΟΚ, έπρεπε να διαπραγματευθεί 
με τον καλύτερο τρόπο που ξέρει», όμως 
«οπωσδήποτε (η συμφωνία που εισηγή-
θηκε η Μέι) θα επηρεάσει την εμπορική 
συμφωνία με τις ΗΠΑ, δυστυχώς με αρ-
νητικό τρόπο», συμπλήρωσε ο Τραμπ. Η 
συμφωνία που ετοιμάζεται να συνάψει η 
Μέι, διατηρώντας στενή εμπορική σχέση 
με την Ε.Ε., «πιθανότατα θα σκοτώσει» κάθε 
ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας ελεύθε-
ρων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ του 
Λονδίνου και της Ουάσιγκτον, εξήγησε. 
«Αν κλείσουν αυτήν τη συμφωνία, θα 
διαπραγματευόμαστε με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αντί να διαπραγματευόμαστε με το 
Ηνωμένο Βασίλειο, αυτό πιθανότατα θα 
σκοτώσει τη συμφωνία», τόνισε ο Τραμπ 
στη u . Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε εξάλλου 
στη συνέντευξή του στη Σαν πως θεωρεί 
ότι ο Μπόρις Τζόνσον, ο πρώην πουργός 
Εξωτερικών της Βρετανίας -και ο ένας από 
τους δύο διαφωνούντες υπουργούς που 
παραιτήθηκαν- θα γινόταν σπουδαίος 
πρωθυπουργός. «Δεν προσπαθώ να βάλω 
τον έναν να συγκρουστεί με την άλλη», 
είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Απλώς 
λέω πως νομίζω ότι θα γινόταν σπουδαίος 
πρωθυπουργός (...) Νομίζω ότι έχει αυτό 
που χρειάζεται». Ο Τραμπ διαβεβαίωσε ότι 
θεωρεί τη Μέι «συμπαθητικό άνθρωπο», 

ωστόσο επιτέθηκε ξανά στον δήμαρχο της 
βρετανικής πρωτεύουσας, τον Σαντίκ Καν, 
κρίνοντας πως κάνει «φρικτή» δουλειά 
στο αξίωμά του.

 
Υπο αθ ε  ο Λευ ός Ο ος

Από την Ουάσιγκτον η εκπρόσωπος 
του Λευκού Οίκου Σάρα Σάντερς προ-
σπάθησε να υποβαθμίσει τις δηλώσεις 
του Τραμπ, διαβεβαιώνοντας ότι ο Αμε-
ρικανός Πρόεδρος «συμπαθεί και σέβεται 
πολύ» τη Μέι. «Στη συνέντευξή του δή-
λωσε ότι είναι «πολύ συμπαθητική» και 
δεν έχει πει ποτέ κάτι κακό εναντίον της». 
Το σχέδιο της Μέι, το οποίο πρότεινε και 
στις Βρυξέλλες, προβλέπει τη διατήρηση 
στενών σχέσεων με την Ε.Ε. αναφορικά με 
το εμπόριο αγαθών, αλλά και τη δημιουργία 
μιας «ζώνης ελεύθερου εμπορίου», στην 
οποία θα ισχύουν όλοι οι κοινοί κανόνες 
για το εμπόριο αγαθών και τον αγροδια-
τροφικό τομέα. Τα νέα σχόλια του Τραμπ 
αποτελούν πλήγμα για τη Μέι, η οποία 
χθες εξήρε τους δεσμούς μεταξύ των δύο 
χωρών. ΗΠΑ και Βρετανία δεν είναι απλώς 
«οι πιο στενοί σύμμαχοι, αλλά και οι πιο 
καλοί φίλοι», τόνισε καθώς υποδεχόταν 
τον Τραμπ και τη σύζυγό του Μελάνια 
για ένα δείπνο στο ανάκτορο Μπλενχά-
ιμ παρουσία πολλών εκπροσώπων του 
οικονομικού τομέα.

Σ Ο ΡΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΛΕΥΚΗ Ι ΛΟΣΣ Ο ΡΕΣ ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ Η ΛΕΥΚΗ Ι ΛΟΣ

Εσωκομματικός πυρετός 
στο Κόμμα των Συντηρητικ ν

ντονες δια ωνίες έ ουν εσπ σει εντός του κυ-
βερνητικο  στρατοπέδου ανα ορικ  με την πορεία 
που α ακολου ήσουν οι διαπραγματε σεις για τις 
σ έσεις Ηνωμένου ασιλείου  Ευρωπα κής νωσης 
μετ  το  εν συμ ωνεί με τους ειρισμο ς 

της Τερέ α Μέι ο Ντόναλντ Τραμπ  ο οποίος εωρεί 
λαν ασμένη την προσέγγιση της Πρω υπουργο  της 

ρετανίας στις διαπραγματε σεις με την Ευρωπα κή 
νωση όσον α ορ  το 

ΜΑΡΙΟΣ ΙΤΤΗΣ

ντονες δια ωνίες έ ουν εσπ σει εντός του κυ-
βερνητικο  στρατοπέδου ανα ορικ  με την πορεία 
που α ακολου ήσουν οι διαπραγματε σεις για τις 
σ έσεις Ηνωμένου ασιλείου  Ευρωπα κής νωσης 
μετ  το  εν συμ ωνεί με τους ειρισμο ς 

της Τερέ α Μέι ο Ντόναλντ Τραμπ  ο οποίος εωρεί 
λαν ασμένη την προσέγγιση της Πρω υπουργο  της 

ρετανίας στις διαπραγματε σεις με την Ευρωπα κή 
νωση όσον α ορ  το 

ντονες δια ωνίες έ ουν εσπ σει εντός του κυ-
βερνητικο  στρατοπέδου ανα ορικ  με την πορεία 
που α ακολου ήσουν οι διαπραγματε σεις για τις 
σ έσεις Ηνωμένου ασιλείου  Ευρωπα κής νωσης 
μετ  το  εν συμ ωνεί με τους ειρισμο ς 

της Τερέ α Μέι ο Ντόναλντ Τραμπ  ο οποίος εωρεί 
λαν ασμένη την προσέγγιση της Πρω υπουργο  της 

ρετανίας στις διαπραγματε σεις με την Ευρωπα κή 
νωση όσον α ορ  το 



ι απειλές του Προέδρου 
Ντόναλντ Τραμπ για το 
ενδεχόμενο αποχώ-
ρησης των ΗΠΑ από 
το ΝΑΤΟ προκαλούν 
πραγματική ζημιά στην 
πιο σημαντική αμυντι-

κή συμμαχία που έχει οργανωθεί από την 
Ουάσιγκτον, σχολιάζει το « o o,» επικα-
λούμενο δηλώσεις αξιωματούχων που έχουν 
εργαστεί σε προηγούμενες κυβερνήσεις Ρε-
πουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Οι ίδιοι 
αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι η τακτική 
αυτή, το μόνο που κάνει, είναι να ενισχύει 
τη Ρωσία. Ο Πρόεδρος Τραμπ απείλησε με 
το ενδεχόμενο αποχώρησης των ΗΠΑ από 
το ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι είναι πιθανό «να πά-
ρουμε τον δικό μας δρόμο» στην περίπτωση 
που οι ΝΑΤΟϊκοί σύμμαχοι δεν αυξήσουν 
δραματικά τις αμυντικές τους δαπάνες. Παρά 
το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες μπορούν 
ν’ αποδώσουν τη δήλωση του Αμερικανού 
Προέδρου σε προσωπικό κομπασμό -αφού οι 
ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία 
στη βόρεια αμυντική περίμετρο της συμμα-
χίας- οι πρώην αξιωματούχοι επισημαίνουν 
ότι ο Τραμπ με τις δηλώσεις του διαβρώνει 
τον κοινό ευρωατλαντικό αμυντικό δεσμό, 
που χαρακτηρίζει το ΝΑΤΟ. Στην ίδρυση της 
συμμαχίας είχε ουσιαστικό ρόλο ο Αμερικανός 
Πρόεδρος άρι Τρούμαν στην έναρξη του 

υχρού Πολέμου.

Ο  λ ε ς ετρ νε α ό
«Οι λέξεις μετράνε ακόμη,» δήλωσε ο 

Νταγκ Λουτ, συνταξιούχος υποστράτηγος 
του Στρατού των ΗΠΑ, που έχει υπηρετήσει 
ως εκπρόσωπος της Ουάσιγκτον στο ΝΑΤΟ, 
ενώ συμμετείχε και στο Συμβούλιο Εθνικής 
Ασφάλειας των ΗΠΑ υπό τους προέδρους 
Τζορτζ Μπους Τζούνιορ και Μπαράκ Ομπάμα. 
«Ειδικά όταν αυτές οι λέξεις λέγονται από τον 
ηγέτη των ΗΠΑ, ο οποίος θα είναι για πάντα 
ο ηγέτης της συμμαχίας. Όταν ο Πρόεδρος 
λέει πράγματα που δεν είναι αληθινά, δεν 
στηρίζονται σε πληροφορίες και φαίνονται 
να στοχεύουν στην πρόκληση αναστάτωσης, 
τότε  αυτά ασκούν επιρροή», τόνισε ο ίδιος. 
Ο Λουτ, που είναι μελετητής του ΝΑΤΟ και 
ειδικά της μελλοντικής του πορείας ( r r  

r r or   r o  
r ), δήλωσε ότι η επίθεση στην ενότητα 

της συμμαχίας «διαβρώνει την εμπιστοσύνη 
στην αμερικανική ηγεσία και πλήττει το επί-
κεντρο των κοινών συμφερόντων στο ΝΑΤΟ, 
τις κοινές αξίες, αλλά και τις κοινές ευθύνες. 
Επίσης, δεν βοηθά σε τίποτα όταν γίνεται πριν 
από τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου 
Τραμπ και του μεγαλύτερου ανταγωνιστή 
του, του Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας».  Άλλοι 
αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ρητορική του 
Τραμπ ενισχύει τον Πούτιν, με τον οποίο 
ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί τη 
Δευτέρα, στο Ελσίνκι. Η εξωτερική πολιτι-
κή της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων και 
των κυβερνοεπιθέσεων στις δημοκρατικές 
διαδικασίες των δυτικών χωρών, αλλά και 

η εισβολή στην Ουκρανία (2014), εκτιμάται 
ευρέως ότι έχουν ως στόχο τη διαίρεση και 
την αποδυνάμωση της αποφασιστικότητας 
του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. «Παίζει 
το παιχνίδι της Ρωσίας, προσπαθώντας ν’ 
αποδυναμώσει το ΝΑΤΟ», δήλωσε ο πρώην 

πουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Λίον Πανέτα, 
για τις δηλώσεις Τραμπ. «Είναι το τελευταίο 
πράγμα στο οποίο θα έπρεπε να συμμετέ-
χουν οι ΗΠΑ».

Α τ  λε τουρ ότ τας
Ο Πρόεδρος Τραμπ, στη διάρκεια της 

προεκλογικής εκστρατείας του 2016, είχε 
αμφισβητήσει τη λειτουργικότητα του ΝΑΤΟ, 
χαρακτηρίζοντας ως «ξεπερασμένη» τη 
συμμαχία υποσχόμενος ότι θα εξετάσει 
τον βαθμό εκπλήρωσης των οικονομικών 
υποχρεώσεων των κρατών-μελών απέναντι 
στο ΝΑΤΟ. Από την άλλη μεριά, μόνο πέ-
ντε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ εκπληρώνουν 
την υποχρέωση διάθεσης ποσοστού 2  του 
ΑΕΠ τους, για την κάλυψη των αμυντικών 

δαπανών τους. Οι Αμερικανοί Πρόεδροι 
έχουν παροτρύνει εδώ και καιρό τους ΝΑ-
ΤΟϊκούς συμμάχους για την κάλυψη των 
οικονομικών υποχρεώσεών τους, απέναντι 
στο ΝΑΤΟ, με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
στις αμυντικές δαπάνες. Κανένας όμως δεν 
στράφηκε τόσο ανοιχτά κατά των συμμάχων 
που έχουν οι ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Πρόεδρος 
Τραμπ υποστήριξε ότι μπορεί ν’ αποχω-
ρήσει από το ΝΑΤΟ χωρίς την έγκριση του 
Κογκρέσου, χωρίς, ωστόσο, ν’ απαντήσει σε 
ερωτήσεις για τον χρόνο πραγματοποίησης 
της απειλής του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, 
σε μια σειρά από περιπτώσεις, αμφισβήτησε 
την αποτελεσματικότητα της συμμαχίας, 
ασκώντας, επίσης, κριτική στη Γερμανία 
για τις οικονομικές σχέσεις που διατηρεί 
με τη Ρωσία. «Πώς εξυπηρετείται το ΝΑΤΟ, 
όταν η Γερμανία πληρώνει δισεκατομμύρια 
δολάρια στη Ρωσία για το φυσικό αέριο 
και την ενέργεια;»,  αναρωτήθηκε ο Τραμπ 
στο r.

τ ε αύ  α υντ ν α-
παν ν

Ο ίδιος προκάλεσε ευρύτερο προβλη-
ματισμό στη συμμαχία, ζητώντας από τα 
κράτη-μέλη ν’ αυξήσουν τις αμυντικές 
τους δαπάνες σε ποσοστό 4  επί του ΑΕΠ 
τους. Από την άλλη μεριά, μία τέτοια αύξη-
ση των αμυντικών δαπανών θεωρείται ως 
πρακτικά μη ρεαλιστικά εφαρμόσιμη από 
τους ειδικούς στις αμυντικές δαπάνες, για 
την περίοδο που διανύουμε. «Νομίζω ότι 
η καλύτερη προσέγγιση για τον Πρόεδρο 
θα ήταν να λάβει μέρος στη συζήτηση, να 
πιστωθεί θετικά την αύξηση των αμυντικών 
δαπανών σε αρκετές χώρες-μέλη και μετά 
να προσπαθήσει να επιδιώξει την ενίσχυση 
της αμυντικής παρουσίας του ΝΑΤΟ και, 
κυρίως, να υποστηρίξει τη νίκη του», είπε ο 
Πανέτα. Η κριτική που άσκησε ο Πρόεδρος 
Τραμπ στο ΝΑΤΟ προκάλεσε εσωκομμα-
τική αναταραχή στους Ρεπουμπλικάνους 
του Κογκρέσου. Πριν από τη διάσκεψη της 
συμμαχίας, η Γερουσία ψήφισε (97-2) την 

επιβεβαίωση των αμερικανικών δεσμεύσεων 
απέναντι στο ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο των ετήσιων 
αμυντικών δαπανών. Παράλληλα, αρκετοί 
Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές κάλεσαν τα 
κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις 
αμυντικές τους δαπάνες.

 ΠΗΓΗ: « o o»
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΡΑΜΠ ΑΠΕΙ
ΛΗΣΕ ΜΕ ΤΟ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ 
ΑΠΟΧΩΡΗ
ΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ, 
ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ 
ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟ 
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ 

ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ 
ΔΡΟΜΟ  ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 
ΠΟΥ ΟΙ ΝΑΤΟ
ΚΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ 
ΔΕΝ ΑΥ Η
ΣΟΥΝ ΔΡΑΜΑ
ΤΙΚΑ ΤΙΣ ΑΜΥ
ΝΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ

Ο Πρόεδρος Τραμπ  στη 
δι ρκεια της προεκλογικής 

εκστρατείας του  
εί ε αμ ισβητήσει τη 
λειτουργικότητα του 

ΝΑΤΟ  αρακτηρί οντας 
ως επερασμένη  τη  

συμμα ία

ημιά στο ΝΑΤΟ οι απειλές Τραμπ

Job Opportunities at the Cyprus Institute

The Cyprus Institute (CyI, www.cyi.ac.cy) is a novel, non-profit research and 
educational institution and invites applications for the following positions:

• Administrative Assistant(s) (CyI)
• Faculty position in the field of Built Environment (CyI)
• Associate Research Scientist at the Climate Group (EEWRC)
•  Research Assistant or Post-doctoral Fellow for Climate Impact Assessment 

on Vector-borne Diseases (EEWRC)
•  Faculty Position at the Cyprus Institute with Specialization in Computation-

based Science and Technology (CyI)

A more detailed description of the positions as well as information concerning 
candidate requirements and the application process is available at http://
jobboard.cyi.ac.cy/ where the reference number for the position is posted.  

Η Νομπελίστρια ειρήνης Μαλάλα 
Γιουσαφζάι χαρακτήρισε «σκλη-
ρή», «άδικη» και «απάνθρωπη» 

την πολιτική της κυβέρνησης του Αμερι-
κανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, που 
προέβλεπε τον διαχωρισμό των παιδιών 
από τις οικογένειες παράτυπων μεταναστών, 
κατά τη διάρκεια της πρώτης της επίσκεψης 
στη Λατινική Αμερική, στο πλαίσιο της εκ-
στρατείας της με σκοπό να προωθήσει τη 
μόρφωση των κοριτσιών. Πάνω από 2.300 
ανήλικοι χωρίστηκαν από τους γονείς τους, 
αφότου η κυβέρνηση του Τραμπ άρχισε να 
εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» 
έναντι των παράτυπων μεταναστών στις 
αρχές Μα ου, με διακηρυγμένο στόχο να 
ασκούνται ποινικές διώξεις σε όλους τους 
ενήλικους που εισέρχονται παράνομα στις 
ΗΠΑ από το Μεξικό. Ο Τραμπ τερμάτισε την 
πολιτική διαχωρισμού των παιδιών από τις 
οικογένειες με διάταγμά του τον περασμένο 
μήνα, μετά την κατακραυγή που προκάλεσε, 
τις αμφισβητήσεις της από δικαστήρια και 
τις πιέσεις που του ασκήθηκαν.

Επα νε ε τον Τρ ντό
Η πολιτική αυτή «είναι σκληρή, είναι 

άδικη, είναι απάνθρωπη. Δεν ξέρω πώς 

οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το κάνει 
αυτό», τόνισε η Γιουσαφζάι στο πρακτορείο 
ειδήσεων Ρόιτερς κατά τη διάρκεια μιας 
συνέντευξης που του παραχώρησε την Τε-
τάρτη. «Ελπίζω πως τα παιδιά θα μπορέσουν 
να βρεθούν μαζί με τους γονείς τους». Ο 
εξαιρετικά οξύς τόνος της Γιουσαφζάι για 
την πολιτική του Τραμπ βρίσκεται στον 
αντίποδα των επαίνων της προς τον πρω-
θυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο 
οποίος ασκεί αντιθέτως, σύμφωνα με την 
ίδια, πολιτική εναγκαλισμού των προσφύ-
γων και των μεταναστών. Στο Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός φέτος, η 
Μαλάλα Γιουσαφζάι εξάλλου στηλίτευσε το 
ιστορικό του Τραμπ όσον αφορά τα δικαι-
ώματα των γυναικών. Η νεαρή Πακιστανή, 
γνωστή σε διεθνές επίπεδο απλώς με το 
μικρό της όνομα, επισκέφτηκε τη Βραζιλία 
στο πλαίσιο της επέκτασης της οργάνωσής 
της, του Ταμείου Μαλάλα, στη Λατινική 
Αμερική, αρχής γενομένης από τη χώρα αυτή.

Ενθ ρρυν  αύ ς
ο ν απαν ν

Ο στόχος της στη Βραζιλία -τη μεγαλύ-
τερη λατινοαμερικάνικη οικονομία- είναι 
να ενθαρρύνει την αύξηση των δημοσίων 

δαπανών που αφιερώνονται στην παιδεία, 
κάτι όμως που φαντάζει αδύνατο, αφού η 
δεξιά κυβέρνηση της χώρας ενέκρινε την 
αναθεώρηση άρθρων του Συντάγματος και 
ενέγραψε σε αυτό το πάγωμα των ομοσπον-
διακών δαπανών σε πραγματικές τιμές για 
δύο δεκαετίες, προκειμένου να μειωθεί το 
κρατικό χρέος. Η Μαλάλα Γιουσαφζάι ελπίζει 
εξάλλου ότι 1,5 εκατομμύριο κορίτσια, που 
σήμερα δεν πάνε σχολείο στη Βραζιλία, θα 
μπουν στις τάξεις, ειδικά όσα ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες, που υπολείπονται ση-
μαντικά των παιδιών λευκών οικογενειών σε 
δείκτες-κλειδιά, όπως είναι ο αλφαβητισμός 
ή η ολοκλήρωση των σπουδών της δευτε-
ροβάθμιας, της μέσης και της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. «Είναι σημαντικό για μας» 
να προσφερθεί βοήθεια στα κορίτσια που 
ανήκουν στις μειονότητες «των ιθαγενών 
και των αφροβραζιλιάνων», σημείωσε η 
Μαλάλα. «Αυτά τα κορίτσια είναι αντιμέτωπα 
με πολλές προκλήσεις», εξήγησε.

Το 2014, η Μαλάλα έγινε η νεότερη 
κάτοχος βραβείου Νόμπελ: τιμήθηκε για 
το έργο που επιτελεί με την οργάνωσή 
της, την οποία ίδρυσε για να προωθήσει 
την εκπαίδευση, δίνοντας την έμφαση στη 
μόρφωση των κοριτσιών, ιδίως σε χώρες 

όπως το Πακιστάν, η Νιγηρία, η Ιορδανία, 
η Συρία ή η Κένυα. Η παρουσία της ορ-
γάνωσης στη Βραζιλία εγκαινιάστηκε με 
τη χορήγηση μιας δωρεάς ύψους 700.000 
δολαρίων σε τρεις Βραζιλιάνες ακτιβίστριες, 
οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο της δρά-
σης τους ζητήματα παιδείας. Η Μαλάλα 
σημείωσε πως ελπίζει να επεκτείνει την 
παρουσία της οργάνωσής της και σε άλλες 
χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η επ τρο  το Πα τ ν
Νωρίτερα φέτος, η 20χρονη επέστρεψε 

στο Πακιστάν, για πρώτη φορά αφότου ένα 
μέλος των Ταλιμπάν την πυροβόλησε στο 
κεφάλι το 2012, επειδή προσπαθούσε να 
προωθήσει μέσω του μπλογκ της και με 
άλλους τρόπους τη μόρφωση των κοριτσιών.

Μερικές εβδομάδες πριν από τη διεξα-
γωγή των προεδρικών εκλογών στο Πα-
κιστάν, η Μαλάλα Γιουσαφζάι ξεκαθάρισε 
ότι, για την ώρα, αποκλείει την κάθοδό της 
στην πολιτική κονίστρα.  «Ακόμα μιλάω 
στους ηγέτες, προσπαθώ να εξασφαλίσω 
ότι δίνουν προτεραιότητα στην παιδεία 
όταν χαράσσουν πολιτική», είπε. «Είναι 
ευκολότερο έτσι, παρά όταν είσαι μέσα σε 
μια κυβέρνηση», έκρινε η ίδια.

 Απ ν ρωπο  αρακτήρισε τον δια ωρισμό παιδι ν 
από οικογένειες μεταναστ ν η Μαλ λα Γιουσα ι 



Ελλάδα ανέκαθεν αποτελού-
σε πεδίο ανταγωνισμού 
των μεγάλων δυνάμεων 
λόγω της γεωστρατηγικής 
της θέσης. Τα Βαλκάνια 
αποτελούν επίσης το νέο 
πεδίο αντιπαράθεσης 

των ισχυρών, που θέλουν να αυξήσουν την 
επιρροή τους στην περιοχή και να κερδίσουν 
την παρτίδα του ελψ έγχου. Αυτό που συμ-
βαίνει σήμερα και εκ των πραγμάτων έχει 
ενοχλήσει τη Ρωσία, η οποία στην απέλαση 
των δύο Ρώσων διπλωματών από την Αθή-
να και την απαγόρευση άδειας εισόδου σε 
άλλους δύο απαντά με αντίστοιχα αντίποινα, 
είναι πως η Ελλάδα άνοιξε στα Σκόπια την 
πόρτα εισόδου στο ΝΑΤΟ. Η ενόχληση της 
Μόσχας εκφράστηκε έντονα από το πουρ-
γείο Εξωτερικών της Ρωσίας, όταν τα Σκόπια 
παρέλαβαν την πρόσκληση του ΝΑΤΟ την 
περασμένη Πέμπτη, λέγοντας πως η συμ-
μαχία βάζει με το ζόρι τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ 
και πως η πολιτική «ανοιχτών θυρών» της 

Συμμαχίας έχει εξελιχθεί σε εργαλείο για τον 
«έλεγχο γεωπολιτικών εδαφών». 

Χα λο  τόνο
Εκ των πραγμάτων, τόσο η Ελλάδα όσο και 

κυρίως η Ρωσία επιχειρούν, παρά τις απελά-
σεις, να διατηρήσουν χαμηλούς τόνους στην 
κρίση, γνωρίζοντας καλά τις λεπτές ισορροπίες 
της κρίσης που αναγκαστικά τις έχουν φέρει 
αντιμέτωπες. αρακτηριστικό το γεγονός ότι 
η Αθήνα προχώρησε με τις απελάσεις των 
Ρώσων διπλωματών, εκδίδοντας μια λιτή 
ανακοίνωση στην οποία, ωστόσο, αναφέρε-
ται το ενδεχόμενο εμπλοκής των τεσσάρων 
Ρώσων διπλωματών σε εσωτερικά ζητήματα 
της Ελλάδος, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων και δωροδοκίες στρατιωτών, ενώ η 
Μόσχα ανακοίνωσε λιτά πως θα προχωρήσει, 
σύμφωνα με την πάγια τακτική της, σε ισο-
δύναμα αντίποινα. Σε δεύτερη ανακοίνωση, 
όμως, ανέβασε τους τόνους ξεσπαθώνοντας 
όχι κατά της Ελλάδας, στην οποία αναγνωρίζει 
πως δέχεται πιέσεις για λύση των εθνικών της 
ζητημάτων στα Βαλκάνια, αλλά εναντίον των 
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής -τις οποίες 
θεωρούν υπεύθυνες για τις απελάσεις στις 
οποίες προχώρησε η Αθήνα- και του ΝΑΤΟ.

Το ρό ο  πα ν
Επί της ουσίας, σύμφωνα με τις πληροφορίες 

που έχουν διαρρεύσει, η Μόσχα επιδιώκει 
την αποτυχία του σκοπιανού δημοψηφίσμα-
τος, με το οποίο ο Ζόραν Ζάεφ θα επιχειρήσει 
να λάβει λαϊκή εντολή για ενεργοποίηση της 
συμφωνίας των Πρεσπών και άρα Συνταγμα-
τική Αναθεώρηση, ώστε να «μπλοκάρει» την 
ενταξιακή πορεία της χώρας, τόσο στο ΝΑΤΟ, 
όσο και στην Ε.Ε., με απώτερο σκοπό, σαφώς, 
να μη χάσει τη δική της σφαίρα επιρροής στην 
περιοχή. Κάποιες αναφορές υποστηρίζουν πως 
οι ρωσικές υπηρεσίες προχώρησαν επίσης με 
χρηματοδοτήσεις οργανωμένων συνόλων και 

δήμων, προκειμένου να βγάλουν στους δρόμους 
Έλληνες διαδηλωτές. Θα ήταν, βέβαια, αφενός 
ασέβεια προς το ελληνικό έθνος και αφετέρου 
αφελές αν πίστευε κανείς ότι οι χιλιάδες Έλληνες 
διαμαρτυρόμενοι κινήθηκαν με διαμαρτυρίες, 
λόγω ρωσικής εμπλοκής και όχι λόγω εθνικής 
συνείδησης που επέβαλλε την υπεράσπιση, 
από τον ίδιο τον λαό, της ελληνικότητας της 
Μακεδονίας. Αυτό που θα μπορούσε να συμ-
βαίνει στην προκειμένη περίπτωση είναι πως 
η Ρωσία ενδέχεται να εκμεταλλεύεται το κλίμα 
εθνικής αντίστασης, τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
στα Σκόπια, ώστε να επηρεάσει την αρνητική 
κατάληξη της συμφωνίας των Πρεσπών, για 
ίδιον όφελος.

Ο  ε ς τ ν Ε λ ν
Η επιλεκτική διαρροή από ελλαδικά ΜΜΕ, 

ανέφερε μεταξύ άλλων πως στο «βρόμικο» 
ρωσικό παιχνίδι εμπλέκονται και οι σχέσεις 
της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας με τη Μόσχα. 
Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται, «διά 
της παροχής υλικών και χρηματικών κινή-
τρων οι Ρώσοι επιχειρούν να επηρεάσουν 
δήμους και μητροπολίτες στην Ελλάδα, αλλά 
και να αποκτήσουν επιρροή στο Άγιον Όρος». 
Διασυνδέουν μάλιστα τις πληροφορίες που 
είχαν διαρρεύσει πριν από μερικούς μήνες, 
σχετικά με τα σχέδια του Οικουμενικού Πα-
τριάρχη να αποδώσει αυτοκέφαλο καθεστώς 
στην αποσχισθείσα Εκκλησία των Ουκρανών, 
«ενώ δεν μπορεί να θεωρείται τυχαία και η 
πρόσφατη επίσκεψη του πρεσβευτή των ΗΠΑ 
Τζέφρι Πάιατ στο Βατοπέδι του Αγίου Όρους». 

Το παρα ν ο 
που ενό λ ε τ  ό α

Εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, αναγνω-
ρίζοντας πως η ρωσική επιρροή στα Βαλκάνια 
γιγαντώνεται, ΗΠΑ και Ε.Ε. μεθόδευσαν τις 
εξελίξεις τού σήμερα. Η αρχή, στην πραγματι-
κότητα, έγινε το 2008, όταν το ΝΑΤΟ έθεσε τις 

προ ποθέσεις για ένταξη των Σκοπίων, μέσω 
της ανατροπής της κυβέρνησης Γκρουέφσκι 
και την αρπαγή της σκυτάλης από τον Ζόραν 
Ζάεφ, στον οποίο οι δυτικές δυνάμεις φρόντι-
σαν να παραδώσουν στοιχεία για το σύστημα 
υποκλοπών της ακροδεξιάς κυβέρνησης, αλλά 
και άλλες σκανδαλώδεις υποθέσεις, στις οποίες 
το όνομα του Γκρουέφσκι πρωταγωνιστούσε. 
Το «θανάσιμο» αμάρτημά του ήταν πως είχε 
μετατοπισθεί και στρατευθεί στο πλευρό της 
Μόσχας. Με την ανάληψη της ηγεσίας των 
Σκοπίων από τον Ζόραν Ζάεφ άρχισαν, τόσο 
από τις ΗΠΑ όσο και από την Ε.Ε., οι πιέσεις 
προς τον νέο Πρωθυπουργό των Σκοπίων, 
αλλά και προς την Αθήνα κυρίως, προκειμένου 
να επιτευχθεί άρση του ελληνικού βέτο και να 
αρχίσει η ενταξιακή πορεία των Σκοπίων στο 
ΝΑΤΟ και την Ε.Ε. Την ίδια περίοδο η Ρωσία 
επιχειρούσε την αύξηση της επιρροής της και 
τον αποπροσανατολισμό του Ζάεφ από τη Δύση. 
Κάπως έτσι, υπό τις ασφυκτικές πιέσεις, ήρθε 
η συμφωνία των Πρεσπών, την οποία η μεν 
Δύση χαιρέτισε, η δε Ρωσία καταδίκασε. ς 
εκ τούτου, το μόνο χαρτί που έχει στα χέρια 
της η Μόσχα είναι να καταφέρει να τορπιλίσει 
τη Συμφωνία, με μπροστάρη στρατιώτη τον 
Σκοπιανό Πρόεδρο Γκιόργκε Ιβάνοφ και σε 
δεύτερο επίπεδο το έντονο παρασκήνιο. Σε 
δεύτερο επίπεδο, καθώς και η Ελλάδα αποτελεί 
επιθυμητό έδαφος για αύξηση της επιρροής 
από τη Μόσχα, όπως επίσης και η Τουρκία με 
την οποία τα έχει καταφέρει καλύτερα, η Ρωσία 
θέλει να αποφύγει το «δέσιμο» της Ελλάδας 
στο «αμερικανικό άρμα», το οποίο εκτιμά πως 
θα συμβεί με την κύρωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών. Το τελευταίο ισχυρό χαρτί της Ρω-
σίας στα Βαλκάνια απομένει να είναι η Σερβία, 
χώρα που ωστόσο είναι περικυκλωμένη από 
χώρες - μέλη του ΝΑΤΟ και, όπως είναι γνωστό, 
παρά τη δική της μέχρι τώρα σχεδόν ξεκάθα-
ρη θέση, η Δύση επιχειρεί να την προσδέσει, 
επίσης, στο «δυτικό άρμα».
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Το βρόμικο  παι νίδι 
της Ρωσίας δεν 

παί εται  ουσιαστικ  
εναντίον της Ελλ δας  

αλλ  εν ντια στη 
συμμα ία του ΝΑΤΟ  

το οποίο κατηγορεί ότι 
β ει με το όρι  τα 

Σκόπια στου κόλπους 
της  Αυτή η μ η  δεν 
είναι καινο ργια  αλλ  
παραδοσιακή εδ  και 

δεκαετίες

ΜΑΡΙΝΑ ΑΤ ΗΚΩΣΤΑ

ΜΑΡΙΝΑ ΑΤ ΗΚΩΣΤΑ

Τη «μακεδονικότητα» των Σκοπιανών 
διατρανώνει με κάθε ευκαιρία ο Πρωθυ-
πουργός των Σκοπίων, επιχειρώντας να 
εξαργυρώσει στο εσωτερικό το «ξεμπλο-
κάρισμα» της διεθνούς υπόστασης της χώ-
ρας. Με αλυτρωτικές αναφορές ανακοίνωσε 
και την παραλαβή της πρόσκλησης από το 
ΝΑΤΟ, για έναρξη της ενταξιακής πορείας 
των χώρας. Ο Ζόραν Ζάεφ πανηγύρισε σαν 
παιδί υπογράφοντας την επίσημη πρόσκλη-
ση της χώρας του από το ΝΑΤΟ, φίλησε το 
στυλό, σήκωσε ψηλά τον φάκελο κι άρχισε 
να προσκαλεί όλο τον κόσμο σε πανηγυρι-
κές εκδηλώσεις. «Σας προσκαλώ να έρθετε 
μαζί μας το Σάββατο, 14 Ιουλίου, σε 15 
πόλεις σε όλη τη ‘Μακεδονία’, στις μουσικές 

εκδηλώσεις με τις οποίες θα γιορτάσουμε 
τα βήματα που κάνουμε μπροστά», τόνισε. 
Αποκαλώντας τη χώρα του «Μακεδονία», 
έγραψε επίσης στο r: «Η Μακεδονία 
μπαίνει στο ΝΑΤΟ και οδεύει προς την 
Ευρωπαϊκή Ένωση». Την ίδια ώρα στην 
Ελλάδα οι Παμμακεδονικές οργανώσεις 
διοργάνωσαν συλλαλητήρια εναντίωσης 
στη Συμφωνία των Πρεσπών, διατρανώ-
νοντας την ελληνικότητα της Μακεδονίας. 

Πρ τα τα 
προαπα τού ενα  αλλ

Αυτό που ξεκαθάρισε τόσο πίσω από τις 
κλειστές πόρτες, όσο και στη συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, 
Γενς Στόλτενμπεργκ, είναι ότι «για να μπουν 
τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ πρέπει πρώτα να υλο-
ποιήσουν όλους τους όρους της συμφωνίας 

των Πρεσπών». Άλλωστε, όπως τόνισε, η 
συμφωνία στο ζήτημα της ονομασίας είναι 
που ήρε το εμπόδιο για την έναρξη των 
ενταξιακών συνομιλιών και τώρα η πόρ-
τα του ΝΑΤΟ είναι ανοιχτή. Ο κ. Στόλτεν-
μπεργκ προσέθεσε ότι η εφαρμογή της 
συμφωνίας για την ονομασία είναι προς 
το καλύτερο συμφέρον για τα Σκόπια και 
την ευρύτερη περιοχή και συνεχάρη τον 
πρωθυπουργό Ζάεφ για το πολιτικό του 
σθένος. Δεν μπορεί να μη ληφθεί υπόψη 
πως ο Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, απέφυγε περιτέχνως 
να αναφερθεί σε οποιοδήποτε παράγωγο 
του όρου «Μακεδονία», περιλαμβανομένης 
της προσωρινής ονομασίας των Σκοπίων 
«Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία 
της Μακεδονίας», σε αντίθεση από τον 
κ. Ζάεφ που αναφέρεται αποκλειστικά σε 
«Μακεδονία».

Η κουλτούρα
Με την υπογραφή της προσωπικής σκη-

νοθέτιδος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, 
Ζωής  αλιδιά, ο Αλέξης Τσίπρας πρωτα-
γωνιστεί σε ένα ιδιαίτερα προκλητικό βίντεο, 
για το ελληνικό λαϊκό αίσθημα, που αφορά 
στην ονομασία των Σκοπίων σε «Βόρεια Μα-
κεδονία». Το γεγονός ότι τα δελτία ειδήσεων 
σταμάτησαν να μεταδίδουν τις εικόνες από τις 
διαδηλώσεις σε δεκάδες πόλεις της Ελλάδος, 
δεν υποδηλώνει πως το λαϊκό αίσθημα έχει 
καταλαγιάσει. Με στόχο να «ηρεμήσει τα 
πνεύματα», λοιπόν, ακολουθώντας αυτό που 
οι επικοινωνιολόγοι ονομάζουν «δημιουργία 
κουλτούρας λύσης» σε εθνικά ζητήματα -σε 
ορισμένες περιπτώσεις ονομάστηκε δημι-
ουργία κουλτούρας της όποιας λύσης- ο 
Αλέξης Τσίπρας αποφάσισε να δώσει στη 
δημοσιότητα το βίντεο διάρκειας ενός λεπτού 

και 46 δευτερολέπτων. Το βίντεο ξεκινά με 
πλάνα από το γραφείο του Πρωθυπουργού 
της Ελλάδος, όπου τον δείχνει να συνομιλεί 
με συνεργάτες του. Δείχνει επίσης αποσπά-
σματα από συνομιλία του με τον Ζόραν Ζάεφ, 
όπου ακούγεται να λέει: « or  o ou o  

r  (Ζόραν ξέρεις τις Πρέσπες;)».
Ακολουθούν πλάνα από τις Πρέσπες, 

την υπογραφή, τις αγκαλιές συναδέλφω-
σης με τον Σκοπιανό Πρωθυπουργό και 
τις εικόνες συνοδεύει η φωνή του Αλέξη 
Τσίπρα να λέει στον ομόλογό του: «Εδώ είναι 
Βαλκάνια. Θα αντιμετωπίσω δυσκολίες, θα 
αντιμετωπίσεις δυσκολίες αλλά μια μέρα 
η Ιστορία θα μας δικαιώσει». Στο βίντεο ο 
κ. Τσίπρας επιχειρεί να πείσει ακόμη ότι 
πρόκειται για μια ιστορική στιγμή, που κά-
ποτε θα καταλάβουν όλοι πόσο βαρύνου-
σας σημασίας είναι για τους δύο λαούς. Τα 

επιχειρήματα της ελληνικής Κυβέρνησης, 
ωστόσο, έχουν ήδη καταρρεύσει κι αυτό 
αποτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, ιδι-
αίτερα στα ποσοστά του Σ ΡΙΖΑ και των 
ΑΝΕΛ, στη Βόρειο Ελλάδα. Πρώτος απ’ όλους 
βοήθησε στην κατάρρευση του ελληνικού 
«μυθιστορήματος» ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 
των Σκοπιών, αφού κανείς δεν αποκαλεί 
τα Σκόπια «Βόρεια Μακεδονία», ούτε καν 
για τους τύπους, μέχρι την κατοχύρωση της 
συμφωνίας. Επίσης, οι Σκοπιανοί μιλούν 
ξεκάθαρα για την επιτυχία τους να πάρουν 
τη «μακεδονική ταυτότητα και γλώσσα». Σε 
ό,τι αφορά στο πολυσυζητημένο r  o  
(χρήση έναντι όλων), αυτό ισχύει μόνο στα 
όσα υποστηρίζει η κυβέρνηση των Σκοπίων 
-όπως οι δηλώσεις Ζάεφ και Ντιμιτρόφ- ότι 
δηλαδή πήραν r  o  τη μακεδονική 
εθνότητα που επί δεκαετίες επιζητούσαν.

Η   ΝΑΤ    Σ       

Άρωμα Βαλκανίων 
στην Ελληνορωσική κρίση

Ο ΕΛΕΓ ΟΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΗΠΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑΣ  ΜΟΣ ΑΣ
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 Νωρίς δεν άρχισαν τις επανα-
λήψεις τα κανάλια; Μπορεί οι 
κωμωδίες που τους προμηθεύει 
το κεντρικό κατάστημα στην 
Ελλάδα να είναι υπέροχες, αλλά 
και πάλι, πολύ γρήγορα άρχισε 
να μας προσφέρεται αυτό το 
φρούτο. Και αν τώρα μεταδί-
δουν σε επανάληψη επεισόδια 
που έδειξαν προ μηνός, τους 
επόμενους μήνες του καλοκαι-
ριού, που τα κανάλια συνη-
θίζουν να μας φλομώνουν με 
επαναλήψεις, τι θα μας δείχνουν; 
Επαναλήψεις των επαναλήψεων, 
ώ καλές μας επαναλήψεις;

 Πού και πού όταν αφαιρού-
νται κάποια παιδιά στη ροή των 
καναλιών παρακολουθούμε και 
διαφημίσεις που προβάλλο-
νται σε ελλαδικά κανάλια. Και 
αμέσως στο μυαλό μας γίνονται 
οι αναγκαίες συγκρίσεις για τις 
αντίστοιχες στα δικά μας κανά-
λια. Σίγουρα η διαφορά είναι 
αισθητή και μάλιστα οφθαλμο-
φανής. Τόσο σε σενάριο όσο και 

σε εκτέλεση απέχουν παρα-
σάγγας οι ελλαδικές. σως γιατί 
απευθύνονται σε κοινό που δεν 
είναι τόσο συντηρητικό όσο οι 
Κύπριοι. Παρά ταύτα, αν θέλετε 
και σύγκριση σε επίπεδο, θα 
παραπέμψουμε σε κάτι ποδο-
σφαιρικό. Οι δικές μας παίζουν 
στο αγροτικό πρωτάθλημα και 
οι ελλαδικές… Τσάμπιονς Λιγκ. 

 Αντιλαμβανόμαστε ότι η 
ανυπαρξία ειδήσεων οδηγεί και 
στην παρουσίαση κάποιων που 
δεν συνιστούν… ειδήσεις. Αλλά 
να προβάλλεται σε περίοπτη 
θέση των δελτίων ειδήσεων 
ρεπορτάζ με κάποιους κυρίους 
που λόγω ακρίβειας τρώνε σε 
καφενείο λουβί, σαρδέλες και 
ελιές, συνιστά μάλλον απορρύθ-
μιση της έννοιας του δελτίου 
ειδήσεων. Κατ’ αρχήν κανένας 
δεν αφήνει την οικογένειά του 
για να πάει στο καφενείο και να 
φάει λουβί και σαρδέλες. Κατά 
δεύτερο, στην Κύπρο ζούμε και 
ας μην το παίζουμε Νιγηρία. 

 Πήγαν στον πάτο και πλέον 
επιχειρούν να τα αλλάξουν 
όλα στο E και ό,τι ήθελε 
προκύψει. Μάλλον η προσπά-
θειά τους μοιάζει με επιχείρηση 
κομάντος για κατάληψη εχθρικής 
βάσης των , αφού σε διαφο-
ρετική περίπτωση γνωρίζουν 
ότι θα αποκεφαλιστούν από τον 
καναλάρχη. 

 Ανέβηκε, λοιπόν, ο επικεφαλής 
του σταθμού Σωκράτης άσικος 
στον οδοστρωτήρα και θα ισο-
πεδώσει τη βάση προκειμένου 
να περάσει το πεζικό. Συσκέψεις, 
παρα-συσκέψεις, φωνές, καβγά-
δες, επίρριψη ευθυνών, στοχο-
ποίηση και, κυρίως, παρασκήνιο 
περισσότερο από το προσκήνιο 
περιλαμβάνει το μενού στο 

E. Αν και προσπάθησαν 
να κρατήσουν μυστικές τις αλλα-
γές, εντούτοις εμείς διεισδύσαμε 
με πράκτορες της Π στον 
σταθμό και γνωρίζουμε τα πάντα.

 Οπωσδήποτε στο μενού πε-
ριλαμβάνονται απομακρύνσεις 
παρουσιαστών και τερματισμός 
εκπομπών και σειρών με τη σκέ-
ψη, μάλιστα, να εστιάζεται στην 
πρόθεση να αλλάξει εξ υπαρχής 
το πρόγραμμα του καναλιού και 
να εξαγγελθεί… ως καινούριο. 
Θέλουν να το παρουσιάσουν ως 
μια νέα αρχή, ευελπιστώντας ότι 
θα συγκινήσουν τους τηλεθεατές. 

 δη άρχισε και η ανθρωποφα-
γία, με ορισμένους να συμβάλ-

λουν σ’ αυτήν την κατάσταση με 
τη στάση που τηρούν λόγω και 
του πόστου στο οποίο βρέθηκαν 
είτε από συγκυρίες ή και λόγω 
αλλοπρόσαλλων καταστάσεων. 
Καλύτερα να προσγειωθούν στην 
πραγματικότητα γιατί μπορεί να 
κάνουν τη βρόμικη δουλειά με 
την απομάκρυνση συναδέλφων 
τους, αλλά μπορεί να έρθει και η 
δική τους σειρά. Ας προσέχουν 
λιγάκι…

 Δεν μας αρκεί που γεμίσαμε με 
σχιζοφρενείς σ’ αυτόν τον τόπο, 
τώρα μέσω των καναλιών μας   
μαθαίνουμε και για αντίστοιχους 
στα άλλα κράτη. Την πρωτοβου-
λία ανέλαβε ρεπόρτερ, η οποία 
και στο πλαίσιο του δελτίου 
ειδήσεων μάς παρουσίασε 
ρεπορτάζ για κάποιες σχιζοφρε-
νείς γριούλες από την Κορέα. Οι 
οποίες τις ελεύθερές τους ώρες 
σπάζουν διάφορα… 

 Α, περιπέσαμε σε έντονο πικά-
ντικο κιτρινισμό, αλλά παρασυρ-
θήκαμε από την πολιτική σκηνή 
του Κυπριστάν, που χαρακτηρί-
ζεται από τέτοιου είδους στοιχεία. 
Η συνεχής μας ενασχόληση με 
τους πολιτικούς κάποιο κουσούρι 
μάς άφησε. Μπορεί και σοβαρό, 
αλλά πάντως δεν μας άφησε 
ανέγγιχτους και άδολους, έστω και 
αν είχαμε αρκετά αντισώματα και 
αντιστάσεις. Με όλους αυτούς δεν 
μπορείς να μην κιτρινίσεις.

 Λοιπόν και η Π ( ιούρειος 
πηρεσία Πληροφοριών), παρα-

κολουθώντας στο πλαίσιο της δια-
στροφικής μανίας για παρακολού-
θηση δελτίων ειδήσεων απ’ όλα τα 
κανάλια του Κυπριστάν, ανίχνευ-
σε μια σκηνή απείρου κάλλους. 
Εκφωνούσε η παρουσιάστρια το 
δελτίο ειδήσεων και εμφανίζεται 
στο πλάνο ο σύντροφός της να 
χαριεντίζεται με ξανθιά ύπαρξη 
στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, 
που προφανώς είχε σχέση με την 
εργασία του. Τώρα αν στον οίστρο 
της να εκφωνήσει τις ειδήσεις η 
παρουσιάστρια δεν είδε τον σύζυ-
γό της να συνυπάρχει με ξανθιά 
ύπαρξη, δεν μπορέσαμε ακόμη να 
μάθουμε, αλλά αυτά δεν μένουν 
και για πολύ κρυφά και το δίκτυο 
πρακτόρων της Π προφανώς 
και θα αποκαλύψει…

 Αθλητικογράφος, όσο κι αν 
τον υποτιμούν κάποιοι, είναι ο 
άνθρωπος που πρέπει να έχει 

γνώσεις, να ενημερώνεται διαρ-
κώς και κυρίως να έχει παρα-
τηρητικότητα. Όμως θα πρέπει 
να είναι και ακριβόλογος, γιατί 
από ποδοσφαιρικά και άλλα τινά 
αθλητικά υπάρχουν αρκετοί που 
ασχολούνται συστηματικά και 
γνωρίζουν τα πάντα. Μπορεί π.χ. 
να δείξεις σε πλάνο τον πουργό 
Άμυνας της Αγγλίας και να πεις 
ότι είναι ο πουργός Εσωτερικών 
και να δεχθείς από ελάχιστες έως 
καθόλου αντιδράσεις. 

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΣ ΜΗΝ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΜΕ 
ΝΙΓΗΡΙΑ

Ο ΧΑΣΙΚΟΣ ΘΑ Τ’ ΑΛΛΑΞΕΙ ΟΛΑ ΣΤΟ TVONE Ο ΚΙΤΡΙΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΓΡΑΦΟΣ

Ι ΤΟΛ ΡΟ/////////////// Έ Έ ΗΣΈ Σ  Σ Σ  ΑΝΑ ΣΈ Σ Α  Τ  Η Έ Έ ΈΣΤΕΛΙΟΣ ΙΟΥΡΗΣ

Η αντιγρα ή  
δεν λέμε  ενίοτε 

είναι στο πλαίσιο 
της ωής και της 

δουλει ς  αλλ  
μέσα σε κ ποια 

πλαίσια  ταν 
γίνεται κακή 

αντιγρα ή  τότε 
είναι ειδε ής 

και προκαλεί 
αποστρο ή στους 

τηλε εατές

ΟΙ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ο Γενικός Ελεγκτής, Οδυσσέας Μιχαη-
λίδης, σχολιάζοντας σε ραδιοφωνικές του 
δηλώσεις τα τεκταινόμενα στην Παιδεία της 
Κύπρου, διερωτήθηκε γιατί δεν αρχίζουν 
οι καθηγητές να προσέρχονται στα σχολεία 
μετά τον Δεκαπενταύγουστο για σκοπούς 
εκπαίδευσης αφού υπάρχει ανάγκη, παρά 
η εκπαίδευση να γίνεται ανάμεσα στα δύο 
τετράμηνα. Κατά τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη, 
δεν είναι δυνατόν το κράτος ως εργοδότης 
να επιτρέπει εργαζόμενοί του να μην κτυ-
πούν κάρτα. «Είναι γνωστό ότι πάρα πολλοί 
καθηγητές, όταν έχουν κενές ώρες, παρά-
νομα φεύγουν από το σχολείο», ανέφερε. 
Πληροφορίες, που φέρουν την ΠΟΕΔ και 
την ΟΕΛΜΕΚ να απαιτούν όπως τα σχολεία 
τον Δεκαπενταύγουστο λειτουργήσουν σε 
υπαίθριο χώρο στο  r , για την ώρα 
δεν επιβεβαιώνονται. 

ΤΑ ΠΡΑΤΗΡΙΑ
Τ Ν ΚΑΤΕΧΟ ΕΝ Ν

Αλλάζουν οι αγοραστικές προτιμήσεις των 
Ελληνοκυπρίων στα κατεχόμενα, ανάλογα 
και με τις τιμές στις ελεύθερες περιοχές. 
Τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν σε 
ξενοδοχεία, καζίνο, καύσιμα και φρούτα. 
Με βάση τα στοιχεία της  που δημο-
σιεύτηκαν την Πέμπτη,  αποδεικνύεται 
και με… πράξεις με πιστωτικές κάρτες 
η αύξηση της αγοράς καυσίμων από τα 
κατεχόμενα, λόγω της μεγάλης διαφοράς 
με αυτά που λειτουργούν εδώ. Μόνο για 
τον μήνα Ιούνιο δαπανήθηκαν 99 χιλιάδες 
ευρώ για καύσιμα, ενώ το πρώτο εξάμηνο 
φέτος οι αγορές καυσίμων από πρατήρια 
στα κατεχόμενα έφτασαν τις 339 χιλιά-
δες, σε σύγκριση με 310 χιλ. καθ’ όλο το 
2017. Άνοδο παρουσιάζουν και οι αγορές 
σε σουπερμάρκετ και κυρίως φρούτων 

και λαχανικών λόγω των ψηλών τιμών 
που υπάρχουν στις ελεύθερες περιοχές. 
Όπως διαπιστώνεται, πολλοί συνδυάζουν 
το γέμισμα του οχήματός τους με καύσιμα 
με το ψώνισμά τους για φρούτα. Αυξητική 
τάση παρουσιάζουν και οι αγορές ειδών 
ένδυσης και υπόδησης, οι οποίες από 
μερικές χιλιάδες ευρώ που ήταν πέρσι, 
φέτος φτάνουν τις 100 χιλιάδες μηνιαίως, 
γεγονός που δείχνει ότι κάποιοι αγορά-
ζουν ρούχα και παπούτσια αλλά κυρίως 
τσάντες και πορτοφόλια δήθεν επώνυ-
μων μάρκων, για εμπορικούς σκοπούς. 

Η στήλη ζήτησε από γνωστά πρόσωπα 
της πολιτικής και πολιτειακής ζωής του 
τόπου να σχολιάσουν τα στοιχεία που 
δημοσιοποίησε η . Συγκεκριμένα, 
μας ανέφεραν τα ακόλουθα:

κ ς Α α α ι ης: Στηρίζω τον άρη 
Γεωργιάδη.
Α ρ  υ: Ο ΑΠΟΕΛ θα 
αποκλείσει τους Λιθουανούς.

η ή ρης ρι ιας: Αφού με τους 
νεοφιλελεύθερους στην εξουσία ανέβηκαν 
οι τιμές στα ύψη, καλά κάνουν οι πολίτες.

ρ ς Κυ ρια : Και ο Γκουτέρες 

όταν έρθει Κύπρο από κατεχόμενα θα 
γεμίσει το ρεζερβουάρ του.

ικ ας α α υ ς: Δύσκολοι 
καιροί για πρίγκιπες.

αρ ς ι υ ς: Πώς λέγονται στο 
γλωσσάρι οι Ελληνοκύπριοι που βάζουν 
καύσιμα στα κατεχόμενα;

η ρ υς: Τούτοι που βάλλουν 
καύσιμα στα κατεχόμενα τούς εύχομαι 
τα ριστούγεννα να τους καεί η γέμιση 
της γαλοπούλας.
Γι ρ ς Λι ήκας: Αν είχαν νου στα 
κατεχόμενα, θα προπωλούσαν καύσιμα 

στις ελεύθερες περιοχές.
ρ ς ρ υ: Που να τους καεί το 

τάγκιν τους ξημαρισμένους.
Γι ρ ς ρ κης: Αν δεν μειώσει η 
Κυβέρνηση τις φορολογίες στα καύσιμα, 
θα πάω να βάλω κι εγώ από κατεχόμενα.
Αρ ι κ ς: Θα κάνω δικά μου 
πρατήρια.

ΟΙ ΗΤΤΕΣ ΤΟΥ ΑΘΟΥ
Ο πιο λυπημένος οπαδός στην Κύπρο 

αυτήν την εβδομάδα ήταν ο γενικός γραμ-
ματέας του ΔΗΚΟ, Άθως Αντωνιάδης, 

troll
ΣΤΗΝ Έ Α ΤΗΤΑ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚ ΙΜ

καθώς είδε τις δύο του ομάδες ΑΠΟΕΛ 
και Απόλλωνα να χάνουν στις πρώτες τους 
ευρωπαϊκές αναμετρήσεις από λιθουανι-
κές ομάδες. Αν λάβουμε υπ’ όψιν και τις 
εξελίξεις με το γλωσσάρι, τότε τρίτωσε το 
κακό για τον αγαπητό Άθω.

ΦΡΑΠΕ Α ΙΑΣ 
Στη δημοσιότητα δόθηκε ο καθιερωμέ-

νος ετήσιος κατάλογος του ΚΟΤ με τις τιμές 
χρέωσης για συγκεκριμένα είδη ευρείας 
κατανάλωσης, σε 151 υποστατικά, ανά την 
Κύπρο, κυρίως σε παραθαλάσσιες περιοχές. 
Οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον 
κατάλογο είναι καταταγμένες και ελέγχονται 
από τον ΚΟΤ, ενώ οι τιμές που αναφέρονται, 
περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους από 
τον Οργανισμό τιμοκαταλόγους. Βάσει του 
καταλόγου οι τιμές για τον καφέ (φραπέ) 
ξεκινούν από 2 με 2,5 και καταλήγουν 
μέχρι και τα 6,5 ευρώ, σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις παραλιακών καταλυμάτων, 
κυρίως της Λεμεσού. Σε γενικές γραμμές, 
ο μέσος όρος τιμής του καφέ κυμαίνεται 
στα 3 με 3,5 ευρώ. Την ίδια ώρα, η τιμή 
πώλησης του νερού 500  αρχίζει από 

0,5 και αγγίζει μέχρι και τα 3 ή και 4 
σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε γενικές 
γραμμές, το εγχώριο νερό στα παραλιακά 
καταλύματα πωλείται κατά μέσο όρο στην 
τιμή του 1. Στον αντίποδα, ένα τενεκεδάκι 
μπύρα πωλείται από 2 μέχρι και 5,5, ενώ 
σε συγκεκριμένο υποστατικό της Λεμεσού 
διατίθεται προς 8. Εξάλλου, αναλόγως του 
υποστατικού, η τιμή πώλησης ενός ur r με 
πατάτες διαφέρει. Το φθηνότερο που εντο-
πίσαμε στον κατάλογο πωλείται προς 4,95 
και το ακριβότερο προς 13,5. Πληροφορίες 
που φέρουν Κύπριους και τουρίστες να κρα-
τούν με το δεξί τους χέρι το κεφάλι τους για 
να συμβολίζουν τη φράση «εκόψαν μας την 
κκελέ μας», για την ώρα δεν επιβεβαιώνονται. 

Την εβδομ δα 
που μας πέρασε 

συνέβησαν μία σειρ  
από γεγονότα  στα 

οποία η στήλη Τρολ 
στην επικαιρότητα  

δίνει μίαν λλη 
δι σταση

ΑΡ ΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ  
ΘΑ ΚΑΝΩ ΙΚΑ ΜΟΥ 

ΠΡΑΤΗΡΙΑ

Α ΕΡΩ  ΝΕΟ ΥΤΟΥ  
ΘΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΙ

Ο ΑΠΟΕΛ

ΝΙΚΟΛΑΣ 
ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ  
ΥΣΚΟΛΟΙ ΚΑΙΡΟΙ
ΓΙΑ ΠΡΙΓΚΙΠΕΣ



Από τα παλιά χρόνια, στις κυπριακές οικογένειες οι θυ-
γατέρες είχαν προνομιακή μεταχείριση. Να τους δώσουν 
προίκα, να τους χτίσουν σπίτι και τα λοιπά. Αυτή η τακτική 
επεκτάθηκε και στον... εταιρικό τομέα. Ημικρατικοί οργα-
νισμοί, τράπεζες και άλλοι οργανισμοί ίδρυαν θυγατρικές 
εταιρείες, τις προίκιζαν και τις περίμεναν να ευημερήσουν 
και να ευτυχήσουν, για να βοηθήσουν κι αυτές με τη σειρά 
τους τις μητρικές εταιρείες στα «γηρατειά» τους. Πλην, όμως, 
σε όλες τις περιπτώσεις ίσχυσε το παλαιό εκείνο... «αμαρτίαι 
γονέων παιδεύουσι τέκνα». Και επειδή οι αμαρτίες των 
μητρικών εταιρειών ήταν πολλές και σοβαρές, οι θυγατρι-
κές πήραν τον κακό τον δρόμο. Έτσι, κάποια στιγμή ήρθε 
μοιραία και η απόφαση να βγούνε στο σφυρί ή να κλείσουν. 
Πουλήθηκαν (για την ακρίβεια δόθηκαν σχεδόν μούχτιν) 
οι θυγατρικές των κυπριακών  τραπεζών στην Ελλάδα. 
Έκλεισε επίσης η θυγατρική των αείμνηστων Κυπριακών 
Αερογραμμών, η Γιουροσύπρια, ενώ πουλήθηκε και η 
θυγατρική της  στην Ελλάδα, η  . Τελευταία 
πουλήθηκε και η θυγατρική της Τράπεζας Κύπρου στο 
Λονδίνο, με μια παρουσία 63 χρόνων. Στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι θυγατρικές ξεκινούσαν με πολλές ελπίδες 
και απεριόριστη αισιοδοξία και φιλοδοξία. Και κατέληξαν 
παττισμένες και με τις μητρικές (στην πραγματικότητα τους 
φορολογούμενους) να επωμίζονται τεράστιες ζημιές. Η 
συνειδητοποίηση της αλήθειας της κυπριακής ρήσης «να 
ποταβρίζεσαι ώς τζιαμαί που φτάννει το σιέριν σου», ήρθε, 
δυστυχώς, πολύ αργά... 

Κ ΠΡΟ ΡΕ Σ

15.07.2018
Της Κυριακής

Eξ Απορρήτων
 ΚΑΤΟ  Ε  Ε Ε  Α Ο Ο ΟΜΑ Α Ο ΟΣ Ρ Σ 

ΑΠΕΡ ΑΚΟ Σ 
ΕΚ ΑΣΜΟ Σ

α αι κα ακα καιρα  -
ς α   κ αι υ ικ  και 
υ υρ  αι ας   Κ α 
α ια ρη   α ρ ή ις 

α ις ια ρ ι   
α α  υ υρ υ αι ας 

 ης ης  α α α  
 κ αι υ ικ   κα α η 
ι ρι ακ  ακ η ρι ρ  

 η  κή ι   -
 α  και υ Γ ικ  κ ή 

και υ Αρ ι ι κ υ  ι ι  
α ια ρι α  α ι   

α  υ ήρι α  ις ις υ 
υρ  αι ας  Ο  Ο υ -

ας ι αη ης ρ  ι α α -
α ρα α   υρ  

κα υ  α ρ ς  ι η ή -
 υ ι υ υ Γ ικ  κ ή  

α  α α  α υ ή αι 
α ρ ς ρικ ς α α α  

η ι αι ι  ς ρ ς  
ι ακ ικ  ρ   α κ ι  

 α ρ αι ις  και  
υρ α κ  ις   η  Κ -
ρ  υ  ις    Τ  

Κ  α ια ρη υ ήρι α  ης 
ι ς η ικής κ α υ ης  

κα ς και  Αρ ι κ ς   
ς κα   ια κ α  

υ ικα ι  Λ ι  Ο ρ -
ι ς ρ ι α ι    α  

ή   ρ  Α  ρ ι α 
υ ρ ι ι ς και ρ ια 

ια υ η ς ρυ ις  
ρ ς α ιρ ς ι ής α -

 και ρ ς κ ια ς και 
α υκ ς  ι ια   

α  ηρ αι αρ η ικ  και α 
αι ι  ς  κ ρι κι κ ι υ 

υ  υ κ ι ήρ   αυ κι ης 
ια  κ ι    και 

υ α   α ρα ης  ακ υ-
 α ι ικ  ρ η α:  Α  ι 

κα ι  υ  α η α υ  
  ια  α 

ΜΠΟ ΕΡ

Τ ΡΑ ΠΟ  ΕΡΟ ΜΕ 
ΠΟ  Ε Α  ΤΟ ΜΑΡ

αι ρα α ικ  α η υ η ικ ς 
ι ρ ι ιή ις υ  ι-
υ υ ής ης υρ ικής 

ηρ ας ρκ ς Τρ κ ας 
α η υ  ι  ης ι ρ ής 

ρι ς ης υ ής ι-
κ   υς κι υς ια ια α 
ρα α η  ρι ή α ι ικ  

Ο κ  Τρ κ ας α α ρ ηκ  η 
υ ρ υ η κ  υ ικ  
η  ρι ή  η ι α ή υς  

υ ικ  υ ρ  α ρ κα υ  
κρή ις  ς ι ς α υ ης  

και η ικ ρη α ρ ρα -
ι η υ ρ υ η κ  και 
κρηκ ικ  υ ικ  ρ  α   
ι ι  α ι ικ  και ρα 

 κ   η κ ρ αρα  
α  α ι ικ  η ι αι 
ι η  ρι ή α α ρ  

και ι κα α ις ρ αι -
α  και υ ρα ρ υ α  η 

Λ ρ ακα   ι κ υ ι ια ια 
η κα α ρ ή α α ι -

αι   ι ς ρι ις  α  
ι ρ ι ιή ις  ι ικ   
α αι υ  ι  ι υ ι ς 

κα  κα α αι ρα ικ ς  ς 
ή  αρακ ηρι ικ   υ υ-
ής  Οικ  Γι ρ ς ρ -

κης  αυ ή η ι α  ι κ -
αι α  α η ης   ι κ αι 

α  ις ρα ς υ ι ι  αι 
υ ικ  ι η ι ρ α α α α -

αι ς ρα α  Κ ρι  ρ -
ρ   ρ κ ς ας  ι 

 ή ρ   αι  αρ  ς  
ς  ρ  και αρα ρ  Γι  

αυ   υ ρ ι κα ι  α ς 
ικαι α ια η η ή η ρ  
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Είναι ποτέ δυνατόν το Ολοκαύτωμα 
των Εβραίων στη ναζιστική Γερμανία  
να αποκληθεί με άλλο όνομα; Είναι 
ποτέ δυνατόν η εισβολή των χιτλερι-
κών στρατευμάτων στην Πολωνία, 
τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Ρωσία 
να αποκληθεί οτιδήποτε άλλο από 
εισβολή; Ε, λοιπόν, για ποιο λόγο η 
παράνομη τουρκική εισβολή και 
κατοχή στην Κύπρο να μην αποκα-
λείται έτσι; Για ποιο λόγο το κατοχικό 
καθεστώς να σταματήσει να αποκα-
λείται έτσι; Επειδή έτσι αποφάσισε 
μια ομάδα Ελληνοκυπρίων και 
Τουρκοκυπρίων υπό την αιγίδα του 
ΟΑΣΕ, με το αποκαλούμενο «γλωσ-
σάριο για τη δημοσιογραφία»; Να 
μη λέμε, λένε, «κατοχικός στρατός», 
αλλά απλώς «τουρκικός στρατός». 
Ούτε «κατεχόμενες περιοχές», αλλά 
«βόρειο μέρος της Κύπρου». Εντάξει, 
με το τελευταίο μπορούμε, ίσως, να 
συμφωνήσουμε. «Βόρειο μέρος». 
Αρκεί η λέξη «μέρος» να ερμηνευθεί 

ως το... αφοδευτήριο της Τουρκίας. 
Όπως το υπονοεί και ο Σενέρ Λεβέντ, 
ο οποίος, απευθυνόμενος στον 
Ερντογάν, έγραψε μεταξύ άλλων: 
«Δεν καλωσορίσατε σ’ αυτόν τον 
τόπο, που τον μετατρέψατε σε παχύ 
έντερο της χώρας σας». Εδώ να 
σημειώσουμε ότι ο Σενέρ δεν 
συμμορφώνεται με κανένα 
«γλωσσάρι» και επιμένει να 
λέει την τουρκική κατοχή 
τουρκική κατοχή. Μήπως, 
όμως, οι απλές λέξεις έχουν τη 
δύναμη να αλλοιώνουν την ου-
σία και την αλήθεια των ιστορικών 
γεγονότων; Δηλαδή αν σταματήσουμε 
να λέμε τα κατεχόμενα κατεχόμενα, 
θα σταματήσουν να είναι κατεχόμενα; 
Επί τη ευκαιρία ρωτούμε: Την τερά-
στια τουρκική σημαία στον Πενταδά-
κτυλο, που μας προκαλεί καθημερινά, 
θα την αφαιρέσουν οι αυτόκλητοι... 
γλωσσάριοι;

Κ ΠΡΟ ΡΕ Σ

Μέσα στο κλίμα ευφορίας που δημι-
ούργησε, για μερικούς, το περίφημο 
«γλωσσάρι», εγώ θα προχωρήσω 
σήμερα ένα βήμα πιο κάτω. Θα ειση-
γηθώ πώς πρέπει να γίνεται η μη προ-
κλητική αφήγηση των γεγονότων του 
1974: «Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 
του 1974 δεν έγινε τουρκική εισβολή 
στην Κύπρο. Έγινε... τουριστική εισβο-
λή. Απλώς ήρθαν στο βόρειο τμήμα 
της Κύπρου 40.000 Τούρκοι τουρί-
στες, για να κάνουν διακοπές μαζί με 
την Αϊσέ, που ήταν η ξεναγός τους. Οι 
Ελληνοκύπριοι που ζούσαν στην περι-
οχή, επειδή είναι λαός πολύ φιλόξενος, 
έφυγαν οικειοθελώς από τα σπίτια τους 
και τα άφησαν για να διαμένουν με την 
άνεσή τους οι 40.000 τουρίστες που 
άρχισαν να έρχονται από τον Ιούλιο 
του 1974, μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες 

τουριστικούς εποίκους που ακολούθη-
σαν, καθώς και τους Τουρκοκύπριους 
τουριστικούς υπαλλήλους, που έφυγαν 
από τα σπίτια τους,  στο νότιο μέρος της 
Κύπρου και πήγαν στο βόρειο για να 
εξυπηρετούν τους Τούρκους τουρί-
στες. Όσο για τους νεκρούς Ελληνοκύ-
πριους κατά την τουριστική εισβολή, 
αυτοί ήταν απλώς θύματα οδικών 
δυστυχημάτων, πάνω στη βιασύνη 
τους να φύγουν από τα σπίτια τους, 
ώστε να μη μείνουν χωρίς καταλύματα 
οι 40.000 τουρίστες και να χαθεί αυτό 
το μοναδικό μαζικό τουριστικό ρεύμα, 
που έμελλε να συνεχίσει να απολαμ-
βάνει τις διακοπές του στη βόρεια 
Κύπρο μέχρι σήμερα. Με την ευγενή 
και γενναιόδωρη επιχορήγηση της 
Τουρκίας». 

ΜΠΟ ΕΡ

Μπορεί μεν να αποφύγαμε μια νέα 
οικονομική τραγωδία, με την ψήφιση 
από τη Βουλή των κυβερνητικών 
νομοθετημάτων και των κυβερνητι-
κών εγγυήσεων προς την Ελληνική, 
αλλά στους πολίτες ποιος θα δώσει 
ανάλογες εγγυήσεις; Διότι οι πολίτες 
παραμένουν ακόμη σουζουλισμένοι 
και συγχυσμένοι με όλα όσα δια-
δραματίστηκαν με ιλιγγιώδη ταχύ-
τητα τις τελευταίες εβδομάδες. Δεν 
είναι βέβαιο ότι οι φορολογούμενοι 
πείσθηκαν από τις διαβεβαιώσεις του 

άρη Γεωργιάδη ότι οι αποφάσεις 
που έχουν ληφθεί «θα οδηγήσουν 
σε ακόμη ταχύτερη αντιμετώπιση 
του προβλήματος των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων, θα διευκολύνουν 
τη σωστή λειτουργία του τραπεζικού 
συστήματος και της αγοράς, θα επιτρέ-
ψουν τη διατήρηση υψηλών ρυθμών 
ανάπτυξης και θα οδηγήσουν στην 

πλήρη αποκατάσταση της επενδυ-
τικής εμπιστοσύνης προς τη χώρα 
μας». Δεν έχουν πια εμπιστοσύνη 
στις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις οι 
πολίτες. Διότι είναι φρέσκιες ακόμη 
οι διαβεβαιώσεις ότι ο μακαρίτης ο 
Συνεργατισμός είχε επαρκή κεφα-
λαιουχική ευρωστία, θα έμπαινε στο 

ρηματιστήριο, θα μοίραζε μετοχές 
στον λαό κ.λπ. Οι φορολογούμενοι, 
λοιπόν, θέλουν κι αυτοί εγγυήσεις ότι 
δεν θα χρειαστεί να ξαναβάλουν βαθιά 
το χέρι στην τσέπη για να πληρώσουν 
τις ματσαράγκες άλλων. Θέλουν εγγυ-
ήσεις ότι δεν θα λειτουργήσει και πάλι 
το αήττητο σύστημα της διαπλοκής, 
της διαφθοράς, της κακοδιαχείρισης 
και του βολέματος των ανίκανων και 
των κουμπάρων. Ας δώσει η Πολιτεία 
και κάποιες εγγυήσεις στον κουρεμέ-
νο και ξεγελασμένο λαό. 

Κ ΠΡΟ ΡΕ Σ
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Όταν καπνίζει ο Κυπραίος, 
καπνίζει και ο... δρόμος

Μια μελλοντική Λαϊκή 
Συνεργατική

Οι υγατρικές πλήρ σαν 
αμαρτίες τ ν μητρικ ν

Όταν είδαμε στην τηλεόραση τους βουλευτές να 
κρατούν από ένα μάτσο κόλλες και να κάνουν 
αέρα στα πρόσωπά τους, θεωρήσαμε ότι αυτό συ-
νέβαινε επειδή κάποιο... καυτό θέμα συζητούσαν 
και η έντονη συζήτηση ανέβασε το θερμόμετρο. 
Τελικά διαπιστώθηκε ότι ο λόγος που οι αντιπρό-
σωποι του λαού χρησιμοποιούσαν τα προσχέ-
δια των νομοθετημάτων σαν βεντάλιες, ήταν η 
διακοπή του ρεύματος που επηρέασε και τη 
Βουλή. Πολίτης που παρακολουθούσε το θέαμα 
έκανε το ακόλουθο δηκτικό σχόλιο: «Κουμπάρε 
μου, ήταν ευκαιρία να νιώσουν τζι οι βουλευτές 
τι σημαίνει να δουλεύκεις χωρίς r o o , 
όπως κάμνουμεν πολλοί που μας, αφού εν 
τολμούμεν να ξεκινήσουμεν τον κλιματισμόν τζιαι 
να πάει ο μισός μισθός μας στο ρεύμαν». Από την 
άλλη ήταν και μια ευκαιρία για τους ίδιους τους 

βουλευτές, να δείξουν στον κυπριακό λαό ότι 
βγάζουν τους μισθούς και τα επιδόματά τους... με 
τον ιδρώτα τους, κυριολεκτικά. Πάντως ήταν μια 
απίστευτη σύμπτωση η διακοπή του ρεύματος, 
γιατί θύμισε στους βουλευτές τη φοβερή έκρηξη 
στο Μαρί και την καταστροφή του ηλεκτροπα-
ραγωγού σταθμού πριν από εφτά χρόνια. Πολύ 
περισσότερο που στη συγκεκριμένη συνεδρία 
ασχολήθηκαν με εκείνη την τραγωδία, αποτίοντας 
φόρο τιμής στους ηρωικούς νεκρούς. Εν πάση 
περιπτώσει, για τους επόμενους τρεις μήνες, οι 
έντιμοι εκπρόσωποί μας δεν θα ιδρώνουν πλέον 
στο κτήριο της Βουλής, αφού έβαλαν λουκέτο 
και πήγαν διακοπές. Το πολύ-πολύ να ιδρώνουν 
αραχτοί σε κάποια παραλία, κάνοντας την ηλιοθε-
ραπεία τους...

ΚΑ Ε Ο ΟΣ

Μ     

 Μέσα σ’ αυτόν τον κυκεώνα των συγκρούσεων, 
παραιτήσεων και διαφόρων άλλων πολιτικών 
τρικ, με διάχυτη την υπέρμετρη υποκρισία, 
καθιερώνεται πλέον στο πολιτικό μας σύστημα 
και με βούλα και υπογραφή όλων των πολιτικών 
κομμάτων, του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
αλλά και των ανεξάρτητων πολιτειακών αξιωμα-
τούχων, η επονομαζόμενη σύγκρουση συμφε-
ρόντων. Θα διερωτηθήκατε αν δεν ίσχυε μέχρι 
τώρα και αν δεν ήταν αυτονόητο στο πολιτικό μας 
σύστημα. Προφανώς και ίσχυε, μόνο στη θεωρία, 
και όσον αφορά το αυτονόητο στην πολιτική  ζωή 
του Κυπριστάν αυτό είναι δυσνόητο.

 Από τούδε και στο εξής θα πρέπει όλοι οι 
βουλευτές και άλλοι πολιτειακοί αξιωματού-
χοι,  προτού αναλάβουν δράση σε οποιοδήποτε 
θέμα, να δηλώνουν τα συμφέροντά τους και τις 
ενασχολήσεις τους για να μην υπάρχει και η 
σχετική σύγκρουση συμφερόντων. Εκεί και όπου 
πλέον υπάρχει (σύγκρουση συμφερόντων) θα 
είναι λόγος να αποπεμφθεί από τη θέση του και 
να ζητείται απ’ όλους να παραιτηθεί. 

 Δεν μπορεί π.χ. να είσαι πολιτειακός αξιω-
ματούχος και το γραφείο σου να αναμειγνύε-
ται σε προσφορές του Δημοσίου. Ούτε και να 
έχεις δικηγορικό γραφείο και να αντιπροσω-
πεύεις εταιρείες που θα διεκδικήσουν έργα 
στο Δημόσιο ή θα συμμετάσχουν σε αγορά 
μετοχών-εταιρειών του κράτους. Ούτε και να 
έχεις δικηγορικό γραφείο και να αντιπρο-
σωπεύεις ανθρώπους που συνέτειναν στην 
καταστροφή της κοινωνίας. 

 Η περίφημη πλέον συζήτηση μεταξύ τυρού και 
αχλαδιού χάνει τη δυναμική της. Γίνεται μόνο με 
αχλάδι, οπόταν και είναι πιο σύντομη. 

 Αν δεν υπάρξει συνασπισμός της κοινωνίας 
των πολιτών για να εκδράμει κατά της λεηλασίας 
της τσέπης και συνάμα να προστατεύσει τα αγαθά 
που προσέφεραν άλλοι, τότε μην περιμένετε από 
πολιτικούς οτιδήποτε. 

 Ο συνασπισμός των πολιτών πρέπει να γίνει 
για να τιμωρήσει τους κλέφτες που υφήρπασαν 
και συνεχίζουν το έργο τους, εκμεταλλευόμενοι 
τώρα την ανοχή ενός άλλου (συνασπισμού). 
Αυτού των κομμάτων.

 Διεκδικητική πολιτική απαιτούν οι πολίτες από 
τους πολιτικούς. Πώς δεν είναι διεκδικητικοί;  
Τόσο πάθος με το οποίο διεκδικούν την καρέκλα 
στη Βουλή μάς είναι αρκετό.

 Αφροδισιακό μεγάλο τελικά η εξουσία. Που 
όποιος το γευτεί, δεν μπορεί να το αποχωριστεί. 
Έστω και για να δώσει οδηγίες να του βγάλουν 
αντίγραφα. Ούτε οι γεωργοί δεν κάνουν τέτοια… 
Προφανώς και αλληλένδετο είναι και το πιο κάτω 
θέμα, αφού κάποιοι έφαγαν και έσπασαν και δεν 
χορταίνουν…

Σ  

   

Το ΑΚΕΛ, λέει, μελετά το ενδεχόμενο δημιουργίας νέας 
Συνεργατικής Τράπεζας, μετά την κατάρρευση του Συ-
νεργατισμού.  Μιλώντας στον Άστρα, ο σύντροφος Άντρος 
αποκάλυψε ότι το Κόμμα βρίσκεται «σε συνεργασία και σε 
συνεννόηση με κάποιους εμπειρογνώμονες και ανταλλάσ-
σουμε απόψεις για να δούμε κατά πόσον υπάρχει μια τέτοια 
δυνατότητα». Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι «οι συνθήκες είναι 
δύσκολες και πολύ απαιτητικές και οποιαδήποτε απόφαση 
θα ληφθεί μετά την εμπεριστατωμένη μελέτη που θα γίνει. 
Η μελέτη θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος του χρόνου». Άντε, 
με το καλό να δούμε και μια πραγματική λαϊκή συνεργα-
τική τράπεζα, που να μπορεί να λειτουργήσει σωστά και 
να μην έχει την τύχη της Λαϊκής και της Συνεργατικής, 
μακριά από τους ιδιώτες γύπες και τους «κλεφταράδες των 
λαών». Πάντως, δεν είμαι σίγουρος κατά πόσον θα επιτύχει 
τέτοιο εγχείρημα. Εδώ, την... Ομόνοια δεν μπορεί να την 
κουμαντάρει το κόμμα και ήδη βρίσκεται στα σκαριά νέο 
σωματείο με την ονομασία «Αθλητικό Λαϊκό Σωματείο 
Ομόνοια 1948». Για να μην αναφέρουμε και την παταγώδη 
αποτυχία του ΑΚΕΛ να μαζέψει οπαδούς του έξω από τη 
Βουλή όταν επρόκειτο να συζητηθεί η τύχη του Συνεργατι-
σμού. Δεν θέλω να γρουσουζέψω το πράμα, αλλά τα πέντε-
δέκα πλάσματα που μαζεύτηκαν εκεί ίσως είναι κακός 
οιωνός για τον αριθμό των ατόμων που θα εμπιστεύονται 
μια πιθανή μελλοντική Συνεργατική Τράπεζα του ΑΚΕΛ... 

ΜΠΟ ΕΡ

Έλεος, συμπατριώτες καπνιστές  Καπνίστε, αλλά δεν είναι 
απαραίτητο να καπνίζει μαζί σας και ολόκληρη η ύπαιθρος 
της Κύπρου. Και φέτος έχουμε πυρκαγιές που προκαλού-
νται από την ανεύθυνη συνήθεια πολλών να πετάνε αναμ-
μένα αποτσίγαρα έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου 
τους. Εντάξει, ρε κύριε. Απόλαυσες το τσιγάρο σου μέσα στο 
περιβάλλον σου (το εσωτερικό του οχήματος). Είναι ανάγκη 
να μεταβληθείς και σε πυρπολητή του εξωτερικού περιβάλ-
λοντος; Πόσος κόπος χρειάζεται να κατεβάσει ο Κυπραίος 
το χέρι του, που το έχει ακουμπημένο στο ανοιχτό παράθυ-
ρο του αυτοκινήτου, να το φέρει μέσα και να τοποθετήσει 
το αποτσίγαρο μέσα στο τασάκι; Αλλά δεν είναι ο κόπος 
το πρόβλημα. Είναι η νοοτροπία, είναι η γαϊδουριά, είναι 
ο σικκιμετισμός που μας διακρίνει. Τελικά είναι όλα θέμα 
παιδείας. Αν μάθουμε στα παιδιά μας ότι οι αυτοκινητόδρο-
μοι δεν είναι υπαίθρια σταχτοδοχεία, τότε έχουμε κάποιες 
ελπίδες να γλιτώσουμε στο μέλλον το λίγο πράσινο που μας 
απέμεινε. Αν δεν αποκτήσουμε έστω και μια στοιχειώδη 
περιβαλλοντική συνείδηση, όλοι οι αυτοκινητόδρομοί μας 

θα διακοσμούνται ένθεν και ένθεν από 
ένα απέραντο καρβουνιασμένο 

τοπίο. Δυστυχώς, τα πράματα 
δεν είναι αισιόδοξα, καθώς 
κατέχουμε παγκόσμιες 
πρωτιές στο κάπνισμα. 
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι 

με τέτοιο τεράστιο αριθμό 
καπνιστών, υπάρχουν όλο 

και μεγαλύτερες πιθανότη-
τες να γίνει και η Κύπρος... 

καπνιστή.
Κ ΠΡΟ ΡΕ Σ



«
ερμοπληξία» 
κτύπησε τις 
τελευταίες 
ημέρες τα 
Τ μ ή μ α τ α 
Ατυχημά -
των και 

Επειγόντων Περιστατικών των δημο-
σίων νοσηλευτηρίων. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα εντοπίζεται στη Λευκωσία, 
όπου ασθενείς κατακλύζουν το Τμήμα 
δημιουργώντας ουρές, την ώρα που γιατροί 
και νοσηλευτικό προσωπικό έχουν αρχίσει 
να παίρνουν τις θερινές τους άδειες. ς 
εκ τούτου, ένας ή δύο γιατροί καλούνται 
να επιληφθούν δεκάδων περιστατικών, 
με αποτέλεσμα να σημειώνονται πολύ-
ωρες καθυστερήσεις και οι ασθενείς να 
διαμαρτύρονται. Και σαν να μην έφτανε 
αυτό, η μη σωστή συνεννόηση μεταξύ 
διαφόρων Τμημάτων και η έλλειψη κλινών, 
σε κάποιες περιπτώσεις, οξύνουν το ήδη 
μεγάλο πρόβλημα. Κι αυτό δεν είναι ένα 
αυθαίρετο συμπέρασμα, αλλά κάτι που 
μπορεί να το διαπιστώσει ο καθένας μας 

επισκεπτόμενος τα ΤΑΕΠ των δημοσίων 
νοσηλευτηρίων και μέσα από τις δηλώσεις 
των οργανώσεων κυβερνητικών ιατρών 
και νοσηλευτών. 

Π ς θα π ε
ε αυτονό

Σε δηλώσεις του στη «Σημερινή» 
της Κυριακής ο Πρόεδρος του Κλάδου 
Νοσηλευτών της ΠΑΣ Δ , Πρόδρομος 
Αργυρίδης, με αφορμή το μικρό ενδια-
φέρον από νοσηλευτές για να στελεχώ-
σουν τα ΤΑΕΠ με εξάμηνα συμβόλαια 
αγοράς υπηρεσιών, τόνισε πως «εμείς 
είχαμε προειδοποιήσει από την αρχή 
το πουργείο γείας ότι ήταν λάθος να 
προχωρήσει στην προκήρυξη των 40 
θέσεων για νοσηλευτικό προσωπικό με 
τη μέθοδο της αγοράς υπηρεσιών για έξι 
μήνες. Δυστυχώς, δεν εισακουστήκαμε και 
βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού 
και το θέμα παραμένει ανοικτό. Βέβαια 
μπορεί οι θέσεις να επαναπροκηρύχθηκαν 
αλλά πολύ αμφιβάλλω αν θα επιδειχθεί 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον από αυτό που έχει 
επιδειχθεί κατά την πρώτη προκήρυξη 
των θέσεων», πρόσθεσε. Ταυτόχρονα, ο 
κ. Αργυρίδης υπέδειξε πως το πρόβλημα 
στελέχωσης των ΤΑΕΠ είναι ένα μόνο 
από τα πολλά προβλήματα που αντιμε-
τωπίζουν τα δημόσια νοσηλευτήριά μας, 
εκφράζοντας, ταυτόχρονα, αμφιβολία κατά 
πόσον θα γίνει κατορθωτή η αυτονόμη-

σή τους. «Δεν είναι μόνο τα ΤΑΕΠ που 
έχουν πρόβλημα αλλά όλα τα Τμήματα 
των νοσοκομείων και κατά τ’ άλλα θα 
προχωρήσουμε στην αυτονόμηση από 
τις αρχές του νέου έτους. Πώς θα κάνουμε 
την αυτονόμηση χωρίς να έχουν επιλυθεί 
τα προβλήματα; Τα νοσοκομεία πρέπει πριν 
από την αυτονόμηση να μην έχουν ούτε 
κι ένα πρόβλημα, γιατί αν αυτονομηθούν 
όπως είναι σήμερα, θα καταρρεύσουν», 
συμπλήρωσε και διερωτήθηκε γιατί το 

πουργείο γείας και ο Οργανισμός 
Κρατικών πηρεσιών γείας (ΟΚ Π ) 
έπρεπε να βάλουν εμπειρογνώμονα για 
να διαπιστώσει τις ανάγκες των δημοσίων 
νοσηλευτηρίων. «Τόσα χρόνια δεν ξέρουμε 
τις ανάγκες και πρέπει να περιμένουμε 
να μας τις πει ένας τρίτος; Δυστυχώς ο 
χρόνος τρέχει και τα προβλήματα μένουν. 
Πρέπει, επιτέλους, να γίνει κάτι», κατέληξε.

Πρ πε  να λ θούν
απο ε ς

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος 
Τύπου της ΠΑΣ ΝΟ, Θεόδωρος Πετέλης, 
αναφερόμενος αρχικά στο μικρό ενδιαφέρον 
νοσηλευτών για πρόσληψη στα ΤΑΕΠ με 
εξάμηνο συμβόλαιο, είπε πως «εμείς από 
καιρό επισημάναμε τα προβλήματα και τους 
ζητήσαμε να βρουν λύσεις. Η ταλαιπωρία 
είναι μεγάλη και πρέπει κάτι να γίνει. Δυ-
στυχώς, δεν φαίνεται να έχει δουλέψει το 
μέτρο πρόσληψης 40 νοσηλευτών με αγορά 

υπηρεσιών για έξι μήνες. Ελπίζουμε τώρα 
με την απλοποίηση της διαδικασίας, η οποία 
ήταν όντως δαιδαλώδης, να επιδειχθεί μεγα-
λύτερο ενδιαφέρον. Αν δεν επιδειχθεί όμως 
ενδιαφέρον, το πουργείο γείας θα πρέπει 
να εξεύρει τρόπο κάλυψης του κενού, που 
αποδεδειγμένα υπάρχει κι αναγνωρίζεται 
από πλευράς του», συνέχισε ο κ. Πετέλης, 
σημειώνοντας πως, πέραν του προβλήματος 
της στελέχωσης, υπάρχει πρόβλημα και 
στη συνεννόηση μεταξύ Τμημάτων για την 
καλύτερη διαχείριση των ασθενών. «Από 
τη στιγμή που αποφασίζεται ότι κάποιος 
ασθενής πρέπει να γίνει εισαγωγή, πρέπει 
να εισάγεται άμεσα κι όχι μετά από ώρες. 
Επίσης, όταν κάποιος παραπέμπεται για 
ακτινογραφία ή άλλες αναλύσεις, πρέπει να 
εξετάζεται άμεσα και να μην αναμένει για 
αρκετή ώρα μέχρι να εξυπηρετηθεί. Αυτά 
είναι προβλήματα που χρήζουν επίλυσης 
και πρέπει επιτέλους να ληφθούν οι απα-
ραίτητες αποφάσεις», υπέδειξε.

Π θανότατα θα επ ε ν θε  
 ατ τα

Εκ μέρους των κυβερνητικών ιατρών, ο 
Πρόεδρος της ΠΑΣ ΚΙ, Σωτήρης Κούμας, 
μιλώντας στη «Σ» και κληθείς να σχολιά-
σει τη δραματική κατάσταση στα ΤΑΕΠ, 
όπου ασθενείς αναμένουν για ώρες να 
εξεταστούν, είπε πως «η κατάσταση θα 
συνεχιστεί καθ’όλη την διάρκεια του κα-
λοκαιριού και πιθανότατα θα επιδεινωθεί. 

Το φαινόμενο παρατηρείται κάθε χρόνο 
και εμείς ως ΠΑΣ ΚΙ ενημερώσαμε έγκαι-
ρα το πουργείο γείας για να κάνει τις 
ανάλογες ενέργειες. Δυστυχώς, τα μέτρα 
που λαμβάνει δεν αποδίδουν κι ενώ το 

πουργείο το βλέπει αυτό, δεν προχωρεί σε 
ανάλυση, γιατί τα συγκεκριμένα μέτρα δεν 
αποδίδουν», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως 
έχουν παρέλθει 13 μήνες από την ψήφιση 
των νομοσχεδίων για την αυτονόμηση των 
δημοσίων νοσηλευτηρίων και την εφαρ-
μογή του ΓεΣ  κι από τότε δεν έγινε τίποτα. 
«Το πουργείο, ενώ έπρεπε να έρθει να 
καλύψει τα κενά αυτά, προχωρεί μόνο σε 
μπαλωματικές κινήσεις, με αποτέλεσμα τα 
προβλήματα να συνεχίζουν και να αυξά-
νονται. Την ευθύνη την έχει απόλυτα το 

πουργείο γείας και κάποιοι επιτέλους 
πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους», 
υπογράμμισε, σχολιάζοντας κι αυτός αρ-
νητικά τη μετάκληση εμπειρογνώμονα για 
να διαπιστώσει τις ανάγκες των δημοσίων 
νοσηλευτηρίων και κατά πόσον αυτά μπο-
ρούν να αυτονομηθούν. Καταληκτικά, ο κ. 
Κουμάς προειδοποίησε, εκ νέου, πως εάν 
δεν ευοδωθεί ο διάλογος που έχει αρχίσει 
εδώ και καιρό με το πουργείο γείας για 
επίλυση των συσσωρευμένων και ολοένα 
αυξανόμενων προβλημάτων στα δημόσια 
νοσηλευτήρια μέχρι τον Σεπτέμβριο, θα 
προχωρήσουν στη λήψη κλιμακωτών δυ-
ναμικών μέτρων αντίδρασης, διερωτώμενος 
πώς θα προχωρήσει κι η αναδιοργάνωση 

της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, από τη 
στιγμή, όπως είπε, που άλλα προβλήματα 
παραμένουν άλυτα.

Τ ατα ε ναν ατρό 
α  λ τες ανα ον ς

Αξίζει, πάντως, να τονισθεί πως τα 
προβλήματα στα ΤΑΕΠ δεν είναι τα μόνα 
που ταλανίζουν τα δημόσια νοσηλευτήριά 
μας, αφού πολλά Τμήματα και Κλινικές 
είναι υποστελεχωμένες και κάποιες από 
αυτές λειτουργούν με έναν μόλις γιατρό. 

ς απότοκο τούτου, δημιουργούνται με-
γάλες λίστες αναμονής. Ένα χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα είναι η περίπτωση ενός 
ασθενούς, ο οποίος παραπέμφθηκε για 
περαιτέρω εξετάσεις σε γαστρεντερολόγο 
στις 18 Ιουνίου 2018 και αφού διαγνώ-
στηκε μετά από u r ou  με πολύποδες 
στο έντερο, του ορίστηκε ραντεβού για 
περαιτέρω εξετάσεις στις 22 Απριλίου 
2021. Δηλαδή, σε τρία χρόνια από σήμε-
ρα. Όπως πληροφορούμαστε, παρόμοιες 
καταστάσεις καταγράφονται και σε άλλα 
Τμήματα και Κλινικές κι εύλογα διερω-
τάται κανείς τι γίνεται για επίλυση αυτού 
του προβλήματος, το οποίο, ειρήσθω εν 
παρόδω, συζητείται εδώ και χρόνια και 
έχουν ληφθεί ήδη κάποιες αποφάσεις, 
όπως η παραπομπή περιστατικών στον 
ιδιωτικό τομέα, οι οποίες, ωστόσο, δεν 
φαίνονται ικανές να οδηγήσουν σε ορι-
στική επίλυσή του.
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εν λένε να λεί ουν τα προβλήματα στον ευαίσ ητο τομέα της υγείας  ο οποίος για ρόνια νει 
εραπεία  Η υποστελέ ωση βασικ ν και καίριας σημασίας Τμημ των των δημοσίων νοσηλευτηρίων  όπως 

τα Τμήματα Ατυ ημ των και Επειγόντων Περιστατικ ν ΤΑΕΠ  και η Μον δα Εντατικής Θεραπείας  η μη 
ορ ή συνεννόηση μετα  Τμημ των  οι μεγ λες λίστες αναμονής  ακόμη και η έλλει η κλιν ν σε κ ποιες 
περιπτ σεις  βρα υκυκλ νουν το όλο σ στημα  κα ιστ ντας τα νοσοκομεία μας ευ λωτα  Κι όλα αυτ  
εν  βρισκόμαστε σε πορεία αυτονόμησης των δημοσίων νοσηλευτηρίων κι ε αρμογής του ΓεΣΥ  δ ο 
μεταρρυ μίσεων των οποίων πολλ  και καυτ  ητήματα παραμένουν ανοικτ  και δ σκολα α κλείσουν
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Η πολυνομία «τρώει» τις παραλίες

Η ική α α η ηρ ι ς 
ις υ ς ης ής ας  ρ υς υ 
ια ή  κα ς ρ η υ ς -

ρ α  ι η ική α α α   υς 
ρυ ς ρ υ η  η ή η η  η 
ρ ική  η ι α ρική      

 α ι  υς ρ υς   ι υς και 
ς ρ ι α υς ακ υ ή υ  αι α α  

α α ι ή α α ης ι ς ας  Ο κ ς ης 
ρ α ας α η α αι ρα α α   ρ ς 

υ κ ι ς ι υ   ή  ρ ια καρι ρας  
ια η ρ α ας ι αρ ι α ι ρ   

  ρ  αρα ής  ια η ρ α ας 
α ι αι α  ρ ια   αυ α η η 
α κα αρ ή ι α η α ικ    -

 ρ α ας και α η ι υρ ή ι αρ η α 
και ρι ς   ρ ρ  ρι  Οι  

υ α ς ρ υ η ς α α ρ υ  ι    
 ρ α ας  αι ι  υ αι ή ρα 

 η ικ   υ ρ υ  
α α  α κρ ι α ρ ή α α υ αι 

αι  ι ς ι η ς αι α αρα η ς 
υς υς ια α α α κρι   αυ ς 

ις ρ κ ή ις  Και η ικ α υ κ υ υ 
α α αι ι και η  κα υ η  ρ ι -
αι ας α α υ ιακ ς ρ ς κ ης  η η 
η α ή ι  ρ ς ρ  α κα ι ρ ή ι 

και α α α ι ις ικα η ς υ και υ -
ς ι ις ρ ικ ς υ ις κα ρ ι η ια 

η ρ ι  υ  αι α α κα α η κρι ική 
και α α υ ική κ η  η α ή η η α η ική 

ρ η η και α α αρα ή ης ηρ ρ ας  
α   α ς  η α ι ή η η  η α α ή η η 

ια ρ ικ  α α ή  Κρ ι η ι η α 
αι ή  και η η ι υρ ικ η α  η υ-

α η  ας η α ή ια αρα ή  ι  
υ η   κ ι και ρι    α α-

ρ ι α α   και η  κ ι α  α   
αυ  ρ ι α ρ υ  και η  υκι η-

α η ης  η  ικα η α ια ι ρυ η  
 και  ι ή  ας  

α  και η ι η ια και α  
α ρ  ρ η α αι  ια αι α 

ι α ια ι  αυ ς ις ι η ς  η 
ική υ α η η ρ ι αι ρ α ρ α α: 
ρ  ια κα ή κ α υ η υς ς ης 
ι ή ης  ης ας  ης η α ικής   

α η α ικ  και   Α  ια α 
υ  α ια α ιρι    

αυ α ι  Ο κ υ ς αυ α η ης 
α α αι α αι α η ρ ς ια υς 

ρ α υς  ι υρ ς ι η ς  αυ ς 
υς ς  α  ρ α η ρ υ α υ 

ΟΟ Α  ρ  και υ η α ικ  αι 

η α ρ ι ική αι α  Για  αι αυ ή υ 
α κα ι ρ ή ι ις α ς και  αρακ ήρα  
η  αυ η  ας  Ο  υ  α κη  

ικ  ρα α ι  ια  ς α α ρ ι 
και  ι κ ι  α ρια ης κ ης αι α 

ρια ης ας ας  υ  και η η 
ης ι ρ ας ια α ας υ ι ς υ ς 

ι α  ια η η κρα α α  και η κ ηρή 
υ ι  α αι αι ια α υ υ  α η  
υ    ς και η α  

α  α α   Κα α κη ρ υ  
η ι ή α  και η κ ι ή υρ  ης 

α ρ ι ής ας κα α ης    κρ ης  η 
ι α η α ή  ας α α κ ι α -
υ  ρι  και  α  α η ική ας η 

και ική ια α ρ α α  Τρ  ρ ι αι 
α  α ι  υ α κ ι η η η α  

α  και α α α ικ ι αυ   κ ι υ κ  
α η ή  υ αι α ικ  ρι  και α -
α η  η α ή  α  υ   ρι  
υ  η α ικ η  υ  

α ικ  ι  ης υ α ής ια η  ρ  
αι η α η η  α α  υ υ αι 

και η ικα η α α ρα ης  κα η  
ρ  Οι ρ κ ή ις αι ρ  ας και η 
ρ η αι ρ ς  

 Πρόεδρος Δ.Σ. Οργανισμού Νεολαίας

ρ  η ρα α α υ   ι ι 
υ Λα ι   ι ρ κ ή ις 

αι ς και η α κη ια 
η α ικ ς αρ ις ια α κ α  
α α κ ή ι ις α αρα η ς υ ς 

και α α α α ι  ια α υ ηρ  
ις α κ ς υ ή ρα α  και υ 

α ρι  και αρ η α α αι α α-
ς  αι  η  ι αι η 

κ ρική υ α α κι ή ι α  
ή η α ης ρη α η ης ης -
ης ι ι η ας ια η  κ α η υ 
ι α ι  υ Λα ι  α α ης κ α-
ης  α κ ς και η  Τ  ι   

η α υ ρ ι α κ ρ υ  ς 
η ική Αρ ή  αι α κ υ  α 

 ρ  Και αυ  ια  α   
υ ς ρ ς  αι αρκ  Αυ  

ς  υ  α κ  ια ρα α ική υ-
α ική και η α ια α   αι 
ια υ ια α η  ρ  υ 

η  υ ικ  η  α υ η ιας 
υρ ρης ρι ής  Τη  ια ρα ρ -
ρα α αι ια ιρ  ρ  ια  

ι α κι  Λα   ι α α ι  η 
κα α κ υή η  α ρη ηρ  
και αρ η α ι κι ή ι  ι-
α ς  α α α α ης και α α ι ης 
και α ι η ης ρ κ ι  α ηκ  
α   ή  Και  υ   

 αυ  α ρ ρή ι η κ υ η 
υ ι α ι  και αρ η α η υ ήρη-

η α ικ  κ   α ρ  
ρ η  αρ η α α ρ ρή ι 

η η ι υρ α α ής ια α η 
υ   κα   α ικ  -

α η υ ρ α α   ς ας αι 
α κα α ρ υ  α υ   κ ρ  

  η  η ρυ ς   
υ ς αρ ις και α ς  η  

Κυ ρ η η α ρ υ  α α α α 
υ ι υ  ι η ς ας   -
υ η  ια ικα ι  και η α αρα η η 
κ ήρ η  ια ρ   α 

ρ κ αι α υ  η  αρακ η ή 
ας   α ια ι α  ρα α 
ι   ρ α  

 Δήμαρχος Πόλεως ρυσοχούς

Νέοι δρόμοι  νέες προκλήσεις Η αν πτυ η στο Λατσί είναι 
στην πρ τη γραμμή

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΕΝΤΩΝΑΣ ΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑ ΡΙΣΤΟ ΗΑΠΟ Η ΑΠΟ Η

έσσερα πουργεία και 
περισσότερες από εξήντα 
κρατικές υπηρεσίες είναι 
αρμόδιες για τα θέματα των 
παραλιών. Τμήμα Αλιείας 
και Θαλασσίων Ερευνών, Λι-
μενική Αστυνομία, Τμήμα 

Περιβάλλοντος, πηρεσία Θήρας και Πανίδας, 
Τμήμα Αρχαιοτήτων, Τμήμα Πολεοδομίας 
και Οικήσεως, Επαρχιακή Διοίκηση, Τμήμα 
Δημοσίων Έργων, πουργείο Εσωτερικών 
και πουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών 
και Έργων είναι μόνο μερικά από τα κυβερ-
νητικά τμήματα και υπηρεσίες αρμόδιες για 
οποιαδήποτε θέματα αφορούν τις παραλίες. 
Γεγονός που καθιστά αφενός την κρατική 
μηχανή αργοκίνητο καράβι όσον αφορά τη 
διεκπεραίωση απαιτούμενων εργασιών και 
σχεδιασμένων αναπτυξιακών έργων σε παρα-
λιακό μέτωπο, αφετέρου δημιουργεί ευκαιρίες 
και προσκόμματα σε τοπικές Αρχές για να 
προχωρούν σε επεμβάσεις στο παραλιακό 
μέτωπο, όταν και εφόσον κατά τη δική τους 
κρίση κρίνεται αναγκαίο.

Αν πλα  παραλ ας
Α ας Θ λας

Επί παραδείγματι, ο Δήμος Σωτήρας 
βρίσκεται σε διαδικασία ανάπλασης του 
παραλιακού του μετώπου. Ένα έργο που 
για τον Δήμο Σωτήρας κρίνεται αναγκαίο, 
αφού θα ενώσει την ανάπτυξη με το μεγαλε-
πήβολο έργο των 250 εκατομμυρίων ευρώ 
της μαρίνας Αγίας Νάπας ανατολικά με την 
υπό σχεδίαση ανάπλαση του αλιευτικού 
καταφυγίου του Ποταμού Λιοπετρίου δυ-
τικά και θα προσφέρει μία ελκυστικότερη 
εικόνα στην παραλιακή περιοχή της Αγίας 
Θέκλας. Ολόκληρη η περιοχή είναι ενταγμένη 
σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας ur  2000, 
γεγονός, όμως, που δεν απαγορεύει την ήπια 
ανάπτυξη. ς εκ τούτου, και ακολουθώντας 
τις νόμιμες διαδικασίες, ο Δήμος Σωτήρας 
απέστειλε από το 2015 αίτηση στο Τμήμα 
Πολεοδομίας και Οικήσεως για να μπορέσει 
να προχωρήσει με τον σχεδιασμό της ανά-
πλασης και διαμόρφωσης του παραλιακού 
του μετώπου με πεζόδρομο, ποδηλατόδρομο, 
πάρκα και φωτισμό. Αφού έλαβε την έγκριση 
από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, 
προκήρυξε προσφορές σε αρχιτεκτονικά 
γραφεία για την εκπόνηση του σχεδιασμού 
με την αξία του να ανέρχεται στις 123 χιλιά-
δες ευρώ. Κρίθηκε, μάλιστα, σοφό επειδή η 
περιοχή είναι ενταγμένη ως Ζώνη Ειδικής 
Προστασίας να συγκαλούνται τα αρμόδια 
τμήματα σε συσκέψεις για την παρουσίαση 
προμελέτης με στόχο την υποβολή απόψεων 
και εισηγήσεων προτού η αίτηση υποβληθεί 
στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, ώστε 
να μην απορριφθεί η Πολεοδομική Άδεια. 

Παρ’ όλα αυτά, και έπειτα από τρεις συσκέψεις 
στις οποίες συμμετείχαν το Τμήμα Πολεοδομί-
ας και Οικήσεως, το Τμήμα Αλιείας, ο Κλάδος 

Θαλασσίων Έργων του Τμήματος Δημοσίων 
Έργων, το Τμήμα Περιβάλλοντος, η πηρεσία 
Θήρας και Πανίδας, το Τμήμα Αρχαιοτήτων και 
η Επαρχιακή Διοίκηση, τα κυβερνητικά τμήματα 
δεν προχωρούν με την υποβολή εισηγήσεων 
επί της προμελέτης με το καθένα να εκφράζει 
διαφορετικές απόψεις επί διαφορετικών θεμάτων. 
Αντ’ αυτού, προτείνεται στον Δήμο Σωτήρας η 
ολοκλήρωση του σχεδιασμού και η κατάθεση 
αίτησης Πολεοδομικής Άδειας, για ένα έργο 
που η αξία του αναμένεται να ξεπεράσει τα 
πέντε εκατομμύρια ευρώ. Κάτι που σημαίνει 
ότι, σε περίπτωση απόρριψης της Πολεοδομι-
κής Άδειας, ο Δήμος Σωτήρας θα χρειαστεί να 
προκηρύξει ξανά προσφορές για σχεδίαση με 
την ανάλογη απώλεια εκατοντάδων χιλιάδων 
ευρώ αλλά και δεκάδων μηνών.

Η Επ τροπ
Σημαντικό ρόλο επιτελεί στα θέματα της 

προστασίας και του ελέγχου των κυπριακών 
παραλιών η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών, 
η οποία ασκεί εξουσίες σύμφωνα με τον περί 
Προστασίας της Παραλίας Νόμο. Η Κεντρι-
κή Επιτροπή Παραλιών απαρτίζεται από τον 
Πρόεδρο της Ένωσης Δήμων ή εκπρόσωπό 
του, ως πρόεδρο, από έναν εκπρόσωπο των 

πουργείων Εσωτερικών, Συγκοινωνιών 

και Έργων, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος, Δικαιοσύνης και Δημοσί-
ας Τάξεως, του Κυπριακού Οργανισμού 
Τουρισμού, του Τμήματος Πολεοδομίας 
και Οικήσεως, τρεις άλλους εκπροσώπους 
της Ένωσης Δήμων, δύο εκπροσώπους της 
Ομοσπονδίας Ενώσεων Κοινοτήτων και έναν 
εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Περιβαλλο-
ντικών Οργανώσεων ως μέλη. Καθήκοντα 
και αρμοδιότητές της είναι, μεταξύ άλλων, η 
έγκριση των σχεδίων χρήσης της παραλίας 
των τοπικών Αρχών, η έγκριση των καθο-
ρισμένων εντύπων υποβολής προσφορών, 
εντύπων υποβολής αιτήσεων εξασφάλισης 
άδειας και καθορισμένων εντύπων υποβολής 
αίτησης για χορήγηση άδειας καθώς και ο 
καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων 
δικαιωμάτων έκδοσης αδειών από τις οικείες 
Αρχές, ο καθορισμός ανωτάτων και κατωτάτων 
δικαιωμάτων για παροχή διευκολύνσεων, η 
έκδοση καθοδηγητικών οδηγιών προς τις 
Τοπικές Επιτροπές Παραλιών και ο καθορι-
σμός ειδικών περιοχών για λούσιμο σκύλων.

Δε να ρ α
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Κεντρικής 

Επιτροπής Παραλιών, Λο ζο Λο ζου, η Επιτρο-
πή έχει μεν αρμοδιότητες βάσει νομοθεσίας, 

όμως υπάρχει αδυναμία στην εκτέλεση των 
ελέγχων αφού δεν διαθέτει προσωπικό. Μά-
λιστα τον περασμένο Μάρτιο παρέθεσε σε κατ’ 
ιδίαν συνάντηση με τον πουργό Εσωτερικών 
θέματα που αφορούν τη διεκπεραίωση των 
καθηκόντων της Επιτροπής. Σε δηλώσεις του 
στη «Σ», ο κ. Λο ζου ανέφερε πως εισηγήθηκε 
στον πουργό Εσωτερικών τη μετακίνηση της 
Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών υπό την εποπτεία 
του πουργείου Εσωτερικών, με την ύπαρξη, 
μάλιστα, προσωπικού, το οποίο να μπορέσει 
να αναλάβει όλα τα θέματα που αφορούν τις 
παραλίες, ούτως ώστε να καταπολεμηθεί η 
πολυνομία αλλά και η γραφειοκρατία. Θέμα 
το οποίο κρίνεται ως σημαντικό, αφού καθημε-
ρινά καταγράφονται διάφορες καταγγελίες από 
λουομένους, κυρίως όσον αφορά την απόσταση 
μεταξύ των κρεβατιών θαλάσσης, την έκταση 
τοποθέτησης κρεβατιών και ομπρελών και άλλα. 
Από την άλλη, δεν μπορεί να αγνοηθεί και το 
γεγονός ότι η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών 
απαρτίζεται, ως επί το πλείστον, από εκπροσώπους 
των τοπικών Αρχών, οι οποίοι καθίστανται έτσι, 
τόσο επόπτες όσο και εποπτευόμενοι. 

Θε ατ ς παραλ ες
Πρόθεση, όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της 

Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών στη «Σ», είναι 

η ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος, το 
οποίο είναι ταυτόσημο με τις παραλίες, αφού 
αναμφίβολα το σημαντικότερο προσφερόμε-
νο προϊόν της χώρας μας είναι οι παραλίες 
της. Προς αυτήν την κατεύθυνση, μάλιστα, 
κινείται και η υλοποίηση του οράματος, είτε 
από τις τοπικές Αρχές είτε από την ίδια την 
ΚΕΠ, για ενθάρρυνση δημιουργίας θεματι-
κών παραλιών, οι οποίες να προσφέρονται 
σε διάφορες κατηγορίες και γούστα, με στόχο 
την αποσυμφόρηση των δημοφιλών παραλιών 
και την παροχή καλύτερων διευκολύνσεων 
στους επισκέπτες.
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Η διε νοποίηση της Τριτοβ μιας Εκπαίδευσης στην Κ προ

ΛΟΥΚΑΣ ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣΑΠΟ Η

ε σύνθημα «Αν 
δεις φωτιά ή κα-
πνό κάλεσε το 112 
ή 1407», Γραφείο 
Τύπου και Πληρο-
φοριών, Πυροσβε-
στική πηρεσία, 

Τμήμα Δασών και Ταχυδρομικές πηρε-
σίες ενώνουν δυνάμεις κατά των πυρκαγιών, 
που κάθε χρόνο καίνε χιλιάδες εκτάρια γης. 
Προς επίτευξη του κοινού τους στόχου και οι 
τέσσερεις πηρεσίες ξεκινούν από σήμερα 
και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου εκστρατεία 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοι-
νού. Κι αυτό, γιατί αποδεδειγμένα το 93  
των πυρκαγιών οφείλονται στον ανθρώπινο 
παράγοντα. Συνεπώς, με δεδομένο ότι η σωστή 
ενημέρωση είναι το κλειδί για την αντιμετώ-
πιση των φαινομένων και για την έγκαιρη 
παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, η 
εκστρατεία περιλαμβάνει, εκτός από τηλεο-
πτικό και ραδιοφωνικό υλικό, ενημερωτικό 
φυλλάδιο που διανέμεται σε νοικοκυριά, νο-
σοκομεία και σε όλα τα ΚΕΠ με τη συνδρομή 
των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Παράλληλα 
με την εκστρατεία, μια άλλη εξέλιξη έρχεται να 
συνδράμει στην αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των πυρκαγιών, με την ψήφιση νόμων από 
τη Βουλή για αύξηση των ποινών για τους 
εμπρησμούς και την πρόκληση πυρκαγιών. 

όνο ε τ  υνερ α α
τ ν πολ τ ν

Η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και 
Πληροφοριών Σόφη Μιχαηλίδου, σε χαιρετισμό 
της κατά τη διάρκεια διάσκεψης Τύπου για την 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης, τόνισε πως η 
ανάγκη για τη συνεργασία όλων των πολιτών 
με τους εμπλεκόμενους φορείς είναι επιτακτική 
για την αποτροπή των πυρκαγιών και των 
καταστροφικών συνεπειών τους. «Δεν είναι 
επιδίωξη καμίας Αρχής η επιβολή αυστηρών 
ποινών σε όσους ηθελημένα ή μη προκαλούν 
πυρκαγιές. Εξάλλου το κακό έχει ήδη γίνει. 
Όμως, ας είμαστε όλοι διπλά προσεκτικοί, 
σχηματίζοντας αψίδα προστασίας του φυσικού 
μας περιβάλλοντος. ρειάζεται η συνειδητή 
κατανόηση από κάθε πολίτη ξεχωριστά ότι 
είναι στο χέρι μας να ενεργούμε υπεύθυνα, 
πρώτιστα απέναντι στον εαυτό μας και έπειτα 
απέναντι στους συνανθρώπους μας και το 
περιβάλλον», πρόσθεσε. 

ε λες απ λε ες
Από την πλευρά του ο Διευθυντής του 

Τμήματος Δασών, αράλαμπος Αλεξάνδρου, 
υπέδειξε πως η προστασία των δασών είναι 
ένα δύσκολο και επίπονο εγχείρημα, αφού 
«κάθε χρόνο έχουμε κατά μέσον όρο 162 
δασικές πυρκαγιές, που καίνε κατά μέσον 
όρο 2.500 εκτάρια γης, προκαλώντας απώ-
λειες ανθρώπινων ζωών και καταστροφή 
δασικών εκτάσεων. Είναι απαραίτητη η 
συνειδητοποίηση ότι περιβαλλοντικοί πα-
ράγοντες όπως είναι οι κλιματολογικές αλλα-
γές και οι υψηλές θερμοκρασίες, καθώς και 
κοινωνικοί παράγοντες, όπως η εγκατάλειψη 
της υπαίθρου, δυσχεραίνουν το πρόβλημα», 
συνέχισε, λέγοντας πως «καλό θα ήταν να 
κατανοήσουμε τις καταστροφικές συνέπειες 
που μπορεί να έχει η πυρκαγιά αλλά και να 
αντιληφθούμε πως μόνο μια σπίθα χρειάζεται 

για να προκύψει πυρκαγιά». Σημείωσε δε, 
πως «θα εργασθούμε σε όλους τους τομείς 
δίδοντας το άπαν των δυνάμεών μας, ώστε τα 
δάση που παραλάβαμε να τα παραδώσουμε 
στις επόμενες γενεές και αν είναι δυνατόν σε 
καλύτερη κατάσταση». Στο ίδιο μήκος κύ-
ματος κινήθηκαν και οι τοποθετήσεις του 
Διευθυντή της Πυροσβεστικής πηρεσίας 
Μάρκου Τράγκολα, ο οποίος υπέδειξε πως 
η προσπάθεια των αρμόδιων υπηρεσιών για 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού 
είναι συνεχής και αδιάλειπτη, γι’ αυτό και 
επιζητείται η συνεργασία με τους πολίτες. 
«Πυρκαγιές θα έχουμε συνεχώς. Το στοί-
χημα είναι να τις μειώσουμε σε μια κοινή 
προσπάθεια. Η αλλαγή που έχουν επιφέρει 
οι κλιματολογικές συνθήκες στο περιβάλλον 
είναι τέτοια, που μια σπίθα είναι ικανή να 
προκαλέσει ολική καταστροφή», υπέδειξε. 

Απαρα τ τ   υνερ α α
Πάντως, αν και προκαλούν ανησυχία οι 

πυρκαγιές που ξέσπασαν σε σύντομο χρονικό 
διάστημα και φέτος στον τόπο μας, εντούτοις 
οι πηρεσίες δηλώνουν ευχαριστημένες ως 
προς τον τρόπο χειρισμού τους. «Οι πολίτες 
άρχισαν να μιλούν, δίνοντας πληροφορίες 
για ό,τι γνώριζαν με αποτέλεσμα να γίνουν 
συλλήψεις και να κατηγορηθούν αρχικά άτομα 
σε σχέση με την πρόκληση πυρκαγιών στην 
ύπαιθρο, ιδιαίτερα κατά τον τελευταίο μήνα», 
ανέφερε ο κ. Τράγκολας. Μόνο για φέτος η 
Πυροσβεστική πηρεσία ανταποκρίθηκε 
σε 1927 περιπτώσεις πυρκαγιών, από τις 
οποίες οι 339 ήταν μόνο τον Ιούνιο  Ο κ. 

Τράγκολας πρόσθεσε ότι «αυτή η πληρο-
φόρηση σημαίνει ότι πετύχαμε ως προς την 
ευαισθητοποίηση του κοινού. Το μήνυμα ότι 
ο τόπος μας διατρέχει κίνδυνο έχει περάσει. 
Το κοινό, καλό θα ήταν να συνεργαστεί τόσο 
με το Τμήμα Δασών όσο και με την Πυρο-
σβεστική πηρεσία, για να προχωρήσουμε 
σε αυτό που μαζί ξεκινήσαμε. Την έγκαιρη 
πληροφόρηση και την έγκαιρη ανταπόκρι-
ση των πυροσβεστικών δυνάμεων και στην 
αντιμετώπιση των οποιωνδήποτε που είτε 
από αμέλεια είτε από πρόθεση προκαλούν 
πυρκαγιές και στη συνέχεια να μας φέρουν 
τέτοιου είδους καταστροφές που απειλούν 
ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον». 

Αυ τ ρότερες ο  πο ν ς
τους ε πρ τ ς

Σε μιαν άλλη εξέλιξη, η Βουλή προχώρησε 
στην ψήφιση νόμων, σύμφωνα με τους οποί-
ους οι ποινές για τους εμπρησμούς και την 
πρόκληση πυρκαγιών στην ύπαιθρο και τα 
δάση αυξάνονται και μπορούν να επισύρουν 
μέχρι και 20 χρόνια φυλάκισης. Οι προβλε-
πόμενες ποινές για τα αδικήματα που αφο-
ρούν την πρόκληση πυρκαγιάς στην ύπαιθρο 
αυξάνονται σε ποινή φυλάκισης μέχρι πέντε 
χρόνια -από τρία που ήταν προηγουμένως- 
και χρηματική ποινή ύψους μέχρι είκοσι 
χιλιάδων ευρώ - από πέντε χιλιάδες λίρες 
που ήταν προηγουμένως. Αύξηση ποινών 
και στα αδικήματα που αφορούν απόρριψη 
αποτσίγαρων, αναμμένων σπίρτων, αναπτή-
ρων ή αναμμένων καρβούνων σε δημόσιους 
χώρους και δρόμους. Ο ένας χρόνος ποινής 

φυλάκισης γίνονται δύο και η χρηματική ποινή 
από τρεις χιλιάδες ευρώ ανεβαίνει στις έξι 
χιλιάδες. Ο εμπρησμός στο δάσος, το οποίο 
ανήκει σε ιδιώτες ή στην Κυβέρνηση ή το 
οποίο τελεί υπό την προστασία, τον έλεγχο ή 
τη διαχείριση της Κυβέρνησης, θα επισύρει 
ποινή φυλάκισης είκοσι χρόνων. Η απόπειρα 
εμπρησμού θα επισύρει ποινή φυλάκισης 
δεκατεσσάρων χρόνων. Οι προβλεπόμενες 
ποινές για αδικήματα που αφορούν άναμμα 
φωτιάς και πρόκληση πυρκαγιάς σε κρατικό 
δάσος ή πλησίον αυτού, από πέντε χρόνια 
φυλάκισης και χρηματική ποινή ύψους είκοσι 
πέντε χιλιάδων ευρώ, που ισχύει σήμερα, 
πάνε σε ποινή φυλάκισης δέκα χρόνων και 
σε χρηματική ποινή ύψους μέχρι και πενήντα 
χιλιάδων ευρώ. 
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Να μη γίνει στάχτη το καλοκαίρι μας
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• Μην ανάβετε φωτιά στην ύπαιθρο.
• Μην προβαίνετε σε καψαλίσματα.
• Να αποφεύγετε τις υπαίθριες εργασίες, 
όπως οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού 
ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπιν-
θήρες κ.ά., που μπορεί να προκαλέσουν 
πυρκαγιά.
• Για οποιαδήποτε εργασία έξω στην 
ύπαιθρο να λαμβάνονται προφυλάξεις, 
να καθαρίζουμε τον χώρο και πάντοτε 
επιβάλλεται να έχουμε πυροσβεστικά μέσα.
• Μη σταθμεύετε το όχημά σας πάνω 
σε ξηρά χόρτα.
• Αν θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις 
εργαλεία ή γεωργικά μηχανήματα που 
παράγουν σπινθήρες ή φλόγα: Βεβαι-
ώσου ότι ο περίγυρος είναι καθαρός 
από ξηρή βλάστηση σε περίμετρο 10-
15 μέτρων και βεβαιώσου ότι διαθέτεις 
μέσα πυρόσβεσης.
• Να μην αφήνετε σκουπίδια στην ύπαιθρο, 
γιατί μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη.
• Δημιουργήστε μιαν αντιπυρική ζώνη 
γύρω από το σπίτι σας καθαρίζοντας και 
απομακρύνοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 
10 μέτρων τα ξηρά χόρτα, τις πευκο-
βελόνες, τα ξηρά φύλλα, τα κλαδιά κ.ά.
• Να μην πετάτε αναμμένα αποτσίγαρα 
στην ύπαιθρο.
• Έλεγχος συστήματος καυσαερίων 
υδραντλιών ότι δεν έχουν επαφή με 
ξηρή εύφλεκτη ύλη. Καθαρισμός ξη-
ρών χόρτων περιμετρικά.
• Οι γεωργοί να θερίζουν έγκαιρα τα 
σιτηρά τους και να κάνουν γύρω από 
το τεμάχιό τους μια αντιπυρική λωρίδα.
• Αποθήκευση των στοιβών σανού να 
γίνεται σε καθαρό χώρο και με καθαρή 
ακτίνα τουλάχιστον 5 μέτρων και μακριά 
από αιτίες πυρκαγιών.
• Ο σανός να δένεται από τους γεωρ-
γούς μας όταν αυτός αποξηρανθεί για 
να αποφεύγεται η αυτοθέρμανση.
• Έλεγχος συστημάτων καυσαερίων 
γεωργικών μηχανημάτων ότι δεν εκτο-
νώνουν προς το έδαφος.
Αν θα ανάψεις κάρβουνα ή ξύλα για 
την ετοιμασία φαγητού:
• Αν βρίσκεσαι σε αγροδασική περιοχή, η 
ετοιμασία φαγητού να γίνεται μόνο στους 
εγκεκριμένους εκδρομικούς χώρους.
• Αν βρίσκεσαι στην οικία σου, κάνε το σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο (ψησταριά 
ή φούρνο).
• Καθάρισε τη γύρω έκταση σχολαστικά 
από όλη την ξηρή βλάστηση και εύφλε-
κτα υλικά.
• Μη χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά 
για το άναμμα.
• Μην αφήνετε τα κάρβουνα χωρίς 
επιτήρηση.
• Προτού πετάξετε τις στάχτες, βεβαι-
ωθείτε ότι τα κάρβουνα έχουν σβήσει 
εντελώς και έπειτα τοποθετήστε τα σε 
κλειστό μεταλλικό δοχείο.
• Βεβαιώσου ότι διαθέτεις μέσα πυ-
ρόσβεσης.
• Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 
το 112 ή 1407 - δώσε ακριβή τοποθεσία 
και περιγραφή της πυρκαγιάς και ενη-
μέρωσε Αστυνομία και Πυροσβεστική 

πηρεσία για τυχόν ύποπτες κινήσεις. 

Μέτρα πρόλη ης

ΕΙΝΑΙ Ν ΠΕΣ 
ΑΚΟΜΑ ΟΙ ΜΝΗΜΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣ
ΤΡΟΦΙΚΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑ 
ΣΤΗ ΣΟΛΕΑ. 
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Πολεμώντας τη σύγχρονη μάστιγα 
καρκίνος του παγκρέατος 
θεωρείται διαχρονικά 
μια από τις δυσκολό-
τερα αντιμετωπίσιμες 
νόσους του πεπτικού 
συστήματος, αποτελώ-
ντας για τον λόγο αυτό 

πεδίο συνεχούς μελέτης, με απώτερο σκοπό 
την πρόοδο, εξέλιξη και βελτιστοποίηση σε 
επίπεδο πρόληψης, διάγνωσης και θεραπείας. 
Με τη βοήθεια του αναγνωρισμένου ειδικού 
χειρουργού ήπατος και παγκρέατος, Δρος 
Πέτρου Αθανάσιου, επικεφαλής του Κέντρου 
προηγμένης λαπαροσκοπικής χειρουργι-
κής ήπατος-παγκρέατος και χειρουργικής 
ογκολογίας στο r   r, 
θα παραθέσουμε συνοπτικά τα βασικότερα 
σύγχρονα δεδομένα πρώιμης διάγνωσης και 
τις μοντέρνες θεραπευτικές καινοτομίες. Τα 
μέλη της ομάδας του Δρος Αθανάσιου Πέ-
τρου θεωρούνται από τους πρωτοπόρους σε 
διεθνές επίπεδο, τόσο στον τομέα της αναί-
μακτης χειρουργικής ήπατος όσο και στην 
εισαγωγή νέων χειρουργικών μεθόδων και 
χειρουργικών μορφών θεραπείας. Οι τεχνι-
κές, οι οποίες εισήγαγε και χρησιμοποιεί η 
επιστημονική ομάδα, αποτελούν σημείο ανα-
φοράς για διεθνή κέντρα και αυτό αποτελεί 
μέγιστη καταξίωση.

 ρα υ ικ   κ  ρ υ  
ια ρ  υ  α ι υ

πάρχουν στην ουσία τρεις βασικοί άξονες. 
Η πρόοδος στις χειρουργικές τεχνικές με την 
επίτευξη καλών αποτελεσμάτων σε επεμβά-
σεις πολύ πιο εκτεταμένες και για όγκους 
που παλαιότερα θεωρούνταν ανεγχείρητοι, 
η δυνατότητα που προσφέρουν τα μοντέρ-
να χημειοθεραπευτικά πρωτόκολλα στο να 
μετατρέψουν όγκους που ήταν αδύνατο να 
χειρουργηθούν σε χειρουργήσιμους και το 
κυριότερο νέες μέθοδοι καταστροφής όγκων.

 κα αρ  ιρ υρ ικ  κ ι  ι-
 ια ρ  ι α ας αρ υ ι ι 

η α ας
φίστανται δύο επίπεδα ουσιαστικής 

προόδου. Η εξελιγμένη χειρουργική τεχνι-
κή και δυνατότητες σε οριακά χειρουργήσι-
μους όγκους και η εφαρμογή της τεχνολογίας 

o  στους μέχρι πρότινος ανεγχείρητους 
όγκους. Άλλαξαν, για παράδειγμα, τα θεωρη-

τικά όρια για το ποιος όγκος παγκρέατος 
είναι πραγματικά χειρουργικά εξαιρέσιμος 
ή ανεγχείρητος μιας και το βασικό ανατο-

μικό χαρακτηριστικό του παγκρέατος είναι 
η σχέση του με μεγάλα αγγεία τα οποία πε-
ριβάλλει. Με απαραίτητη προ πόθεση το 

τρίπτυχο της αρτιότητας στη χειρουργική 
εξειδίκευση, την εμπειρία μεγάλου 

αριθμού περιστατικών καθώς 
και την ύπαρξη ειδικού 

εξοπλισμού σε άρτια ορ-
γανωμένο νοσοκομειακό 
περιβάλλον, μπορούμε 
πια με ασφάλεια να αφαι-

ρέσουμε τον όγκο και να 
ανακατασκευάσουμε ζω-

τικής σημασίας αγγεία, τα 
οποία διηθούσε. Δημοσιευ-

μένες μελέτες αποδεικνύουν 
με πιστότητα ότι η πρόγνωση 

αυτών των ασθενών είναι πα-
ρόμοια με αυτήν των ασθενών 

χωρίς καμία συμμετοχή των 
αγγείων στο πεδίο επέκτασης 
του όγκου. 

Και  α ρ  υς ρα-
κ ικ  α ρη υς κ υς  

ι ή  ας ια η ρή η 

υ α  και ια η ιρ α ας 
 υ κ κρι  α
εκινώντας αντίστροφα από το κομμάτι 

της εμπειρίας, τόσο εγώ, όσο και ο ειδικός 
συνεργάτης μου Δρ Νεοφύτου Κυριάκος, 
ως επικεφαλής του κέντρου προηγμένης 
Λαπαροσκοπικής ειρουργικής πατος-
Παγκρέατος και ειρουργικής Ογκολογί-
ας, με συνολική εμπειρία που ξεπερνά τη 
συμμετοχή μας σε περισσότερες από 300 
παγκρεατεκτομές, σας διαβεβαιώνουμε 
ότι η παγκρεατική χειρουργική θεωρείται 
ασφαλής στις μέρες μας. Όσον αφορά τώρα το 

o , εδώ υφίσταται η μεγαλύτερη ίσως 
καινοτομία στη χειρουργική προσέγγιση. Εδώ 
και μια πενταετία έχουμε τα πιο ελπιδοφόρα 
αποτελέσματα, που προέρχονται κυρίως από 
κέντρα των ΗΠΑ, όπου εκπαιδεύτηκε και η 
ομάδα μας και αναφέρονται στη χρήση του 

o  ( E) για τη μη θερμική καταστροφή 
των ανεγχείρητων όγκων του παγκρέατος. 
Η διεθνώς καθιερωμένη αυτή θεραπευτική 
προσέγγιση αφορά τον τοπικά προχωρημένο 
καρκίνο στο πάγκρεας, όπου ο όγκος δεν 
μπορεί να εξαιρεθεί χειρουργικά και στα οποία 
θα πρέπει σχεδόν πάντα να συνοδεύεται με 
παράλληλη συστηματική χημειοθεραπεία. Η 
χρήση της νέας αυτής τεχνολογίας έχει επιφέρει 
ελπιδοφόρα αποτελέσματα αυξάνοντας τον 
χρόνο επιβίωσης στο διπλάσιο ακόμη και το 
τριπλάσιο, παρέχοντας ταυτόχρονα καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής για τον ασθενή. Η ομάδα 
μας, έχοντας πραγματοποιήσει περισσότερα 
από 30 χειρουργεία o  σε  ασθενείς 
με τοπικά προχωρημένο παγκρεατικό καρ-
κίνο από Κύπρο, Ελλάδα και άλλες χώρες, 
αποτελούμε την ομάδα με τις μεγαλύτερες 
εμπειρίες στον ευρωπαϊκό χώρο. Έχουμε να 

επιδείξουμε ήδη τρεις ασθενείς που αγγίζουν 
και ξεπερνούν τα 2,5 χρόνια επιβίωσης τη 
στιγμή που το προσδόκιμο ήταν στα όρια 
του ενός έτους, αποδεικνύοντας έτσι ότι η 
συνολική αυτή προσπάθεια άξιζε κάθε θυσία. 
Σύντομα, τα αποτελέσματά μας θα δημοσι-
ευτούν σε πολυκεντρική ευρωπαϊκή μελέτη, 
όπου θα έχουμε προεξάρχοντα ρόλο, γεγονός 
που αποτελεί μέγιστη τιμή για την Κύπρο.

ς ι  ια κα  α ια υς 
α ς

Έστω και με αργά βήματα την τελευταία 
δεκαετία, αφού ο καρκίνος του παγκρέατος 

 συνεχίζει να αποτελεί μια νόσο πολύ δύ-
σκολη στη διαχείριση, η ογκολογική κοινότητα 
(χειρουργοί παγκρέατος, γαστρεντερολόγοι, 
ακτινολόγοι, κ.λπ), έχει σημειώσει πολύ ση-
μαντικές προόδους. Το αποτέλεσμα όλων αυ-
τών είναι να μιλούμε σήμερα για σημαντική 
βελτίωση τόσο της πρόγνωσης, αλλά και της 
ποιότητας ζωής των ασθενών.

 καιρη ι η α  η α ι-
κ  α  η  α ι ι η

Όπως σε κάθε μορφή καρκίνου, η πρώ-
ιμη διάγνωση αποτελεί παράγοντα θετικής 
πρόγνωσης. Σημαντική είναι η αναγνώριση 
κατ’ αρχήν των ασθενών που ανήκουν στις 
ομάδες με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης 
της νόσου. Για παράδειγμα, οι ασθενείς με 
νεοδιαγνωσθέν σακχαρώδη διαβήτη, χωρίς 
άλλους προδιαθεσικούς παράγοντες, όπως η 
παχυσαρκία ή κάποιο οικογενειακό ιστορικό. 
Βάσει των σύγχρονων δεδομένων, περίπου 
τα δύο τρίτα των ασθενών με καρκίνο του 
παγκρέατος έχουν εμφανίσει σακχαρώδη 
διαβήτη, ένα με δύο χρόνια πριν από την 

τελική διάγνωση του παγκρεατικού καρκίνου.

Ο ια ή ης α   α ικ  -
α ή  υ α ρ ι α ρ -

 και ς η  αρ ης ι ρ η ης
Κάθε άλλο. Κατά την άποψή μου, επιτακτι-

κή είναι η ανάγκη, κάθε πρωτόγνωρο, βύθιο 
άλγος στη μεσότητα της σπονδυλικής στήλης 
και την πλάτη, να μην αποδίδεται με ευκολία 
σε μυοσκελετικές παθήσεις όπως η γνωστή 
δισκοπάθεια. Πολύ περισσότερο όταν ο πόνος 
συνδυάζεται με δυσπεπτικά ενοχλήματα, επι-
γαστραλγία, ανορεξία, απώλεια βάρους, κτλ.

ια α  ρι  α  ς η ρ ς ια 
η η ι υρ α υ ρ υ Κ ρ υ ρ -

η ης Λα αρ κ ικής ιρ υρ ικής 
α ς  η ρ   α κρ α ς   

ας α ια ια  Κ ρ  
Το πρώτο εξειδικευμένο «Κέντρο Προ-

ηγμένης Λαπαροσκοπικής ειρουργικής 
πατος- οληφόρων-Παγκρέατος» το οποίο 

φιλοξενείται στο r   r, 
έχει την ειδίκευση να καλύπτει όλο το φάσμα 
των οξέων και χρόνιων νοσημάτων του συ-
γκεκριμένου πεδίου. Δομήθηκε, οργανώθηκε 
και λειτουργεί βασισμένο στα πλέον σύγχρονα 
διεθνή πρότυπα και αποτελεί ένα από τα λίγα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με ανάλογη υλικοτεχνική 
και επιστημονική υποδομή. Με επένδυση σε 
επίπεδο ιατρικού εξοπλισμού πρωτόγνωρου 
για τη χώρα μας και σε τεχνογνωσία αιχμής, 
προσφέρει τη δυνατότητα στους ασθενείς να 
υπόκεινται σε μείζονες, εξειδικευμένες, και 
υψηλού ρίσκου χειρουργικές επεμβάσεις με 
λαπαροσκοπική προσπέλαση.  Αποτέλεσμα 
αυτού είναι το ελάχιστο χειρουργικό τραύ-
μα, ο μηδενικός μετεγχειρητικός πόνος, η 

ταχεία κινητοποίηση και ανάρρωση, αλλά 
σε συνδυασμό πάντα με το εξασφαλισμένα 
μέγιστο ογκολογικό αποτέλεσμα. Η επίση-
μη ανακοίνωση των εργασιών του κέντρου 
ήρθε μετά τον απαραίτητο ποιοτικό έλεγχο 6 
μηνών και αφού με επιτυχία και χωρίς καμία 
επιπλοκή πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες 20 
μείζονες Λαπαροσκοπικές Ηπατεκτομές και 
Παγκρεατεκτομές. Οι παθήσεις για τις οποίες 
μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας 
περιλαμβάνουν κάθε μορφή καλοήθους ή 
κακοήθους επεξεργασίας του συγκεκριμένου 
πεδίου. Στους κόλπους του κέντρου μας ο 
ασθενής θα απολαμβάνει με ασφάλεια την 
ενδεικνυόμενη βάση των διεθνών οδηγιών, 
διαγνωστική προσπέλαση, θεραπευτικό σχε-
διασμό, χειρουργική θεραπεία και άμεση 
όσο και μακροχρόνια παρακολούθηση της 
πορείας τους. 

Η ΚΥΠΡΟΣ 
ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΕΙ 
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ 
ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΟΠΛΟΥ ΠΟΥ 
ΟΝΟΜΑ ΕΤΑΙ 

 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ 
ΑΝΕΓΧΕΙΡΗΤΟΥΣ 
ΟΓΚΟΥΣ ΠΑ
ΓΚΡΕΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΗΠΑΤΟΣ

Τα μέλη της ομ δας του 
ρος Α αν σιου Πέτρου 
εωρο νται από τους 

πρωτοπόρους σε διε νές 
επίπεδο  τόσο στον 

τομέα της αναίμακτης 
ειρουργικής ήπατος όσο 

και στην εισαγωγή νέων 
ειρουργικ ν με όδων 

και μορ ν εραπείας 

Φέτος, το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου κλείνει 
20 χρόνια λειτουργίας. Με αφορμή αυτό το γεγονός, και 
με την ευγενή και διαχρονική στήριξη της Τράπεζας 
Κύπρου σε συνεργασία με τον μη κερδοσκοπικό οργα-
νισμό  - r  r  u , αποφάσισαν να 
δημιουργήσουν ένα πρωτοποριακό, για τα κυπριακά 
δεδομένα, έργο. Ανατέθηκε στον , η έρευνα και η 
σύλληψη ενός έργου που θα συνέβαλλε στη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής των επισκεπτών του θεραπευτικού 
κέντρου. Έτσι, σήμερα παρακολουθούμε τη δημιουργία 
του «Τ   r ». Η ομάδα ΑΒ  μέσα από την 
έρευνα είδε ότι τα νοσοκομεία ανά τον κόσμο, στρέφονται 
προς την τέχνη ως μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας 

να δημιουργηθεί ένα θεραπευτικό περιβάλλον, καθώς 
φαίνεται ότι η τέχνη οποιασδήποτε μορφής καλεί τον 
δέκτη -αλλά και τον δημιουργό της-  να εκφράσει τις πιο 
ενδόμυχες σκέψεις του και να διαχειριστεί τα συναισθήματά 
του και το στρες. Το έργο λοιπόν σκοπεύει να μετατρέψει 
τον εξωτερικό χώρο του θεραπευτικού κέντρου σε έναν 
μόνιμο εικαστικό διάλογο μεταξύ καλλιτεχνών, ασθενών 
και επισκεπτών αλλά και περαστικών, αφού θα είναι 
ορατό από τον δρόμο, με τον διάλογο να συμβάλλει στη 
βελτίωση της ψυχολογίας των συνδιαλεγομένων. Στο 
«   r » θα εκτίθενται έργα από διάφορες 
μορφές τέχνης, από καταξιωμένους και ανερχόμενους 
Κύπριους εικαστικούς, των οποίων τα έργα ανταποκρί-

νονται στις προδιαγραφές που θέτει η μελέτη για ένα 
θεραπευτικό περιβάλλον. Ο πρώτος καλλιτέχνης που 
κοσμεί με το έργο του το «Τ   r » είναι ο 
φωτογράφος o u u o u o, o oποίος κατα-
φέρνει πάντοτε να απαθανατίσει τη φύση και τα τοπία 
της Κύπρου με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο. Το έργο 
«Τ   r » στοχεύει στην ευαισθητοποίηση 
του κοινού σχετικά με τον καρκίνο και τη λειτουργία 
του Ογκολογικού Κέντρου, δίνοντας παράλληλα χώρο 
στους Κύπριους καλλιτέχνες να εκφράσουν την κοινω-
νική τους αλληλεγγύη αλλά και να προσφέρουν ηθική 
στήριξη στους καρκινοπαθείς και τις οικογένειές τους, 
μέσω της τέχνης τους.  

Τ        

ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ
papadopouloss@sigmatv.com
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Ο ΕΠΙ ΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΥ ΙΕΠΡΕ Ε ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΙΑΚΡΙΝΟΤΑΝ ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ Ο Ι ΜΟΝΟ

Έφυγε για το αιώνιο ταξίδι ο Ανδρέας Κύρρης
πεβίωσε την Τρίτη, 3 Ιου-
λίου, ο Κύπριος επιχειρη-
ματίας, Ανδρέας Κύρρης, ο 
οποίος για δεκαετίες ήταν 
εφοπλιστής στην Ελλάδα, 
κατορθώνοντας να διαπρέ-
ψει στον τομέα. Η κηδεία 

του εκλιπόντος, που έφυγε σε ηλικία 80 ετών, 
έγινε τη Δευτέρα, 9 Ιουλίου, στην εκκλη-
σία Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στου 
Ζωγράφου. Ο μεταστάς, που γεννήθηκε το 
1938 στην Τύμπου, αποφοίτησε με άριστα το 
1956 από το Παγκύπριο Εμπορικό Λύκειο 
Λάρνακας και του προσφέρθηκε υποτρο-
φία στην Ελλάδα. Σαν γνήσιος πατριώτης, 
όμως, που ήταν, αρνήθηκε την υποτροφία 
και έγινε μέλος της ΕΟΚΑ στα μαχητικά 
τμήματα με το ψευδώνυμο «Ηρακλής». 
Με το πέρας του Εθνικοαπελευθερωτικού 
Αγώνα φεύγει για σπουδές Οικονομικών 
στο Λονδίνο, ενώ παράλληλα εργαζόταν σε 
γραφείο ορκωτών λογιστών. Με το πέρας 
των σπουδών του, το 1965, αποδέχεται 
θέση λογιστού στο συγκρότημα ανδρή 
στον Πειραιά. Τρία χρόνια αργότερα αρ-
χίζει να εργάζεται σαν ανώτερο στέλεχος 
στην εταιρεία oor  r  r r  

ou  στον Πειραιά, ενώ την ίδια 
χρονιά παντρεύεται τη σύζυγό του Ευαγ-
γελία, με την οποία απέκτησε δύο παιδιά, 
τη Μαριλένα και τον Λεωνίδα. 

Η υν ε α
Ο Ανδρέας Κύρρης συνέχισε να εργάζεται 

σαν ανώτερο στέλεχος στην εταιρεία oor  
r  r r  ou  στον Πειραιά 

μέχρι το 1976, χρονιά κατά την οποία πώλησε 
όλη την ακίνητη περιουσία του στην Κύπρο 
για να επενδύσει στην Ελλάδα. Την ίδια χρονιά, 
αρχίζει την επιχειρηματική του δραστηριό-
τητα συμμετέχοντας σε μεγάλο ναυτιλιακό 
συγκρότημα με ποσοστό συμμετοχής σε αρκετά 

πλοία. Το 1987 συμμετέχει στην ίδρυση του 
«Σπιτιού της Κύπρου» στην Αθήνα, το οποίο 
υπηρέτησε ως χορηγός και σε διοικητικές 
θέσεις. Το 1998 και έχοντας αποκτήσει μεγάλη 
πείρα στον τομέα, αποφασίζει να ανοίξει το 
δικό του ναυτιλιακό γραφείο και μέχρι το 
2016, χρονιά κατά την οποία παρέδωσε τα 
ηνία της εταιρείας στα παιδιά του, αγόρασε 
και πώλησε 12 πλοία. 

Το τελευτα ο αντ ο
Στη νεκρώσιμο ακολουθία της Δευτέρας 

το «παρών» τους έδωσαν αρκετοί επίσημοι 
και επιχειρηματίες. Τον Ανδρέα Κύρρη, με-
ταξύ άλλων, αποχαιρέτησε ο Πρέσβης της 
Κύπρου στην Αθήνα, Κυριάκος Κενεβέζος, 
ο οποίος στον επικήδειο λόγο του εξήρε την 
προσωπικότητά του. αρακτηρίζοντάς τον ως 
μιαν από τις πλέον ιδιαίτερες και ξεχωριστές 
φυσιογνωμίες που θα μπορέσει κανείς να 
συναντήσει, τόνισε πως ήταν «ένας Έλληνας 
που υπηρέτησε, αγάπησε και αφοσιώθηκε στην 
ιδιαίτερή του πατρίδα Κύπρο προσφέροντας 
σε αυτήν με όλους, με όσους και όποιους 
τρόπους μπορούσε να επινοήσει η ελληνική 
του ψυχή και το αεικίνητο σοφό πνεύμα του». 
Όπως είπε, καθόλη την πορεία της ζωής του 
προέτασσε το «εμείς» και όχι το «εγώ», ενώ 
υπηρετούσε το συλλογικό καλό με όρους 
προσωπικούς. «Αφοσιωνόταν στους κοινούς 
στόχους με ένταση εφήβου. Δεν σου μίλαγε 
πολύ αλλά όσα έλεγε ήταν τόσο ουσιαστικά, 
ωσάν να μίλησες με χίλιους ανθρώπους. Το 
βλέμμα του, το ύφος του, ακόμα και η χροιά 
της φωνής του, ήταν και δρούσαν καταλυτικά 
στην ψυχή του συνομιλητή του. Σεβόταν τους 
γύρω του, αγαπούσε και δινόταν σε όλα όσα 
ένιωθε πως αξίζει να το πράξει κανείς. Ενέπνεε 
ακόμα και με τη σιωπή του τους γύρω του, 
αφού αποτελούσε και θα αποτελεί λαμπρό 
παράδειγμα προσφοράς προς την Κύπρο μας 
και την Ελλάδα μας», υπογράμμισε. 

Η προ π ότ τ  του
ποδεικνύοντας, παράλληλα, πως «αν ο 

πραγματικός αγωνιστής είναι αυτός που θεωρεί 
καθήκον και αυτονόητη την προσφορά προς 
τον τόπο του κι όχι λαμπρή ηρωική θυσία», 
τόνισε ότι «τότε ο Ανδρέας Κύρρης κατατάσσεται 
στους πραγματικούς αγωνιστές. Αν δεν τον 
ρώταγες για την προσφορά του στον αγώνα 
της ΕΟΚΑ, δεν θα την είχες μάθει ποτέ. Και 
για να είμαι πιο σαφής, για να την μάθεις 
θα έπρεπε να τον υποβάλεις σε αντεξέταση. 
Μελετητής, στοχαστής, στοχαστικός, ενίοτε 
απόκοσμος, λόγω σεμνότητας, άνθρωπος του 
πνεύματος ήταν πάντα εκεί και παντού όπου 
η παρουσία του μπορούσε να συμβάλει στη 
δημιουργία και όχι στην αποδόμηση και ποτέ 
μετριότητα», υπογράμμισε ο κ. Κενεβέζος.

ρ τος ε όλα
Από την πλευρά του, ο πρώην πρέσβης 

της Κύπρου στην Ελλάδα, Πάμπος αραλά-
μπους, αναφέρθηκε εκτενώς στην προσωπι-
κότητά του, λέγοντας πως «δούλεψες πολύ 
σκληρά και τίμια. σουν καλός χριστιανός, 
ενάρετος, εργατικός, ηθικός και γεμάτος κα-
λοσύνη. Έζησες με μια υπέροχη οικογένεια 
έχοντας πάντα στο πλευρό σου τη γυναίκα 
σου Ευαγγελίτσα, που σε τίμησε και σε αγά-
πησε τόσο πολύ μέχρι τέλους», πρόσθεσε, 
σημειώνοντας ότι «ήσουν για μένα και για 
όλους που σε γνώρισαν ανεκτίμητος φίλος. 
Κομψός και ευθύς στη συμπεριφορά σου, 
είχες πάντοτε επαγγελματικό ύφος. Πολύ 
ευγενικός και καλός με όλους, με κρίση σω-
στή και ψύχραιμη, με οξύνοια και ωραίο 
χιούμορ. Λογάριαζες τη γνώμη των άλλων 
και τη σεβόσουν. Για την αφοσίωσή σου 
στην οικογένειά σου και στους φίλους σου, 
στους συνεργάτες σου, αλλά ιδιαίτερα στην 
Ελλάδα και στην αγαπημένη σου Κύπρο, 
που στα νιάτα σου υπηρέτησες στον Αγώνα 
της ΕΟΚΑ 1955-1959, έχεις βαθμολογηθεί 

με άριστα», κατέληξε.

Α ν τ ς τ ς ελευθερ ας
Ο στενός φίλος του, Νίκος Ερρ. Ιωάννου, 

Καρδιολόγος, εξήρε μία, όπως είπε, από τις 
εκφάνσεις της πολύπλευρης προσωπικότητάς 
του. Αυτής του αγωνιστή της Ελευθερίας της 
Κύπρου, από τα νεανικά του χρόνια. «Τα τε-
λευταία χρόνια μιλούσες κάπως περισσότερο 
για κείνα τα χρόνια, για να τιμήσεις όμως τους 
συναγωνιστές σου, να ανανεώσεις την ελπίδα 
ότι κάποτε το Δίκαιο θα αποδοθεί αλλά ποτέ 
για να αναφερθείς στη δική σου προσφορά. 
(…) Κάπου σ’ αυτές τις αναπολήσεις μοιραστή-
καμε την ελπίδα να αναπαυθούμε στο ταπεινό 
κοιμητήριο της σκλαβωμένης γενέτειρας. Το 
σώμα σ’ ένα απέριττο σανιδένιο φέρετρο για 
να το αφομοιώσει πιο γρήγορα η αγαπημέ-
νη Γη. Και φεύγοντας να μοιράζουν οι δικοί 
μας την ‘παρηορκάν’, ψωμί, ελιά, χαλούμι και 
κρασί», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Ιωάννου.

όνο ευ ρ τες ανα ν ε ς
Εκ μέρους της οικογένειας, το τελευταίο 

αντίο είπε ο υιός του Λεωνίδας, ο οποίος τό-
νισε πως τόσο ο ίδιος όσο και η αδελφή του, 
έχουν μόνο ευχάριστες αναμνήσεις από κείνον. 
«Μας έδωσε ερεθίσματα στοργής, συντροφι-
κότητας, καλοσύνης, και ιδιαίτερου χιούμορ. 
Ερεθίσματα αγάπης προς την πατρίδα, ήθους, 
ακεραιότητας, πνευματικής αναζήτησης και 
φιλευσπλαχνίας. Γνωρίζω ότι όλοι όσοι είστε 
εδώ έχετε ευχάριστες αναμνήσεις από τον 
Ανδρέα. Σας ζητώ να φέρετε στην σκέψη σας 
αυτές τις ευχάριστες αναμνήσεις όταν θα τον 
συνοδεύουμε. Θέλω να κάνουμε φωτεινές 
σκέψεις προκειμένου να είναι μια συνοδεία 
αγάπης. Διότι η δύναμη της Αγάπης απελευ-
θερώνει από τα δεσμά της λύπης. Η δύναμη 
της Αγάπης μάς βοηθά να διακρίνουμε τη 
διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα και 
στην Αλήθεια», κατέληξε.

ΥΠΗΡΕΤΗΣΕ, 
ΑΓΑΠΗΣΕ ΚΑΙ 
ΑΦΟΣΙΩΘΗΚΕ 
ΣΤΗΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ 
ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΔΑ 
ΚΥΠΡΟ ΠΡΟΣ
ΦΕΡΟΝΤΑΣ 
ΣΕ ΑΥΤΗΝ 
ΜΕ ΟΛΟΥΣ, 
ΜΕ ΟΣΟΥΣ 
ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΣ 
ΤΡΟΠΟΥΣ 
ΜΠΟΡΟΥΣΕ 
ΝΑ ΕΠΙΝΟΗΣΕΙ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΤΟΥ ΥΧΗ ΚΑΙ 
ΤΟ ΑΕΙΚΙΝΗΤΟ 
ΣΟΦΟ ΠΝΕΥΜΑ 
ΤΟΥ

Λεωνίδας Κ ρρης  
Μας έδωσε 

ερε ίσματα στοργής  
συντρο ικότητας  

καλοσ νης  και ιδιαίτερου 
ιο μορ  Ερε ίσματα 

αγ πης προς την πατρίδα  
ή ους  ακεραιότητας  

πνευματικής ανα ήτησης 
και ιλευσπλα νίας
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ΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΑΡΑΛΑΜΠΙ ΗΣ

ίναι με ιδιαίτερη χαρά και συ-
γκίνηση, που γράφω αυτό 
το σημείωμα για το βιβλίο 
ενός από τους κορυφαίους 
και πιο σεμνούς αγωνιστές 
της ΕΟΚΑ, του αείμνηστου 
Τομεάρχη Λεμεσού Δήμου 

ατζημιλτή. Του αγωνιστή που έδωσε από 
τους πρώτους τον ιερό όρκο για ελευθερία και 
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα, υπήρξε 
πρωταγωνιστής παράτολμων αποστολών 
της ΕΟΚΑ, ήταν από τους πιο έμπιστους 
στενούς συνεργάτες του Αρχηγού Διγενή 
και κατόρθωσε να παραμείνει ασύλληπτος 
μέχρι το τέλος του αδικαίωτου ένοπλου 
Απελευθερωτικού Αγώνα του Κυπριακού 
Ελληνισμού. Τίτλος του πολύ αξιόλογου, 
ιστορικού βιβλίου, είναι: «Οι Γενναίοι του 
1955 - Μνήμες Ενός τομεάρχη του Αγώ-
να». Η εισαγωγή και επιμέλεια του βιβλίου 
ανήκουν στον  καθηγητή του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι-
στημίου Κύπρου, Πέτρο Παπαπολυβίου, ο 
οποίος το χαρακτηρίζει ως «ένα από τα πιο 
σημαντικά βιβλία των τελευταίων ετών, που 
αφορούν αναμνήσεις αγωνιστών της ΕΟΚΑ. 
Ένα σπουδαίο βιβλίο από έναν σπουδαίο 
Έλληνα, και μια σημαντική μεταθανάτια 
προσφορά στη βιβλιογραφία για τον Αγώνα 
της ΕΟΚΑ». 

Νό α α  αρ  τ ς ς 
ου

Η σύζυγος του αείμνηστου ατζημιλτή, 
Νίνα, επίσης κορυφαία αγωνίστρια, πιστή 
προσωπική ταχυδρόμος του Αρχηγού 
Διγενή, σε σύντομο σημείωμά της αντί 
προλόγου, τονίζει: «Ο Δήμος υπήρξε για 
μένα το νόημα και η χαρά της ζωής μου. 
Από την πρώτη στιγμή της γνωριμίας 
μας, τον ξεχώρισα για την ακεραιότητα 
του χαρακτήρα του, τη γενναιότητά του, τη 
φιλαλήθεια, την ειλικρίνεια, την καλοσύνη 
του... Μαζί πορευτήκαμε στις δύσκολες 
ώρες της μεταφοράς του  Διγενή από το 
Τρόοδος στη Λεμεσό, όπου ανέλαβε τη 
μεγάλη ευθύνη της ασφάλειας και προ-
στασίας του Αρχηγού. Πάντα στη θύμησή 
μου έρχονται τα λόγια του, το στόμα μας 
ραμμένο για την επιτυχία του Αγώνα . Ένας 
παλμός μονάχα δονούσε την ψυχή του, ο πό-
θος για την Ελλάδα. Όλη η ζωή του ήταν η 
αγάπη και η προσφορά του στην πατρίδα 
και στον άνθρωπο», προσθέτει.

Επ τολ ς ε Δ εν
Στο βιβλίο έρχονται για πρώτη φορά ιστο-

ρικές επιστολές του Διγενή προς τον Δήμο και 
τη Νίνα. Σε μιαν από αυτές, μετά τον Αγώνα, 
ο Διγενής τονίζει, πλέκοντας το εγκώμιο στον 
αείμνηστο ατζημιλτή: « ς τομεάρχης Λε-
μεσού, επετελέσατε έργον αξιοθαύμαστον, 
διά της μεθοδικότητος της εργασίας σας, 
του απαραμίλλου πατριωτισμού σας, του 

θάρρους και των αρίστων αποτελεσμάτων 
εναντίον του δυνάστου, τόσον εναντίον των 
στρατιωτικών εγκαταστάσεών του εις Επι-
σκοπήν και Ακρωτήρι όσον και εντός της 
πόλεως. Προσηλωμένος πιστώς εις τας αρχάς 
του αγώνος, εφέρατε εις πέρας απάσας τας 
ανατεθείσας υμίν αποστολάς. ς Αρχηγός 
του αγώνος, σας διαβιβάζω την παρούσαν 
εις ανάμνησιν κοινών αγώνων και ένδειξιν 
εκτιμήσεως προς το έργον σας». 

Το α ν τ ό ρόν α
Στον πρόλογο του βιβλίου του, ο αείμνη-

στος ατζημιλτής, πλέκοντας το εγκώμιο τού 

αγωνιστή λαού, τονίζει: «Όλος ο λαός μας, 
συνεπαρμένος από τις ιστορικές ώρες που ο 
ίδιος δημιούργησε, με τα πενιχρά μέσα που 
διέθετε τότε, και από τη θέση που ο καθένας 
κατείχε, διατηρούσε άσβεστη τη φλόγα, που 
φώτιζε τον δρόμο προς τη λύτρωση. Αυτός 
ο λαός, που με τη θυσία του έγραφε ιστο-
ρία, έζησε τα τέσσερα χρόνια του Αγώνα την 
πραγματική ελευθερία. Ο κάθε αγωνιστής 
ένιωθε εσωτερικά την ανάγκη, χωρίς κανείς 
να του το επιβάλει, ελεύθερα και αυτόβουλα, 
να αγωνιστεί και να πεθάνει γιατί το ήθελε ο 
ίδιος. Ο λαός μας τότε με τη θυσία του υλο-
ποιούσε τους πόθους και τα όνειρα εκείνων 

που έζησαν εκατοντάδες χρόνια πριν 
από εμάς. Νέοι και νέες, άνθρωποι 
όλων των ηλικιών, εξυπηρετούσαν 
συνειδητά έναν και μοναδικό σκοπό,  
την πατρίδα. Τιμή και δόξα σε όλα τα 
μέλη της ΕΟΚΑ», επισημαίνει. 

Θ αυρός τορ ν
ε ονότ ν

Το βιβλίο αποτελεί θησαυρό ιστο-
ρικών γεγονότων, όπως τα έζησαν ο 
αείμνηστος Δήμος και η σύζυγός 
του Νίνα. Ο πρώτος ως Τομεάρχης 
Λεμεσού και η Νίνα ως προσωπική 
ταχυδρόμος του Αρχηγού της ΕΟΚΑ. 
Για πρώτη φορά έρχονται σε φως βιώ-
ματα ιστορικής σημασίας του ζεύγους 

ατζημιλτή, που καλύπτουν πλείστα 
περιστατικά, τα οποία συνθέτουν την 
προσφορά του Τομέα Λεμεσού. Ο 
Δήμος ατζημιλτής με το βιβλίο του 
αναδεικνύεται σε αμερόληπτο ιστοριο-
γράφο των γεγονότων που συνέβησαν 
κατά τη διάρκεια του Απελευθερωτικού 
Αγώνα στον τομέα Λεμεσού. Πολλές 
φορές, ιστορώντας τα γεγονότα, δεν 
παραλείπει να τονίσει την αυτοθυσία, 
την παλληκαριά και την προθυμία των 
αγωνιστών του τομέα του στην επιτέλεση 
ριψοκίνδυνων ενεργειών, που προκα-
λούσαν σοβαρές απώλειες στον εχθρό. 
Επίσης, Τομεάρχης Λεμεσού φέρνει 
στο φως, πρώτη φορά, στιγμιότυπα από 
την καθημερινή ζωή του Διγενή, όταν 
εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό μέχρι το 
τέλος του Αγώνα. Ιδιαίτερα αναφέρεται 
σε άγνωστες μέχρι τώρα αποστολές, 
υψίστης σημασίας για τον Αγώνα, που 
του ανέθετε εκτός Λευκωσίας, όπως οι 
επαφές του με τον Γενικό Πρόξενο της 
Ελλάδας και άλλες εξίσου σημαντικές. 
Οι αποστολές αυτές καταμαρτυρούν την 
απέραντη εμπιστοσύνη που έτρεφε ο 
Διγενής προς τον τομεάρχη του και τη 
σύζυγό του, που ήταν το δεξί του χέρι στις 
περισσότερες από τις αποστολές αυτές.

Ε τ  α  ε α ός
Η εκτίμηση και ο σεβασμός του Δή-

μου ατζημιλτή προς τους αγωνιστές της 
Λεμεσού καταμαρτυρείται από την παράθεση 
των ονομάτων τους, ανάλογα με την αποστολή 
τους. Από τους καταζητούμενους και τους 
δολιοφθορείς, τους άντρες του εκτελεστικού, 
τους κατασκευαστές βομβών και γενικά εκρη-
κτικών υλών, τους μεταφορείς οπλισμού, τους 
μετακινητές του ιδίου και άλλων στελεχών της 
ΕΟΚΑ, τους υπευθύνους ΕΟΚΑ, ΠΕΚΑ και 
ΑΝΕ, τους γιατρούς, τους δικηγόρους, τους 
εκπαιδευτικούς, τους αξιωματικούς και άντρες 
της Αστυνομίας, τους ιδρυτές και στυλοβάτες 
του ιστορικού σωματείου «Απόλλων», που 
ήταν ο τόπος συνάντησης των αγωνιστών, τους 
συνδέσμους, τους μετακινητές καταζητουμένων 

και μεταφορείς οπλισμού, καθώς και όσους 
φιλοξένησαν στα σπίτια τους καταζητούμενους 
αγωνιστές της ΕΟΚΑ, απέκρυβαν οπλισμό 
και τροφοδοτούσαν καταζητούμενους.

Απλ  λ α
Εκείνο που διακρίνει το ιστορικό βιβλίο 

του Δήμου ατζημιλτή είναι η ενάργεια και η 
απλότητα της γλώσσας που είναι γραμμένο, στη 
βάση συγκεκριμένων περιστατικών, βιωμάτων 
του ιδίου, της συζύγου του -που ήταν ο πιο 
στενός και έμπιστος συνεργάτης του- επιστο-
λών του Διγενή και αναφορών συνεργατών 
του, χωρίς ποτέ ο ίδιος να περιαυτολογήσει. 
Από την αρχή μέχρι το τέλος του βιβλίου ο 
Δήμος ατζημιλτής αναδεικνύει και υμνεί το 
μεγαλείο του Απελευθερωτικού Αγώνα της 
ΕΟΚΑ και πλέκει το εγκώμιο των αγωνιστών 
του τομέα Λεμεσού, τον οποίο διοίκησε με 
εξαιρετική επιτυχία. Και είναι ευτύχημα που 
ο σεμνός αυτός αγωνιστής κατέγραψε και μας 
άφησε κληρονομιά το πολυτιμότατο ιστορικό 
βιβλίο του, που πρέπει να διαβαστεί από κάθε 
Έλληνα της Κύπρου και να κοσμεί όλες τις 
βιβλιοθήκες.

ΑΠΟ Η ΑΝ ΡΕΑΣ Μ  ΑΣΙΛΕΙΟΥ

Εξ αφορμής των συζητήσεων αλλά και εντόνων 
αντιπαραθέσεων σχετικά με το άνοιγμα του 
οδοφράγματος της Δερύνειας, έχω την ισχυρή 

άποψη ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για το μέλλον 
της Αμμοχώστου. Όταν είχε γίνει λόγος προ πολλού 
για συμφωνία που προνοούσε το άνοιγμα και άλλων 
οδοφραγμάτων, μερικοί στη δική μας πλευρά ισχυ-
ρίσθηκαν εν τη αφελεία τους ότι αυτό θα σήμαινε 
την απαρχή της επιστροφής των νόμιμων κατοίκων 
της και την επανένωση της Κύπρου. Τους διέφυγε 
ότι το άνοιγμα των οδοφραγμάτων δεν ήταν παρά η 
εδραίωση της διχοτόμησης, αφού με τις διαδικασίες 
που ακολουθούνται στους τελωνειακούς ελέγχους 
κ.λπ. δίδεται η εντύπωση ότι υπάρχουν δύο «κρά-
τη». Αντί, λοιπόν, να επιμείνουμε στην εφαρμογή 
των ψηφισμάτων 550 (1984) και 789 (1992) και 
τις σαφείς πρόνοιές τους για το θέμα της Αμμοχώ-
στου, τη δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

7 -  -  (2012) 0039 και σωρεία άλλων 
αποφάσεων διεθνών οργανισμών και άλλων σωμά-
των, ασχολούμαστε με το οδόφραγμα της Δερύνειας. 
Τη 15η Αυγούστου θα συμπληρωθούν 44 χρόνια 
από την κατάληψη της Αμμοχώστου από τα τουρ-
κικά στρατεύματα κατά τη β  φάση της εισβολής του 
Αττίλα, το 1974. ταν η δεύτερη φορά στην ιστορία 
που οι Τούρκοι κατέλαβαν την Αμμόχωστο. Η πόλη 
είχε καταληφθεί για πρώτη φορά στις 5 Αυγούστου 

1571 από τους Οθωμανούς Τούρκους ύστερα από 
πολιορκία που κράτησε 11 ολόκληρους μήνες και 
στοίχισε στους Οθωμανούς 80.000 νεκρούς μπροστά 
στα τείχη της πόλης. 

Α ό τος α  ό  Βαρ α
Είχα επισημάνει πλειστάκις και προς διάφορες 

κατευθύνσεις με πολλούς τρόπους ότι η χρήση του 
όρου «Βαρώσια», που είναι τουρκικής προέλευσης, 
είναι ύποπτη, όταν γίνεται από τον ΟΗΕ και τους 
ξένους και άκρως επικίνδυνη, όταν γίνεται από 
εμάς. Μόνο λοιπόν αφελείς και ανιστόρητοι θα τον 
χρησιμοποιούσαν αντί της ελληνικής ονομασίας 
ΑΜΜΟ ΣΤΟΣ, ονομασία με την οποία η πόλη 
μας είναι γνωστή από τον 4ον μ. . αιώνα. Στο έργο 
«Σταδιασμός ήτοι περίπλους της Μεγάλης Θαλάσ-
σης» -του οποίου το όνομα του συγγραφέα δεν έχει 
διασωθεί-  αναφέρει ότι έχει προσωπικά κάνει τον 
γύρο της Κύπρου και συνεπώς οι μαρτυρίες του 
είναι αυθεντικές. Ο άγνωστος αυτός Έλληνας γεω-
γράφος είναι ο πρώτος που δίνει για την πόλη το 
όνομα Αμμόχωστος (πόλη κυριολεκτικά χωσμένη 
στην άμμο). Αναφέρει σχετικά «από δε του Πηδαλίου 
επί νήσους στάδιοι Πόλις εστίν έρημος, λεγόμενη 
Αμμόχωστος έχει δε λιμένα παντί ανέμω, έχει δε εν 
τη καταγωγή χοιράδας, φυλάττου». Σε μετάφραση 
το κείμενο αυτό έχει ως εξής: «…από το ακρωτήριο 

Πηδάλιο (το σημερινό δηλαδή Κάβο Γκρέκο) μέχρι 
τα νησάκια (που περιβάλλουν το σημερινό λιμάνι) η 
απόσταση είναι 80 στάδια ( 14.720 μέτρα). πάρχει 
μια έρημη πόλη που λέγεται Αμμόχωστος. Έχει λιμάνι 
κατάλληλο για κάθε άνεμο. Όμως υπάρχουν ξέρες 
στην είσοδό του. Πρόσεχε…».

Ο ετερ ός τ ν περ ου ν
τ ν Ελλ ν ν

Όπως είναι γνωστό, μετά την πτώση της Αμμοχώ-
στου τον Αύγουστο του 1571, ύστερα από 11μηνο 
πολιορκία, οι Έλληνες κάτοικοι της Κύπρου εκ-
διώχθηκαν από τους Τούρκους κατακτητές, που 
σφετερίστηκαν τις περιουσίες τους και ίδρυσαν την 
εκτός των τειχών νέα πόλη μέχρι την περιοχή του 
Αγίου Μέμνονα, που ήταν γνωστή τότε ως «Κήποι 
της Αμμοχώστου» επειδή στην περιοχή υπήρχαν 
εκτεταμένοι κήποι και πολλά περιβόλια με εσπεριδο-
ειδή και άλλα είδη. Αυτοί οι κήποι κατά τον Άντζελο 
Γκάττο (που πήρε μέρος στην επική αντίσταση κατά 
την πολιορκία της πόλης από τους Οθωμανούς από 
τον Σεπτέμβριο 1570 μέχρι τον Αύγουστο 1571) 
έμοιαζαν με επίγειο παράδεισο. Φημισμένη για τους 
κήπους εσπεριδοειδών η Αμμόχωστος ήταν μέχρι 
και της τουρκικής εισβολής εξ ου και η οργάνωση 
κάθε χρόνο της «Γιορτής του Πορτοκαλιού». Στον 
νέο οικισμό που δημιούργησαν οι Έλληνες εκτός 

των τειχών, οι Τούρκοι έδωσαν το όνομα «Βαρούς», 
δηλαδή προάστειο από το οποίο και προήλθε η λέξη 
Βαρώσιν (Βαρώσια). Η γη της ευρύτερης περιοχής 
της Αμμοχώστου υπήρξε από της αυγής της Ιστορίας 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ, που όπως προκύπτει από το «Πάριον 
Μάρμαρον» (264 3 π. .) η Σαλαμίς ιδρύθηκε το 
1202 1 π. . Σύμφωνα με τον τραγικό Ευριπίδη (Ελένη 
148-150), η άφιξη του Τεύκρου στην Κύπρο και 
η ίδρυση της Σαλαμίνας μετά τον Τρωικό Πόλεμο 
έγινε κατόπιν θεϊκής εντολής του Απόλλωνα: «Ες 
γην εναλίαν Κύπρο ου μ’ εθέσπισεν οικείν Απόλλων, 
όνομα νησιωτικόν Σαλαμίνα θέμενον της εκεί χάριν 
πάτρας…». Δηλαδή σε νεοελληνική απόδοση… «Στη 
θαλασσοφίλητη γη της Κύπρου, όπου ο Απόλλων 
μού όρισε να κατοικήσω, το νησιωτικό το όνομα 
της Σαλαμίνας να δώσω προς τιμήν της πατρίδας 
μου…». Μετά τους καταστροφικούς σεισμούς του 342 
π. . η Σαλαμίνα ξανακτίστηκε από τον Κωνσταντίνο, 
έναν από τους τρεις γιους και διαδόχους του Μεγά-
λου Κωνσταντίνου, που της έδωσε το όνομά του και 
μετονομάστηκε σε Κωνσταντία. Ο Κωνσταντίνος πήρε 
το Ανατολικό Ρωμαϊκό κράτος κατά τον διαμοιρασμό 
της αυτοκρατορίας μεταξύ των τριών αδελφών. Η Αρ-
σινόη θεμελιώθηκε το 274 μ. . ως πόλη-λιμάνι στην 
περιοχή Σαλαμίνας, στη θέση της σημερινής Αμμο-
χώστου και ήταν μια από τις τρεις πόλεις που έκτισε 
ο Πτολεμαίος Β  και έφερε το όνομα της αδελφής και 

συζύγου του, της Αρσινόης Β  Φιλαδέλφου, γνωστής 
για την ομορφιά, τον δυναμισμό και τις ικανότητές της 
ακόμα και για τα στρατιωτικά. Ο Στράβων τοποθετεί 
την τρίτη αυτή Αρσινόη μετά τη Σαλαμίνα και πριν 
από το λιμάνι της Λεύκολλα (σημερινό Πρωταρά) και 
το ακρωτήριο Πηδάλιο (σημερινό Κάβο Γκρέκο). «…
και μετά αυτά η Σαλαμίς… επ’ Αρσινόη και λιμήν είτ’ 
άλλος λιμήν  Λεύκολλα είτ’ άκρα Πηδάλιον…».

Όλες αυτές οι πόλεις που ήκμασαν από αιώνων δεν 
κτίστηκαν φυσικά ούτε από τον Λαλά Μουσταφά ούτε 
τον Πιαλέ Πασιά ούτε φυσικά ήταν… ιδιοκτησία του 
Εβκάφ. Αυτοί υπήρξαν οι σφετεριστές και οι κλέφτες. 
Η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου Αμμοχώστου και 
της Συντονιστικής Επιτροπής Αμμοχώστου, η οποία 
αποτελείται από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
τους βουλευτές της επαρχίας και όλα τα οργανωμένα 
σύνολα της πόλης και προεδρεύεται από τον Δήμαρχο, 
ήταν πάντοτε ότι απελευθέρωση της Αμμοχώστου 
σημαίνει επιστροφή στους νόμιμους κατοίκους όλης 
της περιοχής που περιλαμβανόταν στα δημοτικά 
όρια μέχρι και της ημέρας που καταλήφθηκε από 
τα τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. 

.Γ.: Ο Νίκος Καζαντζάκης, όταν επισκέφθηκε 
την Αμμόχωστο πριν από πολλές δεκαετίες, δήλω-
σε: «Είναι από τα ωραιότερα μέρη της Γης  Δεν θα 
ήθελα να πεθάνω πριν ξαναπάω στην Αμμόχωστο». 

 Πρώην Συνδικαλιστής

Αμμό ωστος  Νυν και αεί και εις τους αι νες ελληνική
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Οι Γενναίοι του 1955
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Απελευ ερωτικο  Αγ να 
στον τομέα Λεμεσο
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ίγοι άνθρωποι έχουν τον τρό-
πο να εισχωρούν με τόση 
αγάπη μέσα στις πιο μικρές 
χαραμάδες της ανθρωπιάς 
και της αξιοπρέπειας. Λί-
γοι άνθρωποι είναι τόσο 
δοτικοί όσο ο σημερινός 

μας καλεσμένος. Με το ένα πόδι στην Κύ-
προ και το άλλο στη Νέα όρκη, ο Πέτρος 
Πετρίδης άρχισε εδώ και χρόνια τη δική του 
σταυροφορία αγάπης και αλληλεγγύης στα 
κοινά. Δημοσιογράφος, ποιητής, φωτογρά-
φος, θεατρικός παραγωγός   Ένας άνθρωπος 
πολύ γνωστός τόσο στην Κύπρο, όσο και στην 
Αμερική, δημιουργικός όσο λίγοι, πρόθυμος 
για ό,τι έχει να κάνει με τον Πολιτισμό, την 
Πατρίδα, την ανθρωπιά, την Ομογένεια και 
τον Ελληνισμό γενικότερα. Με μια πολυετή 
θητεία στη Νέα όρκη, με άπειρες πολιτιστι-
κές διοργανώσεις στον ενεργητικό του, είναι 
σήμερα ένα παράδειγμα προς μίμηση. Τον 
συναντήσαμε στην πόλη της καταγωγής του, 
τη Λευκωσία, όπου μοιραστήκαμε όλα όσα 
αγαπά κι όλα όσα υπηρετεί χρόνια τώρα

ρ   ικρ ς α ή ηκ ς  η 
η ι ρα α  Κι ι  ρ ς 

 α ις η ια ρ ή υ κ υ ς 
α αυ  α ρ ια η  Κ ρ  και η  

Α ρική
Το ταξίδι ξεκίνησε από την Κύπρο, στα 17 

μου χρόνια, και το οφείλω στον δημοσιογράφο 
και εκδότη του πρώτου περιοδικού για τα 
νιάτα της Κύπρου «ΦΛΑΣ», τον αείμνηστο 
Πάμπη Βάτη, που πίστεψε σε μένα, με πήρε 
από το χέρι με πολλή αγάπη και με οδήγησε 
στον μαγικό κόσμο της δημοσιογραφίας. Ο 
δρόμος άνοιξε για μένα από τότε, τον ακο-
λούθησα υπηρετώντας την αλήθεια, χωρίς 
να ξέρω φυσικά τη διαδρομή.  

 υ  ια ς ας ι α ς α  η 
ική υ Ι κη  η α ρ ι  α  η  

Κ ρ  υ ι  η  Α ρική και α  
ρ  και υ αι η  Κ ρ   

Να είσαι ακομμάτιστος, αυτό μου το έμαθαν 
οι ομογενείς μας στις ΗΠΑ, να αγωνίζεσαι για 
την πατρίδα σου χωρίς να ζητάς ανταλλάγ-
ματα, να βλέπεις μπροστά χωρίς να ξεχνάς 
το παρελθόν σου και φυσικά να αγωνίζεσαι 
για την αλήθεια με όποιο κόστος.

 
Η  τ ν Ο ο νε α 

Τι αι ια α η ια ης Α ρι-
κής  Τη  ς ρ ια  Τη  η ς  

ι ς κ ι ης  Τι αι αυ  υ  
κ ι α ι ρ ις  και ια ρ  

  ρ  κ  ια α ις  κα ι ι-
κ  αρ  υ  

Στην Αμερική πήγα το 1982 για  σπουδές 
στη σκηνοθεσία και παραγωγή ραδιοφωνι-
κών και τηλεοπτικών προγραμμάτων. Από τα 
πρώτα φοιτητικά μου χρόνια εργάστηκα ως 
ανταποκριτής του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος 
Κύπρου και ως δημοσιογράφος στην ομο-
γενειακή εφημερίδα «Πρωινή» και μετά ως 
παρουσιαστής και παραγωγός της εβδομαδι-
αίας εκπομπής «Η Κύπρος μας», της πρώτης 
τηλεοπτικής εκπομπής που παρουσιάστηκε 
από την αμερικανική τηλεόραση, από το 1987 
μέχρι το 2003, έτσι βρέθηκα αμέσως κοντά 
στην ομογένεια καλύπτοντας τις εκδηλώσεις 
της που αφορούσαν στην Κύπρο και την Ελ-
λάδα και δεν σας κρύβω ότι μου προκάλεσε 
και συνεχίζει να μου προκαλεί θαυμασμό η 
προσήλωση των ομογενών μας στις παρα-
δόσεις μας και ο συνεχής τους αγώνας για 
λευτεριά της μαρτυρικής μας πατρίδας. Από 
τότε συνδέθηκα μαζί τους και για μένα είναι 
η δεύτερη οικογένειά μου για την οποία είμαι 

υπερήφανος και, παρόλο που επαναπατρί-
στηκα το 2004, επιστρέφω κοντά τους, μια 
φορά τον χρόνο, γιατί πιστεύω ότι αποτελούν 
τον πιο αληθινό σύμμαχο της Κύπρου μας. 
Είναι λοιπόν υποχρέωση και καθήκον μου 
να κρατώ τις γέφυρες επικοινωνίας με την 
ιδιαίτερή τους πατρίδα ανοικτές. 

α ρ ια  ρ  α ρ ια  
υ αι  αι ας ακ ρα ς ρ ς  

ας α ρι ης υ ι ι α κα ι 
 α ι κ ρ ς ς ι ι ικ ς 

κ η ις ρ  ρα α αι 
αρ   ι ι  και ι  και 
 ς ις κ ις ης ικρής α ρ ας 

υ Γης  Τι ις α ας ις ι  αυ
Πιστεύω ότι ο Πολιτισμός (αξίες, παραδόσεις, 

παιδεία, μόρφωση, αισθητική κ.λπ) είναι που 
μπορεί να σώσει τον άνθρωπο από την κατη-
φόρα όπου, δυστυχώς, οδεύει. Είμαι λοιπόν 
ταγμένος συνειδητά να τον υπηρετώ, χωρίς να 
ζητώ καμιά χρηματική αμοιβή. Έχω την ηθική 
ικανοποίηση ότι κάνω αυτό που θεωρώ σωστό.  

ια αι η η α κη υ   
α αι α  ικ ς η ή υ

Νομίζω αυτό το οφείλω στους γονείς μου, 
στον αείμνηστο πατέρα μου Ιάκωβο και στη 
μητέρα μου Σοφία, άνθρωποι πολύ δοτικοί, 
με έμαθαν από μικρό να προσφέρω στον συ-
νάνθρωπό μου, με πολλή αγάπη.

Το θ ατρο 
ς ας ια ις α ρικ ς υ αρα -

ις  ς ας ια α ι ι ικ  ρ α 

υ ι ή ηκ ς α αυ  α ρ ια  
Α αρ η  ας ι   η α η -

ρ ι ς  α η ικρή α ρ α 
η  Κ ρ  και η  Α ρική
Είναι μεγάλη η χαρά και συγκίνηση που 

νιώθει κανείς όταν μπορεί να κοιτάξει πίσω 
στον χρόνο και να δει την ιδέα την οποία 
πίστευε και πιστεύει, το έργο για το οποίο 
και εκείνος πρόσφερε και προσφέρει να 
συμπληρώνει 31 χρόνια δημιουργικής 
πορείας και προσφοράς. Στην 31χρονη 
πορεία της, η Πολιτιστική μας Ομάδα Νέας 

όρκης «Η Κύπρος μας», που ίδρυσα το 
1987, φοιτητής ακόμα, με σκοπό τη συντή-
ρηση της ιστορικής μνήμης, την προβολή 
και διάδοση της κυπριακής πολιτιστικής 
κληρονομιάς και του κυπριακού θεάτρου 
στην Αμερική και η οποία αποτελείται από 
ομογενείς ταλαντούχους ερασιτέχνες ηθο-
ποιούς, έχει παρουσιάσει, μέχρι σήμερα, 
δεκάδες ποιοτικές εκδηλώσεις και αξιόλογα 
κυπριακά θεατρικά έργα εμπνευσμένα από 
την ιστορία, τις παραδόσεις και τους αγώ-
νες του κυπριακού λαού που μπορούν να 
επηρεάσουν προς την ορθή κατεύθυνση το 
κυπριακό ιστορικό γίγνεσθαι. Καθιερώθηκε 
στη συνείδηση των ομογενών μας ως μια 
ομάδα παραγωγική, σοβαρή και υπεύθυ-
νη, η οποία δημιουργεί πάντα σεβόμενη 
το ομογενειακό κοινό, την ιστορία και τις 
παραδόσεις μας. Κι αυτό αντανακλάται στην 
αθρόα προσέλευση του κοινού, όλα αυτά 
τα υπέροχα χρόνια, καθώς και στα εκτενή 

άρθρα των εκλεκτών δημοσιογράφων της 
ομογένειας των Ηνωμένων Πολιτειών και 
της Κύπρου. Το μέγιστο «Κέρδος» της μη 
κερδοσκοπικής Πολιτιστικής μας Ομάδας 
είναι ότι τόσο στο δυναμικό της όσο και στο 
κοινό της βρίσκονται  παιδιά κάθε ηλικίας.  

ν ες α εθ ρ α τες 
η  ας  ια  ι  υ 

ή ς Α ρια ς  και ς ήκ  
ς ι ακ α η  α ι ή ι  ης 

Α ρικής
Το βιβλίο μου «Μνήμες Αξεθώριαστες» 

(Εκδόσεις Εν Τύποις 2011) είναι αφιερωμέ-
νο στις Ηρωίδες Γυναίκες της Κύπρου, με 
συγκλονιστικές μαρτυρίες για το δράμα των 
αγνοουμένων μας και την προσφυγιά. Προτά-
θηκε και εγκρίθηκε από το ro  r , 
χάρη στη ριστίνα Μεταξά, που σπούδαζε 
τότε εκεί και διδάχθηκε κατά το ακαδημαϊκό 
έτος 2014-2015, στο μάθημα « o   

 ro - u ur  », 
με ταυτόχρονη προβολή αποσπασμάτων 
του ντοκιμαντέρ μου με τον ομώνυμο τίτλο. 
Κάτι που πρώτη φορά έγινε,  πανεπιστήμιο 
της Αμερικής να συμπεριλάβει στη διδακτέα 
του ύλη  βιβλίο και ντοκιμαντέρ που αφορά 
στην Τραγωδία της Κύπρου. 

α ρ  η η  ρα α  η ρα-
η  η ι ρα α  Τι α η ς ι   

α α  α αυ  
Ειλικρινά δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο 

από αυτά. Το Θέατρο είναι ο έρωτάς μου από 
τα παιδικά μου χρόνια, η Ποίηση το οξυγόνο 
μου, η Φωτογραφία η μεγάλη μου αγάπη, η 
τηλεόραση μού έδωσε την ευκαιρία να παίρνω 
κοντά στην παροικία μας την Κύπρο μας για 
πολλά χρόνια και να κάνω γνωστή τη ζωή 
και τη δράση των ομογενών μας στην Κύπρο 
και η δημοσιογραφία είναι η όμορφη βάρκα 
που με ταξιδεύει μέχρι σήμερα.

Για  ι η ς Κ ρι ι υ ρικ  
κρα  η  α ρ α  υ α  και  

η  α α  

Θα σας πω για τους Ελληνοκύπριους των 
Ηνωμένων Πολιτειών, όπου έζησα 23 ολό-
κληρα χρόνια, και που παραμένουν μακριά 
από κόμματα και φανατισμούς υπηρετώ-
ντας το μοναδικό κόμμα που τους ενώνει, 
την Κύπρο μας, και που είναι τυχεροί που 
έχουν ηγέτες όπως τον Κερυνειώτη Φίλιπ 
Κρίστοφερ και τον Αθηενίτη Νίκο Μουγιάρη.  
Όσο πιο μακριά βρίσκεται κάποιος, τόσο 
πιο μεγάλη είναι η νοσταλγία για τον τόπο 
όπου γεννήθηκε και πιο έντονη η επιθυμία 
του να κρατηθεί στις ρίζες και τις παραδό-
σεις του. Αυτή λοιπόν την αγάπη τους για 
τη μακρινή τους πατρίδα οι απόδημοί μας 
που ζουν στις ΗΠΑ, την μεταλαμπαδεύουν, 
με έναν  αξιοθαύμαστο τρόπο, στα παιδιά 
και στα εγγόνια τους που συνεχίζουν την 
ανοδική πορεία του Κυπριακού Ελληνισμού 
στην Αμερική.

 
Ν ο ρ ο τ  Ν α Υόρ  

ς ας ις ικ ς υ κ ις  Τι 
ρ ς α  κα ι ικ  

α
Στις 16 Αυγούστου  θα παρουσιαστεί 

Έκθεση φωτογραφίας μου στο πανέμορφο 
Όμοδος, με τίτλο «Γεια σου, ωριό μου, 
Όμοδος», το χωριό του αδελφικού μου φίλου 

ρίστου Σωτηριάδη, 40 φωτογραφίες που 
έβγαλα τους κατοίκους και τις ομορφιές του 
Ομόδους από το 1986 έως το 2017, στις 
αρχές Σεπτεμβρίου θα γίνει προβολή του 
ντοκιμαντέρ μου «Καραβάς, η υχή μας»,  
παραγωγή Δήμου Καραβά, στον υπαίθριο 
χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Ταμασσού 
και Ορεινής και φυσικά δρομολογούμε το 
νέο κυπριακό έργο που θα ανεβάσουμε 
στη Νέα όρκη, με την Πολιτιστική μου 
Ομάδα, που θα τους στείλω σύντομα, για να 
αρχίσουν να μαθαίνουν τους ρόλους τους, 
έτσι ώστε μόλις πάω εκεί να ξεκινήσουμε 
πρόβες. Η πρεμιέρα μας θα γίνει στις 15 
Απριλίου στο Σταθάκειο Πολιτιστικό Κέντρο 
στην Αστόρια. Κοπιάστε

ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΙ ΗΣ   Η ΑΠΟ ΗΜΗ ΤΕ ΝΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

«Ο πολιτισμός μπορεί να σώσει
τον άνθρωπο από την κατηφόρα»

ΝΑ ΕΙΣΑΙ 
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣ

ΤΟΣ, ΑΥΤΟ 
ΜΟΥ ΤΟ ΕΜΑ
ΘΑΝ ΟΙ ΟΜΟ

ΓΕΝΕΙΣ ΜΑΣ 
ΣΤΙΣ ΗΠΑ, 

ΝΑ ΑΓΩΝΙ Ε
ΣΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΤΡΙΔΑ ΣΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΝΑ Η

ΤΑΣ ΑΝΤΑΛ
ΛΑΓΜΑΤΑ, 

ΝΑ ΒΛΕΠΕΙΣ 
ΜΠΡΟΣΤΑ 

ΧΩΡΙΣ ΝΑ Ε
ΧΝΑΣ ΤΟ ΠΑ
ΡΕΛΘΟΝ ΣΟΥ 

ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ 
ΝΑ ΑΓΩΝΙ Ε
ΣΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ 
ΟΠΟΙΟ ΚΟΣ

ΤΟΣ

Εκδόθηκε πρόσφατα από τις Εκδόσεις 
Καστανιώτη η τελευταία ποιητική 
συλλογή της Δάφνης Νικήτα, «Το 

δέντρο που ανατέλλει». 
«Ένα δέντρο ανεβαίνει κρυφά στο δωμάτιό 

μου και μου μιλά για τις ιστορίες
ανθρώπων που ζουν όπως κι εγώ μέσα 

σε δωμάτια, σε σπίτια, σε πόλεις, εκεί όπου
οι εποχές έρχονται και φεύγουν αθόρυβα, 

εκεί όπου ακούγεται το μπλουζ του

Νότου, εκεί όπου κάποιοι μιλούν για όνειρα 
και ποντίκια, εκεί όπου ξεθάφτηκαν όλα τα 
κρυμμένα μυστικά και η περιπέτεια είναι για 
δύο. Το ακούω να μου λέει για τη

χώρα εκείνη όπου ο ήλιος μόνο ανατέλλει, 
οι άνθρωποι περπατούν χωρίς ομπρέλες

στη βροχή, ο θάνατος ξεχνάει τον έρωτα, 
τα σπίτια ανθίζουν, θαύματα συμβαίνουν

για να κρατήσουν το χαμόγελο, γιατί μ’ 
αυτούς που αγαπάς δεν έχει τέλος το

ταξίδι.
Η ηρωίδα δεν θυμίζει καλοκαίρι, γιατί η 

αλήθεια υπάρχει στη βροχή που πέφτει από
τη σκεπή. Αυτή είναι η ομορφιά. Μια 

ομορφιά πέρα από την επανάσταση, όπως η
γυναίκα που κάθεται στην πολυθρόνα της, 

καπνίζει “Καρέλια” και διαβάζει δυνατά το
ποίημα. Με δάκρυα στα μάτια ερωτεύεται, 

όπως μόνοι μέσα στα εργαστήρια
ερωτεύονται οι δημιουργοί...».

Η Δάφνη Νικήτα γεννήθηκε στη Λευ-
κωσία. Σπούδασε Ιστορία της Τέχνης στο 

r  o   (   o or ) και 
στο o ’ o , r  o  

o o  ( ). Από τον Μάρτιο του 2001 
διευθύνει το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης 
ΔΙΑΤΟΠΟΣ. Συνεργάστηκε με το Ραδιο-
φωνικό δρυμα Κύπρου ως παραγωγός και 
παρουσιάστρια των εκπομπών «Πολιτιστικό 

ηφιδωτό» και «Στις 8 με τη Δάφνη Νική-

τα». Ποιήματά της έχουν δημοσιευθεί σε 
διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά και ανθο-
λογίες, ενώ έχουν εκδοθεί οι ποιητικές της 
συλλογές Μπουκάλια από το ίδιο άρωμα 
(Εκδόσεις Εν ύποις, Λευκωσία 1999), Το 
Βροχερό Βαγόνι (Εκδόσεις Το Ροδακιό, 
Αθήνα 2007), Η περιπέτεια της Μπέττυ 
και άλλα ποιήματα (Εκδόσεις . o .. , 
Αθήνα 2009), Μαύρα σκυλιά (Εκδόσεις 
Καστανιώτη, Αθήνα 2015).

 Ν  Τ    

ΠΟΛΥΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
thegreekmusic@yahoo.com

ιογρα ικό

Ο ρ ς ρ ης ή ηκ  
η Λ υκ α   αι 

κ ς υ υ  
   α υς  α     

   ικ ρ η α α α 
κη ας αρα ής Τη ικ  

και Ρα ι ικ  ρ ρα  υ  
κ α υ ης     

  η κη α ι ή  
και ικαιρικ  κ

ήρ  αρα ς και αρ υ ι-
α ής ης α ια ας η ικής 

κ ής  Κ ρ ς ας  ης ρ ης 
κυ ριακής κ ής υ αρ υ ι η-
κ  α  η  α ρικ ικη η ρα η  και 
η α α ι α  α  η η ια 
Τη ρα η ης ι ας ης ας ρ-
κης  α    ς   

αι ι ρυ ής και κη ης  ης 
ι ι ικής Ο ας ας ρκης  

Κ ρ ς ας   η  α  αρ υ ι ι 
κ η ις ικ  και ι ι ικ  

ρι υ  ρ ρ α α και ρ α 
Κυ ρ  υ ρα

αι ρα υ ς ρ ς  
ς α ικ ς κ ις  ρ η-

ικ  υ  
ι κ ι ρ ις ιη ικ ς υ -

ς: ι ρ ή    Τις -
ς ης ι ής    η α 

και ιακρ ηκ  α   υρ  αι-
ας και ι ι  ης Κ ρ υ ς 

ια α  ις  ι  α ι ς ι-
η ικ ς υ ς υ υς  και 

 κρυ ης υ ής  κ ις  
Τ ις   ι  ρα ας 
και ρ υ ας  η α ρ α Α -

η ι Κ ρι ι ις Α  κ ις 
 Τ ις   ρα ικ  

Λ κ α Κ ρ ς ρα α   ρ -
α  κ ις  Τ ις    ι-

 ρ υ ας ρα ας η ης 
ή ς Α ρια ς  κ ις 

 Τ ις   και  ι  Κα-
ρα ς η υ ή ας  κ ις ή υ 
Καρα  

υ ρ ηκ   ιακ  
 ς η ι ρ ς και αρ υ-

ια ής ι ή   ι   
ιρ   α α κρι ής  κυ ρια-

κ  α  ΡΙΚ  Ο ΛΟΓΟ  και  ΡΑ ΙΟ 
Α Ο



Της Κυριακής
15.07.2018

Πολιτισμός 40

νωση Συντακτών Κύπρου 
ΕΣΚ: (...) «Όσον αφορά την 
προφορική δήλωση του 
Προέδρου της Οργάνω-
σης, Γιώργου Φράγκου, 
που έγινε στις 5 Μα ου 
2018 στην κατεχόμενη 

Λευκωσία: Επεξεργαζόμαστε από κοινού 
γλωσσάριο… , αυτή έγινε εν τη ρύμη του 
προφορικού λόγου και αφορούσε την ευ-
ρύτερη δικοινοτική συνεργασία των δημοσι-
ογράφων και όχι ενέργειες που σχετίζονται 
με την κοινή δράση ειδικά της ΕΣΚ και του 
Τ κ Συνδέσμου Δημοσιογράφων.

»Η ΕΣΚ είναι εδώ για να ενώνει και όχι 
για να διχάζει τους δημοσιογράφους. Η 
συντεχνία μας δεν είναι μέρος καμιάς δι-
ελκυστίνδας, ούτε και συστατικό στοιχείο 
του όποιου πολωτικού κλίματος τείνει να 
δημιουργηθεί γύρω από το όλο θέμα. Η ΕΣΚ 
υπενθυμίζει ότι η χρήση του Γλωσσαρίου 
είναι προαιρετική (...)».

Η νέα κάθοδος του Ερντοάν στην Κύ-
προ πρόσφατα (10.7.17), μετά τις εκλογές 
στην Τουρκία, κράτησε λιγότερο απ’ ό,τι 
αναμενόταν (από ποιον;), πήγε πρώτα στο 
Μπακού, παρέκαμψε λίγο το ‘’πρωτόκολλο’’ 
(όπως λέμε τη ‘’ρουτίνα’’, για όσους θέλουν να 
κρατήσουν προσεκτικά το ήδη μη - διχαστικό 
Γλωσσάρι τους), που είναι μια πρώτη βίζιτα 
στην Κύπρο από Τούρκο Πρωθυπουργό ή 
Πρόεδρο μετά που εκλέγεται, αυτή δεν μας 
πολυαπασχόλησε, μπορεί πολλά να λέχθη-
καν ‘’πίσω από πόρτες’’, μάθαμε ήταν πιο... 
‘’ήπιος’’, συναντήθηκε και με 4 Τ κ πολιτι-
κούς άλλους από τον Ακιντζί, που έπειτα από 
τόσες αγκαλίτσες τον παρα-αποδεχτήκαμε 
ως ‘’εγκάθετο’’ σαν τον Ταλάτ  . ίλησε 
για ασφάλεια των Τ κ, ασφάλεια και διπλα-
σιασμό του κατά κεφαλήν εισοδήματος στα 
κατεχόμενα (αφού η λίρα πέφτει πανταχού), 
αλλά η Κύπρος συνιστά εθνική υπόθεση 
για την Τουρκία και η Τουρκία ως ‘’εγγυ-
ήτρια χώρα’’ της Κυπριακής Δημοκρατίας 
- εγγυήτρια μιας χώρας την οποίαν όμως 
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝ ΡΙΖΕΙ - παρεκτός ως ‘’μα-
καρίτισσα’’, ‘’νεκρή’’ ( u ), ενώ ‘’η τ κ 
κοινότητα δεν θα αφεθεί από την Τουρκία 
να γίνει μειονότητα’’... ο Ερντογάν ήρθε να 
μας φορέσει πάλε φέσι μέρα της Ελευθερίας 
του Λόγου, με το Γλωσσάρι του ΟΑΣΕ που 
‘ρθε ανήμερα να μας ‘’πληγώσει’’ .

Εν τη ρύμη του παρα-λόγου
Τώρα, αν ο πρόεδρος της ΕΣΚ, Γ. Φρά-

γκος, είπε αυτολεξεί, «Επεξεργαζόμαστε 
από κοινού γλωσσάριο…», αυτό έγραψε, εκ 
μέρους του ΔΣ,  ‘’έγινε στις 5 Μα ου 2018 
στην κατεχόμενη Λευκωσία, εν τη ρύμη 
του προφορικού λόγου και αφορούσε την 
ευρύτερη δικοινοτική συνεργασία των δη-
μοσιογράφων και όχι ενέργειες που σχετί-
ζονται με την κοινή δράση ειδικά της ΕΣΚ 
και του Τ κ Συνδέσμου Δημοσιογράφων’’  
Είεν  Διαλέγετε και παίρνετε. 

Ο  Λ ε ς α  ο  Πρ ε ς
Ο και όχι Η - όπως έγραψε κάποιος δει-

νός δημοσιογράφος - Ο αντιπρόσωπος του 
γραφείου της Ελευθερίας του Τύπου του 
ΟΑΣΕ (σοβαρά μιλώ, αυτός είναι ο τίτλος 
Τού όχι Τής), Αρλέμ Ντεζίρ, παρουσίασε 
επίσης το γλωσσάρι, πόνημα μιας επιτρο-
πής εμπειρογνώνων -στην οποία μετέχει ο 

ρ. ριστοφίδης, Γραμματέας της ΕΣΚ και 
Ταμίας της Αρχής Δεοντολογίας, αλλά υπό  
την προσωπικήν ιδιότητα-, που ονομάζεται  
«Λέξεις που έχουν σημασία», λέγοντας ότι οι 

λέξεις αντικατοπτρίζουν την ιστορία και τον 
πολιτισμό, αλλά προέρχονται επίσης από τις 
δικές μας επιλογές, τη στάση μας απέναντι 
σε καταστάσεις, γεγονότα και ανθρώπους. 
Οι λέξεις διαμορφώνουν τις απόψεις μας, 
κάνουν τη διαφορά πολλές φορές, ανέφερε, 
προσθέτοντας ότι πολλές φορές λένε ότι ‘’ο 
πόλεμος ξεκινά με τα λόγια, ίσως η ειρήνη 
και η ενότητα μπορούν επίσης να ξεκινήσουν 
με λέξεις’’.  Ο ίδιος κ. Ντεζίρ ευχαρίστησε 
τον Πρόεδρο (της ΕΣΚ, όχι της κυβέρνη-
σης) Γ. Φράγκο για την συνεργασία τους 
στο Γλωσσάρι, κι αυτό ήταν εν τη ρύμη του 
(παρα)-λόγου: Αν ο Πρόεδρος (της ΕΣΚ, όχι 
της κυβέρνησης) δεν μίλησε έως προχθές, 
είναι επειδή έλειπε, λέει, κείνες τις μέρες 
(Ιούνιο) (τόσο μακριά) στην Κίνα  Ε, πού ν’ 
ακούσει τα σχόλια.. .Θυμήθηκα που ούρλιαζε 
κυριολεκτικά βουλευτής (του κυβερνώντος) 
στην τηλεόραση (ΡΙΚ), γιατί είπε, μιλούσε 
από...Πάφο, πόσω μάλλον να επικοινωνεί 
κάποιος από Πεκίνο

«Εδώ και μέρες βρίσκομαι στο Πεκίνο, 
σε πολυήμερη αποστολή, εκπροσωπώντας 
την ΕΣΚ σε διεθνή σύναξη των προέδρων 
δημοσιογραφικών ενώσεων από 47 χώ-
ρες του κόσμου. ς εκ τούτου, έχω πε-
ριορισμένη πρόσβαση στο διαδίκτυο και 
καθόλου πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Αυτά για όσους διερωτώνται 
γιατί σιωπώ επί μακρόν και δεν απαντώ». 

Γιώργος Φράγκος, Πρόεδρος ΕΣΚ,  
22.06.18, 13.49.

Η λ α  λανθ νου α
εν λ ε  λ θος 

Στην επιτροπή που εκπόνησε το Γλωσσάρι 
156 ανεπιθύμητων λέξεων και φράσεων αλλά 
κατά τη φράση του κ. Φράγκου είναι το ίδιο... 
‘’εθελούσιο’’ ( ) o  or , ως ειπείν, 
μπαρδόν Ελληνιστί, μετέχει ο ρ. ριστο-
φίδης, Γραμματέας της ΕΣΚ και Ταμίας της 
Επιτροπής Δεοντολογίας, αλλ’ απλώς ως... 
απλός ‘’εμπειρογνώμων’’, παρ’ όλον ότι του 
ξεφεύγουν συχνά γραμματικά λάθη όταν μιλά 
στα ΜΜΕ,  ‘’εν τη ρύμη’’ - και αυτού- ‘’του 
προφορικού λόγου’’  

Πεν ρό Γλ ρ
αν ε νο που πλα ρε

Το ίδιο το Γλωσσάρι είναι κατ’ ουσίαν πρό-
χειρο, ευτελές και ασήμαντο ως ‘’εργαλείο’’ 
για δημοσιογράφους που ξέρουν Ιστορία 
και για τον κόσμο που την έζησε για να την 
αγνοήσει με τα Σεμινάρια και τα Γλωσσά-
ρια - Προσκυνητάρια - Προσηλυτισμού των 
ανθρώπων αυτού του τόπου. Η γλώσσα μας 
έχει αλλάξει άρδην από το 1974 κι εδώ με 
εισαγωγή πρωτοφανέρωτων λέξεων-εννοι-
ών, π.χ. εισβολή, κατοχή υπ. Αρ. 22 και 27 
αντιστοίχως, του Γλωσσαρίου ‘’τους’’,  για τις 
οποίες δεν βρέθηκε κοινά αποδεκτός άλλος 

όρος. Οι εγκλωβισμένοι μας μαθαίνουμε δεν 
έχουν πια πρόβλημα να είναι εγκλωβισμένοι, 
αφότου ανοίξαν τα (τα Τουριστικά και όχι Τα 
Τουρκικά οδοφράγματα, όπως παν’ να κά-
μουν τώρα με κείνο της Δερύνειας ), αφού 
το πρόβλημα ήταν... διακίνησης, όπως λέμε 
‘’κινητικόν’’, μα τώρα δεν υπάρχει πια  Έχουν 
ελεύθερη... κινητικότητα οι Καρπασίτες, από... 
βορρά προς νότον... κάτι για παιδεία και για 
βιβλία, κάτι δάσκαλοι που δεν εγκρίνονται 
από το παράνομο καθεστώς στα κατεχόμενα 
(έτσι τα λέει και η...ΕΣΚ) από την Τουρκία 
μέρη μας, ας... κυλίονται. Αποκλείονται κείνοι 
που το γλωσσάρι δεν αλλάξαν να ταιριάζει 
με την εισβολή του Αττίλα, και την κατοχή, 
που συνώνυμο ανώδυνο δεν υπάρχει άλλο 
από την Ελευθερία, για ΟΛΟ τον Κυπριακό 
Λαό, απαγορευμένο ρηματικά και αυτόν. Και 
διχοτομημένο στα δύο. Μπορεί η Κύπρος 
να σακατεύτηκε: Πέρασε ‘74 και Μαρί όχι 
ατύχημα... εκτροχιαστικό, σαν στην Τουρκία το 
πρόσφατο, πέρασε  κούρεμα και ‘’Συναινετικό’’... 
εκποιημένο Συνεργατισμό, περνάει κρίση 
καραμπινάτη, μα η κρίση του τού λέει πρώτη 
αναγκαιότητα να φύγει ο Τούρκος δυνάστης 
και οι κολαούζοι του, στα κατεχόμενα και στις 
‘’ελεύθερες’’ περιοχές, που παν’ λάου λάου 
για μιαν άλλην κατοχή. Μόνον εργαλείον η 
λευτεριά του Τόπου: από τη Δερύνειαν ώς 
την Κερύνειαν. Και...  βλέπουμεν  

ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λόγος και Λογοκρισία
ΑΠΟ ΤΗ ΕΡΥΝΕΙΑ ΩΣ ΤΗΝ ΚΕΡΥΝΕΙΑ

ΤΟ ΙΔΙΟ ΤΟ ΓΛΩΣ
ΣΑΡΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤ  
ΟΥΣΙΑΝ ΠΡΟ
ΧΕΙΡΟ, ΕΥΤΕΛΕΣ 
ΚΑΙ ΑΣΗΜΑΝΤΟ 
ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ  
ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ
ΓΡΑΦΟΥΣ ΠΟΥ 
ΕΡΟΥΝ ΙΣΤΟ

ΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
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Η γλ σσα μας έ ει 
αλλ ει ρδην από το 

 κι εδ  με εισαγωγή 
πρωτο ανέρωτων 

λέ εων εννοι ν  π  
εισβολή  κατο ή υπ  Αρ  

 και  αντιστοί ως  
του Γλωσσαρίου τους   

για τις οποίες δεν 
βρέ ηκε κοιν  αποδεκτός 

λλος όρος

ΑΡΤ ΑΕΡΙ

Ο Βίνσεντ βαν Γκογκ γεννήθηκε στις 30 
Μαρτίου 1853 και πέθανε στις 29 Ιου-
λίου 1890. ταν Ολλανδός ζωγράφος. Εν 

ζωή, το έργο του δεν σημείωσε επιτυχία, ούτε ο 
ίδιος αναγνωρίστηκε ως σημαντικός καλλιτέχνης. 

στόσο, μετά τον θάνατό του, η φήμη του εξαπλώ-
θηκε πολύ γρήγορα και σήμερα αναγνωρίζεται ως 
ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους όλων 
των εποχών. Η επίδρασή του στα μεταγενέστερα 
κινήματα του εξπρεσιονισμού, του φωβισμού αλλά 
και εν γένει της αφηρημένης τέχνης, θεωρείται 
καταλυτική.

Το 1880, σε ηλικία 27 ετών, ξεκινά να παρακο-
λουθεί τα πρώτα του μαθήματα ζωγραφικής, ωστόσο 
σύντομα έρχεται σε ρήξη με τον δάσκαλό του, Αντόν 

Μωβ, γύρω από καλλιτεχνικά ζητήματα. Τα επόμε-
να χρόνια δημιουργεί έργα κυρίως επηρεασμένα 
από τη ζωγραφική του Ζαν Φρανσουά Μιγέ, ενώ 
ταξιδεύει στην ολλανδική επαρχία ζωγραφίζοντας 
θέματα που εμπνέεται από αυτήν. Τον χειμώνα του 
1885 παρακολουθεί μαθήματα στην Ακαδημία 
της Αμβέρσας, τα οποία όμως διακόπτονται πολύ 
σύντομα αφού αποβάλλεται από τον καθηγητή της 
ακαδημίας Ευγένιο Σιμπέρ.

Την άνοιξη του 1886 επισκέπτεται το Παρίσι, 
όπου ζει με τον αδελφό του - επιτυχημένο έμπορο 
τέχνης. Κατά την παραμονή του, έρχεται σε επαφή 
με τους ιμπρεσιονιστές Ντεγκά, Πισαρό, Γκωγκέν 
και Λωτρέκ. Επηρεάζεται σημαντικά από το κίνημα 
του ιμπρεσιονισμού και ειδικότερα σε ό,τι αφορά 

τη χρήση του χρώματος. 
Δύο χρόνια αργότερα, το 1888, ο βαν Γκογκ εγκα-

ταλείπει τη γαλλική πρωτεύουσα και επισκέπτεται 
τη νότια Γαλλία και την περιοχή της Προβηγκίας. 
Την περίοδο αυτή επινοεί και μία ιδιαίτερη τεχνική 
των στροβιλισμάτων με το πινέλο, ενώ στους πίνακές 
του κυριαρχούν έντονα χρώματα, όπως κίτρινο, 
πράσινο και μπλε, με χαρακτηριστικά δείγματα 
τα έργα «Έναστρη νύχτα» και μία σειρά πινάκων 
που απεικονίζουν ηλιοτρόπια. Το έργο «Κόκκι-
νο αμπέλι» αυτής της περιόδου είναι επίσης το 
μοναδικό έργο που κατάφερε να πουλήσει ο βαν 
Γκογκ εν ζωή. Κατά το διάστημα της παραμονής του 
στην Αρλ, δέχεται και την επίσκεψη του ζωγράφου 
Γκωγκέν. στόσο, μετά από λίγους μήνες, οι δυο 

τους διαφωνούν έντονα και λόγω της ασταθούς 
ψυχικής του υγείας, ο βαν Γκογκ κόβει μέρος του 
αριστερού του αυτιού καταλήγοντας στο νοσοκομείο 
της περιοχής. Τον Ιούλιο του 1890, ο βαν Γκογκ 
εμφανίζει συμπτώματα έντονης κατάθλιψης και 
τελικά αυτοπυροβολείται στο στήθος στις 27 Ιουλίου, 
ενώ πεθαίνει δύο ημέρες αργότερα. 

Συνολικά δημιούργησε σε διάστημα περίπου 
δέκα ετών περισσότερους από 800 πίνακες και 
1000 μικρότερα σχέδια. Σώζεται ακόμα εκτενής 
αλληλογραφία του με τον αδελφό του, που περι-
λαμβάνει περισσότερα από 700 γράμματα. 

Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε
στο . r r . o .
Μακαρίου 71, Λ σία

ίνσεντ βαν Γκογκ

ρ ΝΙΚΗ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ
 



άθε 15 του Ιούλη ηχούν 
οι σειρήνες-Ερινύες, πα-
ράφορες κραυγές δαιμο-
νικές, κι ανασηκώνουν 
τη νηνεμία του πικρού 
καλοκαιριού θύελλα δια-
μαρτυρίας κι επίγνωσης 

για το ειδεχθές έγκλημα, που έδωσε αφορμή 
στην επέλαση του Αττίλα. Το μήνυμα σε 
παραβιασμένο «Φάκελο» κλειστό κι όμως 
αβίαστα ηχηρό ανιστορεί για κείνους τους 
ελληνώνυμους ανθέλληνες που πράξαν 
το κακό, ατιμάζοντας με την ατίμωση της 
πατρίδας σε χώμα πανάρχαιο ελληνικό την 
τιμημένη στολή του Έλληνα αξιωματικού. 
Αδιανόητες οι λέξεις κι ακατανόμαστες 
οι πράξεις των αναπολόγητων ανομημά-
των  όσο κι αν επιδέξια αντιστρέφονται, 
όσο κι αν δόλια συσκοτίζονται σε πλάνης 
υστερογενή αφηγήματα, αψευδείς απο-
καλύπτονται μάρτυρες του σφαγιασμού, 
του αφανισμού, της προδοσίας και της 
ανατροπής του κράτους και του βίου. 
Επώδυνα βιώματα διαμηνύουν μνήμες 
οδύνης για τον ανελέητο εκπεσμό, που 
προδιέγραψε τη δίνη των δεινών μας απ’ 
άκρη σ’ άκρη του δύσμοιρου τόπου. Και 
δεν παύουν από τότε μέχρι σήμερα να 
διαλαλούν ώς τα πέρατα του κόσμου τα 
απαράγραπτα δίκαια για δικαίωση και 
επιστροφή στην προγονική μας γη  κι 
ας είναι οι αντίξοοι καιροί απάνθρωπα 
αδιάφοροι. Παρότι μας είπε ο Σεφέρης 
«Καθένας χωριστά ονειρεύεται και δεν 
ακούει τον βραχνά των άλλων», παραίτηση 
και ολιγωρία χωρίς επίμονη διεκδίκηση 
θα σήμαινε αμαχητί υποταγή. 

Της ύβρεως και της νέμεσης, ωστό-
σο, αλλοτινές και τωρινές υπομνήσεις, 
αναταράζουν το τέλμα, αιφνιδιάζοντας 
τον λήθαργο του δικού μας ύπνου μέσα 
στην παράταση της δυσοίωνης σιωπής 
και μιας παράλυτης ακινησίας. Παγώνει η 

ρα Μηδέν σ’ αυτήν την αποφράδα μέρα 
του Ιούλη, που είναι για μας ο μήνας ο 
σκληρός και ο πιο καυτός στην πύρινη 
λαίλαπα μιας ατελεύτητης Σισύφειας δο-
κιμασίας. Μα η κλεψύδρα δεν σταματά ν’ 
αναμετρά με ολοένα δίσεχτους ρυθμούς 
44 βλοσυρούς ενιαυτούς και αρίφνητους 
μήνες οργισμένους. Ανάκληση έντρομων 
άναυδων στιγμών και πληγωμένων ενα-
γώνιων ημερών, που μεγαλώνουν σκο-
τεινές σκιές φανατικού αδελφοκτόνου 
μίσους. έφρενο παραλήρημα το νείκος 
της πύρρειας νίκης εναντίον άσπονδων 
εχθρών σε χρόνιες διαμάχες φρατριών, 

Μακαριακών και Γριβικών. Όπως κάθε 
φορά, έτσι και τότε ακαταδάμαστο το πάθος 
των παθημάτων του Ελληνισμού: της φυλής 
η «δολερή» Διχόνοια, ισχυρή παντοκρα-
τόρισσα, έστηνε τον θρόνο ανάμεσά τους, 
προκαλώντας τη μικρόνοια του χαλασμού. 
Κάτω από  εκρήξεις βομβών, προτεταμέ-
να όπλα και θανάσιμους πυροβολισμούς, 
αναίτιες απειλές και ανατινάξεις κτηρίων και 
αστυνομικών σταθμών κανείς δεν άκουγε 
νουθεσίες και παραινέσεις του εθνικού 
Ποιητή: «Από στόμα όπου φθονάει, Παλ-
ληκάρια, ας μην ‘πωθή Πως το χέρι σας 
κτυπάει Του αδελφού την κεφαλή».

Το πραξικόπημα της χούντας των Αθη-
νών ήταν εδώ, για να μελανουργήσει «χωρίς 
περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ», 
ασελγώντας πάνω στο σώμα και την ψυχή 
της Κύπρου. Ανεπανόρθωτο ανόσιο κακό.  
Ανάκληση της υποχθόνιας συνωμοσίας, 
της προ ετών εξυφαίνουσας την προδοσία 
της πατρίδας από Εφιάλτες μηδίσαντες, που 
άνοιξαν κερκόπορτες σε άδεια πολυβολεία, 
αφύλακτες ακτές, εγκαταλελειμμένες πόλεις 
και έρημα χωριά. Κι ύστερα, το ανακάλημα 
στο ξέσπασμα των θρήνων και των οιμω-
γών, ο απαραμύθητος σπαραγμός μπροστά 
στην επικείμενη συμφορά της δικής μας 
μικρασιατικής καταστροφής, το προανά-
κρουσμα μιας διαιωνιζόμενης τραγωδίας 
δίχως κάθαρση.

Τα γεγονότα κατ’ επανάληψιν γνωστά 
στις αυτονόητες σημάνσεις των λεπτομε-
ρειών τους, για το ποιες αόρατες-ορατές 

δυνάμεις τα νήματα κινούσαν, για το ποιοι 
και πόσο έφταιξαν άρρωστοι εγκέφαλοι 
ανόητων δικτατορίσκων, δίνοντας από το 
«εθνικό κέντρο» εντολές σε ενεργούμενα 
εκτελεστικά τους όργανα, θυματοποιώντας 
επίσης εδώ και φανατίζοντας ανεγκέφα-
λους νέους της ΕΟΚΑ Β’ εν ονομάτι μιας 
ψευδεπίγραφης Ένωσης, όχι αυτής για την 
οποία θυσιάστηκαν οι ήρωες της ΕΟΚΑ 
του 1955-59. 

Λο οτε ν α α  Ι τορ α 
«Δυστυχώς η Ιστορία δεν επεμβαίνει 

για ν’ ανατρέψη, δυστυχώς η Ιστορία δεν 
ενδιαφέρεται ν’ αποτρέψη, αντιθέτως το 
ψωμί της κρέμεται απ’ τα λάθη μας», σημει-
ώνει ο Κώστας Μόντης. Μένει επομένως 
η λογοτεχνία για να συγκεφαλαιώσει με 
όλους τους τρόπους έκφρασης τις απαρα-
χάρακτες και αναλλοίωτες αλήθειες. Γιατί 
«ανοιχτά πάντα κι άγρυπνα τα μάτια της 
ψυχής» της και επειδή εφιστά την προσοχή 
μας πάλι ο Μόντης εκπροσωπώντας τους 
«ποιητές» στο ομότιτλο ποίημα: «Έχουμε 
κ’εμείς τις πληροφορίες μας, έχουμε κ’εμείς 
τις δικές μας πληροφορίες, τις ιδιαίτερες, 
τις κρυπτογραφημένες, τις απ’ αλλού». Σε 
παρόμοιες αποτιμήσεις προβαίνει και η 
Πίτσα Γαλάζη στην προσφάτως εκδοθεί-
σα ποιητική της συλλογή «Η Φωνή»: «Οι 
λέξεις έχουν δει πολλά Κι έζησαν άλλα 
τόσα ωνεύει το ίζημα παχύ στο κάτω 
της γραφής Λιπαίνοντας την γλώσσα Τα 
λόγια έχουν δει πολλά Οδύσσειες έχουν 

ζήσει Από τ’ αποκα δια σφοδρός ο άνεμος
Φυσά στο ποίημα να καθίσει». 

Σταχυολογούμε λοιπόν μερικών δικών 
μας συγγραφέων, πεζογράφων και ποιητών 
ενδεικτικά μικρά αποσπάσματα από τις 
λογοτεχνικές τους εμπνεύσεις γύρω από 
το άφρον πραξικόπημα. Σκιαγραφώντας 
τα δρώμενα κατά τις παραμονές του γρά-
φει ο Νίκος Κρανιδιώτης στο πολυσέλιδο 
δίτομο χρονικό του «Ανοχύρωτη Πολι-
τεία-Κύπρος 1960-1974»: «Όλο εκείνο 
τον καιρό ένιωθα να βολοδέρνει γύρω μου 
μια ακαθόριστη απειλή: κάτι μουντό και 
σκοτεινό σαν μπόρα, που επρόκειτο από 
ώρα σε ώρα να ξεσπάσει. Άλλωστε, εκτός 
από τις υπάρχουσες ενδείξεις, είχαμε πάρει 
κείνες τις μέρες στην Πρεσβεία αλλεπάλ-
ληλα απειλητικά τηλεφωνήματα και ανώ-
νυμες υβριστικές επιστολές: Προδότες θα 
πληρώσετε - Προδότες του Ελληνισμού 
θα πεθάνετε ». Και ουδέν σχόλιον εδώ 
από τον συγγραφέα περί προδοσίας και 
προδοτών, μόνο αυτούσια η ύβρις για τη 
μεθερμηνεία της από τον αναγνώστη.

Στο προλόγισμα των διηγημάτων του 
Νίκου Νικολάου- ατζημιχαήλ «Η κόρη 
του δραγουμάνου» ο πολυγραφότατος εξ 
Ελλάδος αείμνηστος ριστόφορος Μηλιώ-
νης, συγκρίνοντας τη «βαθιά πληγή» με τις 
συνέπειες της Μικρασιατικής Καταστροφής 
ή της Κατοχής, επισημαίνει: «…αναζητούν 
τα λογοτεχνικά έργα που θα εντάξουν αυτά 
τα γεγονότα στην περιοχή της Τέχνης, που 
υπερβαίνει τον χρονικά προσδιορισμέ-

νο χαρακτήρα τους και όπου παίζεται το 
προαιώνιο ανθρώπινο δράμα των παθών, 
του πόνου και του θανάτου». Στο πρώτο 
διήγημά, που επιγράφεται «Το σταυρόλεξο», 
ο πρωταγωνιστής, «που ανήκε πια σε έναν 
άλλο κόσμο», διαφορετικό από εκείνο του 
τμηματάρχη, ο οποίος περί άλλα ανώδυνα 
τυρβάζει, όπως τα ποδοσφαιρικά, προσπαθεί 
να συμπληρώσει τα οριζόντια και κάθεται 
τετραγωνάκια του σταυρόλεξου, λύνοντας 
τις φράσεις-κλειδιά, που στοιχειοθετούν 
προφανώς το πραξικόπημα. Αποσπούμε 
τέσσερα χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
« αρακτηρίστηκε και ως άφρον. Απόπειρα 
μεταβολής του πολιτεύματος με βίαια μέσα, 
συνωμοσία ή συνεννόηση με ξένους για 
κήρυξη πολέμου εναντίον της πατρίδας… 
Παραπλάνηση στρατιωτών με σκοπό να 
πάρουν μέρος σε στάση…Τιμωρείται με 
θάνατο…». Αλλά και στο πρώτο από τα 
αυτοαναφορικά διήγηματα της συλλο-
γής τής Μόνας Σαββίδου Θεοδούλου 
«Οδός Κουμανδαρίας» στο επίκεντρο της 
σκηνής που ανοίγει με το πραξικόπημα 
ο μικρασιάτης ταλαίπωρος θείος της: «Την 
αποφράδα μέρα του πραξικοπήματος, τον 
Ιούλιο του 1974, όταν οι πυροβολισμοί 
από τις ταράτσες των γύρω πολυκατοικιών 
τρομοκρατούσαν τη γειτονιά, αποφάσισαν 
οι γονείς μου να έρθει να μείνει μαζί μας ο 
μεγάλος αδελφός του πατέρα μου, ο μικρα-
σιάτης γενάρχης της οικογένειας. … . Τι να 
συνέβαινε άραγες μες στην εφτάκλειστη 
ψυχή του; Ποιες μοίρες αναδιπλώθηκαν 
και απειλούσαν τη δεύτερη πατρίδα του;».

Στο πλαίσιο της ποίησης πρωτίστως 
εμβληματικοί οι πρώτοι στίχοι του ποι-
ήματος «Άκου» του Βάσου Λυσσαρίδη 
από τη συλλογή του «Κραυγές»: «Άκου:
Στην Κερύνεια οι τριήρεις αυτοβυθίστηκαν 
από ντροπή στην Αίπεια ο Ευριπίδης δεν 
θέλησε να δραπετεύσει. Αλυσοδεμένος 
στα μπουντρούμια του Κερυνειώτικου 
κάστρου δεν ξέρει αν πρέπει να νοσταλ-
γεί την Αθήνα». Και ο συναγωνιστής του 
ήρωας της αντίστασης Δώρος Λο ζου 
είναι ως να έβαζε στο στόμα των πραξι-
κοπηματιών τους στίχους: «Ένας ποιητής 
κινείται ανάμεσά μας. Προσοχή Όπου κι 
αν τον συναντήσετε πυροβολήστε χωρίς 
προειδοποίηση. Είναι επικίνδυνος ». Με 
ελεγειακούς τόνους η Νάγια Ρούσου απο-
τυπώνει τις τραγικές μέρες στη μακρόστι-
χη της σύνθεση «Οργή Δευτερογιούνη», 
που προτάσσει στην ομότιτλη συλλογή της: 
«Καλοκαίρι γλυφό καλοκαίρι στυφό μήνα 
μου δεκαοχτάχρονε ακόμα δεν ετέλειω-
σες κι η μοίρα σου αβγατίζει. Πρόσθεσες 
φρίκη δυο και δυο θάνατο κι απουσία
αγνώμονες, αγνοούντες, αγνοούμενοι.

άρισες μακελειό». Με δικαιολογημένο 
πικρό παράπονο οι στίχοι του ποιήματος 
«Είμαστε Έλληνες» του Μιχάλη Πασιαρδή 
από τη συλλογή του «Ο δρόμος της ποίησης 
Β’»: «Είμαστε Έλληνες. Δεν καρτερούμε 
τίποτα. Τώρα μας ρίξατε στους Τούρκους
το αίμα πότισε πλούσιο τη γη κι αλυσο-
δέσανε πικρά τον Πενταδάκτυλο. Είμαστε 
Έλληνες. Δεν καρτερούμε τίποτα, τίποτα 
απ’ την Αθήνα. Είμαστε Έλληνες, Έλληνες 
του πικρού καιρού και της Απελπισίας».

Ακροτελεύτια προσθήκη μια στροφή 
του ποιήματος «Πριν απ’ την Έξοδο» από 
την ποιητική μου συλλογή «Τευκριδών 
Επάνοδος»:«Κι ύστερα ο αδόκητος σπα-
ραγμός Κομμένα χέρια αναζητούν αιμό-
φυρτα κεφάλια στην άβυσσο των λάκκων.
Αδελφός τον αδελφό θρηνεί κι οι φωνές 
τους σμίγουν κάτω από πλάκες τύμβων.
Στο χείλος του απονύκτερου Άδη χωρίς 
σταυρούς κι ονόματα η μάνα νυκτερίδα
κτυπά φτερά από κοπετούς». 

Ο Διονύσης Σαββόπουλος παρουσιάζει 
στις 25 Ιουλίου, στο Αρχαίον Κίτιον, ένα 
ατμοσφαιρικό μουσικό πρόγραμμα βασι-

σμένο στη μελωδία και στη φωνή. Πρόκειται για 
μια παράσταση που διατρέχει όλη του τη μουσική 
πορεία επιλέγοντας τραγούδια και ιστορίες που 
κυλάνε ζωντανά πάντα μέσα από την κιθάρα και 
τη φωνή του, με τη συνοδεία μόνο ενός πιάνου.

Τραγούδια που έχουμε αγαπήσει και έχουμε 
αγαπηθεί με αυτά. Με τη φωνή του, τις αφηγήσεις 
του, τους στίχους και τη μουσική του να πρωταγω-
νιστούν για δυο ώρες περίπου στη σκηνή.

Μια από τις σπάνιες φορές που έχει κανείς την 
ευκαιρία να απολαύσει λιτά και καθαρά τον εσω-

τερικό πλούτο της δουλειάς του σπουδαίου μας 
Διονύση Σαββόπουλου.

Θα είναι σίγουρα μια μαγική βραδιά. Θα είναι 
σίγουρα η συναυλία που θα σημαδέψει το Φεστιβάλ  
Λάρνακας και θα είναι σίγουρα ό,τι καλύτερο θα 
δούμε το φετινό καλοκαίρι. Η παράσταση γίνεται 
σε έναν από τους πιο όμορφα διαμορφωμένους 
χώρους που έχει να παρουσιάσει το Φεστιβάλ Λάρ-
νακας. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρουσιασθεί 
στον χώρο αυτό εξαιρετικές παραστάσεις, όπως με 
την Ευανθία Ρεμπούτσικα, Τενόρους 21ου αιώνα 
Μόσχας, Γιώργος Περρής και πολλές άλλες.

Πιάνο - φωνή, μια μουσική πρόταση που τα 
τελευταία χρόνια «κερδίζει έδαφος» στις μουσι-

κές σκηνές και στη συνείδηση του κοινού, όπου 
το τραγούδι, λόγος και μελωδία, κυριαρχεί γυμνό, 
στηριζόμενο από τη φωνή του ερμηνευτή και τη 
μουσική υποστήριξη του πιάνου. 

Μια νέα πρόταση με έναν ιδιαίτερα απαιτητικό 
τρόπο παρουσίασης και ερμηνείας του σύγχρονου 
ελληνικού τραγουδιού.  Διονύσης Σαββόπουλος 
παρουσιάζει ένα ατμοσφαιρικό μουσικό πρόγραμ-
μα βασισμένο στη μελωδία και στη φωνή. Άρχισε 
η προπώληση των εισιτηρίων από το ταμείο του 
Δημοτικού Θεάτρου και ηλεκτρονικά από την 

our. o .     και όλα τα   E  . 
Γενική είσοδος 15 ευρώ  και ώρα έναρξης 21:00. 
Επίσημος  χορηγός Φεστιβάλ Λάρνακας ο ΚΟΤ.

Της Κυριακής
www.simerini.com.cy
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Ιωάννης Παπαπέτρου 
υπέγραψε συμβό-
λαιο συνεργασίας 
με τον Παναθη-
ναϊκό u r oo , 
αποτελώντας το νέο 
μετεγγραφικό από-

κτημα της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ. 
Ο 24χρονος φόργουορντ πήρε τη μεγάλη 
απόφαση να μετακομίσει από το ΣΕΦ στο 
ΟΑΚΑ, για να γίνει μόλις ο έβδομος παί-
κτης στην ιστορία που άλλαξε φανέλα κι 
από τα ερυθρόλευκα  έβαλε τα πράσινα  
μέσα σε ένα καλοκαίρι. Ένα χρόνο μάλιστα 
μετά τον Ματ Λοτζέσκι, ο οποίος έκανε 
την ίδια ακριβώς διαδρομή.

Το... άμεσο ταξίδι από τον Ολυμπιακό 
στον Παναθηναϊκό έχουν κάνει στο πα-
ρελθόν επίσης ο Γιώργος Σκροπολίθας 
(1983), ο Νίκος Δαρίβας (1986), ο Ζάρκο 
Πάσπαλι (1994), ο Τζόνι Ρότζερς (1999), ο 
Άντριγια Ζίζιτς (2007) και ο Ματ Λοτζέσκι 
(2017), ενώ την αντίθετη διαδρομή έχουν 
κάνει στο παρελθόν ο ρήστος Ιορδα-
νίδης (1979), ο Σάσα Βολκόφ (1994), ο 

Νίκος Μπουντούρης (2000), ο Βασίλης 
Σπανούλης (2010) και ο Στράτος Περ-
πέρογλου (2012).

Πέραν αυτών, τη φανέλα των αιωνί-
ων  έχουν φορέσει επίσης οι: Βασίλης 

ανθόπουλος, Δημήτρης Παπανικολάου, 
Πάτρικ Φέμερλινγκ, Γκιόρκι Σερμαντίνι, 
Ανδρέας Γλυνιαδάκης, αν Βουγιούκας, 
Σοφοκλής Σχορτσανίτης, Λουκάς Μαυρο-
κεφαλίδης, άρης Γιαννόπουλος, Γιάννης 
Μπουρούσης και Γιώργος Μπόγρης.

ΣΚΡΟΠΟΛΙΘΑΣ  
Ο ΠΡ ΤΟΣ ΔΙΔΑ ΑΣ

Ο Γιώργος Σκροπολίθας έχει συνδέσει 
το όνομά του με τον Παναθηναϊκό, στον 
οποίο αγωνίστηκε από το 1983 έως το 
1992. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης βέβαια 
είναι ότι στον Παναθηναϊκό πήγε από τον 
Ολυμπιακό, αφού φορούσε τα ερυθρό-
λευκα  από το 1980 έως και το 1983  Το 
καλοκαίρι του 1983 θα έγραφε πάντως 
ιστορία, ως ο πρώτος μπασκετμπολίστας 
που αποχώρησε από τον Ολυμπιακό με 
προορισμό τον Παναθηναϊκό χωρίς... εν-
διάμεσους σταθμούς.

Ο ΑΡΚΟ ΣΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ
Ο Ζάρκο Πάσπαλι αγαπήθηκε όσο 

κανένας άλλος ξένος στην ιστορία του 
Ολυμπιακού, αφού ήταν αυτός που 
επανέφερε την ομάδα στον δρόμο των 
επιτυχιών στο λυκαυγές της δεκαετίας του 
90’. Αγωνίστηκε στους ερυθρόλευκους  
για μία τριετία (1991-’94), κατακτώντας δύο 
πρωταθλήματα και ένα κύπελλο Ελλάδος. 
Το καλοκαίρι του 1994, ωστόσο, με τον 

Ολυμπιακό να αποφασίσει να τον αφήσει 
ελεύθερο μετά την αποτυχία κατάκτησης 
του Κυπέλλου Πρωταθλητριών (πλέον 
Euro u ) κόντρα στη Μπανταλόνα, 
ο Ζάρκο Πάσπαλι έκανε αυτό που δεν 
περίμενε κανείς: πέγραψε στον Πανα-
θηναϊκό

Ο ΣΥ ΠΑΘΗΣ ΡΟΤ ΕΡΣ
ταν το καλοκαίρι του 1997 όταν ο 

Τζόνι Ρότζερς ήρθε στον -εν ενεργεία 
πρωταθλητή Ευρώπης- Ολυμπιακό ως 
αντικαταστάτης του Κρίστιαν Βελπ. Ο πε-

ρίεργος τρόπος που σούταρε τον έκανε 
συμπαθή, κυρίως βέβαια επειδή η μπάλα 
κατέληγε στο καλάθι.

Η αλήθεια είναι ότι ο Αμερικανός με το 
ισπανικό διαβατήριο πάουερ φόργουορντ 
είχε μόνο συμπάθειες στον Πειραιά, αφού 
ήταν τζέντλεμαν. Η απόφασή του πάντως 
να αποχωρήσει το καλοκαίρι του 1999 
για χάρη του Παναθηναϊκού -στον οποίο 
έμεινε μέχρι το 2002, κατακτώντας δύο 
πρωταθλήματα Ελλάδος και 2 φορές την 
Euro u - δεν φάνηκε να απασχολεί 
ιδιαίτερα τους φίλους του Ολυμπιακού, 

οι οποίοι σεβάστηκαν το γεγονός ότι δεν 
προκάλεσε ποτέ με τη  συμπεριφορά του.

Ο ΣΤΡΑΤΙ ΤΗΣ  Σ
Ο Άντρια Ζίζιτς μπαίνει ουσιαστικά και 

αυτός στην κατηγορία Τζόνι Ρότζερς . Ο 
Κροάτης φόργουορντ σέντερ αγωνίστηκε 
μία διετία στον Ολυμπιακό (2005-’07), 
έχοντας μία καλή παρουσία. Το καλοκαίρι 
του 2007, ωστόσο, ο τότε τεχνικός του 
Ολυμπιακού, Πίνι Γκέρσον, του ανακοί-
νωσε ότι δεν χωρούσε  στα πλάνα του. 
Και τότε ήταν που ο Παναθηναϊκός δεν 

έχασε την ευκαιρία και τον πρόσθεσε στο 
ρόστερ του, δίνοντας βάθος στη γραμμή 
ψηλών του.

Ο Ζίζιτς έμεινε μία σεζόν στον Πανα-
θηναϊκό (2007 08) και το μόνο πρόβλημα 
που αντιμετώπισε ήταν κάποιες... χλιαρές 
αποδοκιμασίες όποτε πήγαινε στο ΣΕΦ. 
Ποτέ ωστόσο κάτι περισσότερο, αφού η 
αλήθεια είναι ότι και αυτός είχε μεν συ-
μπάθειες στον Πειραιά, αλλά ποτέ δεν 
είχε κάποιο ιδιαίτερο δέσιμο  με τους 
φίλους της ομάδας.

ΛΟΤ ΕΣΚΙ Ο (ΠΡΟ)ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ
ρειάστηκε να περάσουν 11 χρόνια για 

να τολμήσει  ξανά ένας παίκτης να πάει 
κατευθείαν από τον Ολυμπιακό στον Πα-
ναθηναϊκό. Αυτός που πήρε τη μεγάλη 
απόφαση ήταν ο Ματ Λοτζέσκι, ο οποίος 
έπειτα από 4 χρόνια (2013-2017) και δύο 
πρωταθλήματα (2015, 2016) με τον Ολυ-
μπιακό ενημερώθηκε ότι δεν υπολογίζεται 
από τους ερυθρόλευκους . Τότε ήταν που 
εμφανίστηκε στον δρόμο του ο Παναθηναϊκός.

Τον Αύγουστο του 2017 οι πράσινοι  
ανακοίνωσαν την απόκτηση του Αμερικα-
νού με το βέλγικο διαβατήριο, βάζοντάς 
τον δίπλα στον Κέι Σι Ρίβερς στη θέση του 
σμολ φόργουορντ. Οι φίλοι του Ολυμπι-
ακού φάνηκε να εκνευρίζονται από αυτό 
το γεγονός, φροντίζοντας να γιουχάρουν 
τον Λοτζέσκι σε κάθε περσινή επίσκεψή 
του στο ΣΕΦ. Ο ίδιος από την πλευρά του 
δεν επηρεάστηκε, παρά τελικά αποδεί-
χθηκε καθοριστικός στο φινάλε της σεζόν, 
πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις στους 
τελικούς του πρωταθλήματος.
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ΚΥΡΙΑΚΗ 
Τελικός Παγκοσμίου υπέλλου
ΓΑΛΛΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ 18:00

ΤΡΙΤΗ 
Τσάμπιονς Λιγκ, επαναληπτικός 
1ος προκρ.
ΑΠΟΕΛ-ΣΟΥΝΤΟΥΒΑ 20:00

ΠΕΜΠΤΗ 
Γιουρόπα Λιγκ, επαναληπτικοί 1ος προκρ.
ΛΑΤΣΙ -ΑΝΟΡ ΣΗ 18:00
ΑΠΟΛΛ Ν-ΣΤΟΥΜΠΡΑΣ 20:00

ΣΑ ΑΤΟ 
Διε νές τουρνουά
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Σ.-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ 04:00
ΜΠΑΓΕΡΝ Μ.-ΠΑΡΙ Σ.Ζ. 16:30

ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 
ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

 3
    15:00

 4, 5, 6
 Ζ ΝΤΑΝΟΙ ΑΓ. 13:30
 1

ΠΑΟΚ-ΑΝΤΒΕΡΠ 13:30
 2

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π.-ΕΟΥΠΕΝ 14:00

ΣΑΝ
ΣΗΜΕΡΑ

Η Ε νική νεανίδ ν πόλο της Ελλάδας 
κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο Πανευρ -
παϊκό Πρ τά λημα του Μάντσεστερ, επι-
κρατ ντας στον τελικό με 8-6 της Τσεχίας.

Τον 32χρονο διε νή Ολλανδό άσο Ρενέ 
Βαν ντε Κέρκοφ, που αγ νίστηκε στα Πα-
γκόσμια Κύπελλα του 1974 και του 1978, 
αποκτά ο Απόλλ ν Α ην ν από την  

, εκπλήσσοντας τους πάντες.

Η Ελλάδα χάνει από τη Δανία 2-1 στο 
γήπεδο Τάμπερε , σε αγ να του Ολυ-
μπιακού Τουρνουά του Ελσίνκι. Ο Νίκος 
Πεντζαρόπουλος α μείνει στην ιστορία ς 
ο ρ ας του Τάμπερε  λόγ  τ ν εκπλη-
κτικ ν αποκρούσε ν του, εν  με τη λή η 
του αγ να ο Ιταλός προπονητής Αλφρέντο 
Φόνι α του προτείνει μετεγγραφή στην 
ντερ. να μήνα μετά, ο Πεντζαρόπουλος 
α πάει στο Μιλάνο, α παί ει μερικά φιλικά 

παιχνίδια και ένα χρόνο μετά α επιστρέ ει 
στην Ελλάδα αφού ο Πανι νιος δεν α του 
χορηγήσει ελεύ ερη μετεγγραφή.

Η ΑΤΖΈΝΤΑ ΤΗΣ 
Ε ΟΜΑ ΑΣ   

/////////////////////////

ΜΠΑΣΚΕΤ ///
 

Η ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ 
ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟΝ ΠΑΟ 
ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΟΤΙ ΟΙ 
ΚΑΙΡΟΙ ΑΛΛΑ ΑΝ 

ΡΕΤΡΟ ///
ΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΦΙΝΑΛΕ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΝΑ 
ΚΑΝΕΙ ΤΟ ΝΤΑΜΠΛ

///////////////////////////

///////////////////////////

Μνήμες πικρές κάθε Ιούλιο. Το καλοκαίρι 
του 1974 έμελλε να μην είναι όπως όλα 
τα άλλα. Το προδοτικό πραξικόπημα στις 
15 Ιουλίου -σαν σήμερα- και η βάρβαρη 
τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου 1974 
άλλαξαν τη ζωή στο πικρό, μικρό νησί μας.  

Τα γεγονότα εκείνου του καλοκαιριού 
είχαν τον αρνητικό τους αντίκτυπο, όπως 
ήταν φυσιολογικό, και στο ποδόσφαιρό μας. 
Άλλες ήταν τότε οι προτεραιότητες του κόσμου 
στους πρώτους μήνες του εκτοπισμού, που 
έψαχνε να βρει μια προσωρινή στέγη για να 
μείνει.  Ερήμωση και καταστροφή άφησε 
πίσω του ο Αττίλας. Νεκροί, αγνοούμενοι, 
πρόσφυγες, πόνος και δάκρυ. Πέρασαν ήδη 
44 χρόνια από την καταστροφή. Εμείς θα 
θυμίσουμε και θα θυμηθούμε σήμερα το 
τελευταίο πρωτάθλημα πριν από την κατα-
στροφή, το 1973-74, που ήταν οι τελευταίοι 
επίσημοι αγώνες για τις ομάδες μας. 

Βέβαια, η τελευταία επίσημη δράση ήταν ο 
τελικός κυπέλλου, που έγινε στις 23 Ιουνίου 
1974, στο ΓΣΠ, όπου η πρωταθλήτρια ήδη 
Ομόνοια θα κερδίσει 2-0 την Ένωση και 
θα κάνει το νταμπλ. Κατάμεστο το γήπεδο, 
πολύ καλό το παιχνίδι, με την ομάδα του 
Παραλιμνίου να ξεκινά καλύτερα και να έχει 
τον έλεγχο, παίζοντας με τέσσερεις παίκτες 
στο κέντρο (Σιαλή, Κούδα, Μέρτακκα, Γ. 

ειμώνα). Σταδιακά η Ομόνοια ανέβασε 
την απόδοσή της και με την είσοδο του Ρου-
μάνου Φραντζίλα στην επανάληψη πέτυχε 
δύο τέρματα και πήρε το τρόπαιο. Το 1-0 
πέτυχε στο 50’ ο Βάσος Καρταμπής και το 
2-0 ο Σωτήρης Καϊάφας στο 75’. 

Ομόνοια: Δ. Ελευθεριάδης, Τσιακλής, 
Κοντογιώργης, Π. Ιακώβου, Μοκάνο, Β. 
Καρταμπής, Α. Σάββα, Σιακόλας, Καϊάφας, 
Ν. αραλάμπους, Π. Μούσκος (Φραντζίλα, 
Λούκας). 

Ένωση: Δήμος, Μαύρος, Παπαλου-
κάς, Κύζας, Φόρσος, Σιαλής, Γ. ειμώνας, 
Α. Κωνσταντίνου, Μέρτακκας, Κούδας, Κ. 
Τσούκκας, (Βλύττης, Κουρρής).  

Π ρε α  το πρ τ θλ α  
Όπως γράψαμε πιο πάνω, η Ομόνοια 

έκανε νταμπλ αυτήν τη χρονιά. ταν το τέ-
ταρτο στην ιστορία του σωματείου μέχρι 
τότε. Η τελευταία αγωνιστική είχε γίνει στις 
5 Μα ου 1974 και ο τίτλος κρίθηκε στο 

φινάλε. Η Ομόνοια κέρδισε στο Δημοτικό 
Στάδιο Μόρφου τον πολύ δυνατό Διγενή 
2-0 και τερμάτισε πρώτη, δύο βαθμούς 
μπροστά από τον Πεζοπορικό, που ήταν 
και ο βασικός ανταγωνιστής της. Τα τέρματα 
πέτυχαν οι Κανάρης (2’) και Καϊάφας (7’). 
Ακολούθησαν τρελά πανηγύρια από τους 
χιλιάδες φίλους της Ομόνοιας, ο γύρος του 
θριάμβου και η πομπή των φίλων της προς 
τη Λευκωσία. 

Ομόνοια: Λούκας, Τσιακλής, Π. Ιακώβου, 
Κοντογιώργης, Μοκάνο, Κ. Αντωνίου, Α. 
Σάββα, Γκρέκορι, Καϊάφας, Ν. αραλάμπους, 
Κανάρης (Καρταμπής, Μούσκος).  

Διγενής: Ευθυμίου, Κ. Τσιάκκας, α-
μπής, Ηλίας, αριλάου, Μ. Σκαπούλλης, 
Κατσιολής, ριστόφορος, Άντρος, Τσίγκης, 
Μάνος, (Ροβέρτος, Κωσταρής). 

Ο Πεζοπορικός μετά από ένα μέτριο παι-
χνίδι κέρδισε τον Ευαγόρα 4-1 αλλά έμεινε 
δεύτερος. Ο Σταύρος Παπαδόπουλος έκανε 
χατ τρικ (15’, 19’, 37’) και το άλλο πέτυχε ο 
Γ. Κουννίδης (34’). Για τον Ευαγόρα μείωσε 
ο Γιαλλουρίδης (87’). 

ΠΟΛ: Παλμύρης, Στέλιος, Φιλίππου, (Π. 
Ερωτοκρίτου), Κ. Αλεξάνδρου, Καλλής, Λε-
ωνίδας, Κουννίδης (Λούης), Λάμπρου, Στ. 
Παπαδόπουλος, Ντάφφι, Θανάσης.

Ευαγόρας: Τούρος, Πενταράς, ριστά-
κης, Αττίκης, Φύτος, Γιαλλούρης, Γ. Τούρος 
(Λάκης), Στέφος, Π. Γεωργίου, Τ. αραλά-
μπους, Μερκής.

Ο ΑΠΟΠ Πάφου δεν απέφυγε τον υποβι-
βασμό, παρά τη μεγάλη νίκη επί της ΕΠΑ στο 
Γ.Σ. Κόροιβος με 6-0. Η ομάδα της Λάρνακας, 
που ήταν αδιάφορη βαθμολογικά, παρα-
τάχθηκε με αρκετούς αναπληρωματικούς. 
Τρία τέρματα πέτυχε ο Κόκος Ροδοσθένους 
(43’, 54’, 80’), δύο ο Κόκκινος (19’, 47’) και 
ένα ο Δήμος (5’). 

ΑΠΟΠ: Μαύρος, Α. Αγάς, Στελλάκης, 
Αδάμος, Παπαλλής, Κόκκινος, Δήμος, Κ. 
Ροδοσθένους, Στ. Στυλιανου, Στέλιος, Στε-
φανίδης.

ΕΠΑ: άρης, Δημητράκης, Νίκανδρος, 
Σπύρου, Κώστας, Λεμέσιος, Κουμής, Π. Ανα-
στασίου, . Κυριακίδης, . Κατζηλιέρης, Π. 
Βασιλείου.    

Η Ανόρθωση κέρδισε εύκολα στο ΓΣΖ 
3-0 τον Άρη με τέρματα που πέτυχαν οι 
Μάντης (2’), Φώτος (37’) και Στέφανος (82’). 

Άρης: Γ. Παρασκευάς, Παυλάς, Διαμαντής, 
Μιχ. Μαύρος, Α. Παπακώστας, Ιωαννίδης, 

ριστάκης, (46’ Σπύρος), ρύσος, Μακρίδης, 
Καρεκλάς, Παρόλας (68’ Βαρετός).

Ανόρθωση: Φάνος, Κοβής, Αχιλλέας, 

Στέφανος, Αρτέμης, Φώτος, Σολέας, Μά-
ντης (80’ Πτωχόπουλος), Αντωνάκης, (84’ 
Κωνσταντίνου), Τάρταρος, Φοίβος. 

Μετά από δραματικό αγώνα στο ΓΣΠ ο 
Ολυμπιακός και η ΑΕΛ έμειναν στην ισοπαλία 
2-2. Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε 2-0 (Γιάννος 
3’ και Μητσίδης 53’). Ο νεαρός Κυριάκος 
Μαύρος μόλις μπήκε αλλαγή μείωσε (56’), 
κερδίζοντας τις εντυπώσεις, ενώ ισοφάρισε 
ο Κολοσσιάτης (78’) που είχε και δοκάρι. 

Ολυμπιακός: Ν. Ηλία, Μ. Καλοθέου 
(Κ. Μιχαήλ), Φ. Καλοθέου, Σ. Σκουφάρης, 
Φακέττι, Αριστείδου, Τ. Παπέττας, Γιάννος, 
Ευθυμιάδης, Μητσίδης, Κίκας.

ΑΕΛ: Α. Κωνσταντίνου, Τρύφωνας, Κόκος, 
Στελλάκης, Πόντζιος, Δημήτρης, Πανίκος 
(Μαύρος), Αυγουστής, Πατούνας, Άριστος, 
Κολοσσιάτης. 

Η Νέα Σαλαμίνα μετά από εξαιρετική 
εμφάνιση κέρδισε στο ΓΣΕ Αμμοχώστου 
τον Απόλλωνα 2-0 με τέρματα των Π. Θε-
οφάνους και Π. Φώκκη (πεν.)

Ν. Σαλαμίνα: Τσούκκας, Βιολάρης, Μάλος, 
Λούκας, Π. Φώκκης, Ηλίας, Μιχαλάκης, 
Αλέξης, Π. Θεοφάνους, Θωμάς, Μω σής.

Απόλλων: Λάμπρου, Αριστείδου, Σω-
τήρης, Αγιομαμίτης, Μέης, Μ. Γεωργίου, 
Βάλτερ, ρ. Γιολίτης, Γ. Δημητρίου, Π. Γιο-

λίτης, Μοράρης ( αραλάμπους).   

Βαθ ολο α Σ όρερ
Πρωταθλήτρια της περιόδου 1973-74 η 

Ομόνοια, λοιπόν, που πήρε 44 βαθμούς, έχο-
ντας 20 νίκες, 4 ισοπαλίες και δέχθηκε 2 ήττες.  

Είχε συντελεστή τερμάτων 69-14, έχοντας 
την καλύτερη επιθετική γραμμή με διαφορά 
και την δεύτερη καλύτερη άμυνα (πρώτη 
αυτή του ΠΟΛ με 8 τέρματα παθητικό).

Ο Πεζοπορικός έμεινε δεύτερος με 42 
βαθμούς και ακολούθησαν η ΑΕΛ 33, 
Απόλλων 29, Ολυμπιακός 28, Ένωση 26, 
Ανόρθωση και Διγενής με 25, Αλκή 20, 
Άρης, ΕΠΑ και Ευαγόρας με 19, Νέα Σα-
λαμίνα 18, ΑΠΟΠ 15. 

Ο ΑΠΟΕΛ αγωνιζόταν τότε στο Πανελ-
λήνιο πρωτάθλημα Α’ Εθνικής.

Ο Σωτήρης Καϊάφας της Ομόνοιας ήταν 
ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος με 
20 τέρματα και ακολούθησαν ο Τ. Παπέτ-
τας με 15, Κόκος Ροδοσθένους (ΑΠΟΠ) με 
13, άρης Λο ζου (ΠΟΛ) με 11. Πρώτοι 
σκόρερ στο κύπελλο ήταν οι Στ. Παπαδό-
πουλος (ΠΟΛ) και Τάρταρος (Ανόρθωση), 
που πέτυχαν από 8 τέρματα έναντι 7 του Σ. 
Καϊάφα και 6 των Κολοσσιάτη (ΑΕΛ) και 
Γ. Παναγίδη (ΑΣΙΛ).  

Τελευταίο πρωτ λημα πριν από την καταστρο ή του 

Το ταμπο  που π ει να ε ελι εί σε  αινόμενο  
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ΜΟΥΝΤΙΑΛ
Θεόδωρος Καυκαρίδης 

ΕΝΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΟΥΝΤΙΑΛ 
ΑΠΡΟΣΜΕΝΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ 
ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΑ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ 
ΕΝΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΠΟΥ ΟΙ 
ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΚΕΡΔΙΣΑΝ ΜΕ ΤΟ 
ΣΠΑΘΙ ΤΟΥΣ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

///////////////////////////

Π
ότε πέρασε ένας μήνας, 
ρε πότε ήταν η πρεμιέ-
ρα; Πότε έπαθε το κάζο 
η Γερμανία, πότε είπαν 
αντίο Αργεντινή, Βρα-
ζιλία, Ισπανία; Να ‘σου 
που στο… άψε σβήσε 

φτάσαμε στον τελικό. Σε απρόσμενο τελικό. 
Γιατί αν αρκετοί υπολόγισαν να φτάσει η 
Γαλλία εδώ, για τους Κροάτες, ελάχιστοι, 
για να μην πούμε κανένας, προέβλεπαν 
την παρουσία της στο μέγιστο ραντεβού της 
15ης Ιουνίου. Άλλωστε, αν όλα πήγαιναν 
με τη λογική, οι δύο ομάδες θα έπρεπε να 
συναντηθούν στη φάση των «16».  Η λογική 
δεν υπάρχει όμως στο ποδόσφαιρο και το 
Μουντιάλ της Ρωσίας είναι η πιο τρανή 
απόδειξη. Απόψε (18.00 αρχίζει ο αγώνας) 
θα μάθουμε τη νέα πρωταθλήτρια κόσμου 
στο παγκόσμιο κύπελλο της ανατροπής. Θα 
το πάρει απόψε το «φαβορί», ή θα δούμε 
μία έκπληξη που όμοιά της δεν ξανάγινε 
στη διοργάνωση. Στα «χαρτιά», πέρα από 

παραδόσεις, προϊστορίες κ.λπ, η 
Γαλλία υπερτερεί. Αλλά, πλέον 
ειδικά σε έναν τελικό, ποιος 
τολμά να σκουντήξει έστω και 
ελαφρώς τη ζυγαριά προς τη μία 
πλευρά; Ειδικά αν βάλουμε όλα 
τα δεδομένα.   

Οι Κροάτες έχουν κά-
νει, άλλωστε, την απόλυτη 
υπέρβαση. Καμία χώρα με το 
εκτόπισμά της δεν έχει φτάσει 
τόσο μακριά σε Μουντιάλ. 
Μη σας ξεγελούν, αν ανατρέ-
ξετε στην ιστορία, οι παρου-
σίες των Τσεχοσλοβακίας, 
Ουγγαρίας, Σουηδίας. 
Οι πρώτες δύο (ειδικά 
η Ουγγαρία) ήταν τις 
τότε εποχές πολύ ισχυ-
ρές, η δε Σουηδία ήταν 
διοργανώτρια. Συν ότι 
συμμετείχαν 16 ομάδες. 
Άλλα τώρα τα δεδομένα. Μιλάμε 
για μία χώρα με 26 χρόνια ζωής, 
έστω και αν είχαν μία παράδοση 
βγάζοντας τεράστιους παίκτες επί 
Γιουγκοσλαβίας. Από την εποχή του 
Μπόμπεκ μέχρι και όταν προέκυψε ο 
Σούκερ στην αμέσως προηγούμενη 
μεγάλη φουρνιά. Η Γαλλία έχει σαφώς 
μεγαλύτερο εκτόπισμα. Αν και μέχρι τα 
τέλη της δεκαετίας του ‘70 δεν ήταν ομάδα 
1ης γραμμής. Ο Πλατινί και ο Ζιντάν σε 
δύο διαφορετικές γενιές την εκτόξευσαν 
και την έκαναν μέλος της ελίτ. Με δύο 
τίτλους Γιούρο και ένα Μουντιάλ, συν 
δύο χαμένους τελικούς.

Τα ατού τους
 Η Γαλλία υπερέχει σε ονόματα, 

ποσοτικά και ποιοτικά. Δεν είναι 
τυχαίο, που η αξία (με βάση το πο-
δοσφαιρικό χρηματιστήριο) της ήταν 

νο1 στη διοργάνωση. Έχει τεράστιους 
παίκτες, Γκριεσμάν, Μπαμπέ, Πογκμπά, 

Καντέ, Βαράν, Ζιρού, Γιορίς η αφρόκρεμα, 
αλλά και ένα οπλοστάσιο που της δίνει 

τεράστιο βάρος. Είναι μία ομάδα κυρί-
ως νεανική, κατ’ επιλογήν  μάλιστα του 
προπονητή, με φρέσκα πόδια, δύναμη, 
ταλέντο, εκρηκτικότητα. Ικανή να κερδί-
σει τους πάντες. Μπήκε λίγο διστακτικά 
στη διοργάνωση, ήταν μάλλον ρεαλιστική 
στους ομίλους και ξεδίπλωσε σιγά σιγά τις 

αρετές της. Οι Κροάτες είχαν σαν βάση 
μία τετράδα παικτών ανωτάτου και 
ανωτέρου επιπέδου. Μόντριτς, Ράκι-
τιτς, Πέρισιτς, Μάτζουκιτς. Αλλά και τη 

2η γραμμή, με Μπρόζοβιτς, Βρσάλικο 
και τους λοιπούς να δίνουν το άπαν 
ικανοτήτων και δυνάμεων. Έκαναν μία 
πορεία, που δεν εκπλήσσει μόνο με 
την παρουσία της στον τελικό, αλλά 
και με το πώς έφτασαν ένα βήμα πριν 

από την κούπα. Σε σκληρό όμιλο 
(Αργεντινή, Νιγηρία, Ισλανδία), με 
τρεις παρατάσεις και δύο φορές 
πέναλτι στα νοκ άουτ. Οι Κροάτες 
μασούν σίδερα, έχουν τρομερό 
πάθος και άφησαν στο… Ζάγκρεμπ 
τα βαλκανικά σύνδρομα. Μεγάλο 
ατού, η εμπειρία τους, αλλά και 
χημεία. Ποντάρουν χρόνια στον 

κορμό αυτό. 
Σε έναν τελικό, οι επιλογές των 

προπονητών σε ό,τι αφορά τη τακτική δεν 
είναι πάντα προβλέψιμες. Φυσιολογικά η 
Γαλλία θα αναλάβει πρωτοβουλίες, λογικά 
η Κροατία θα δώσει λίγο χώρο, αν και 
μέχρι σήμερα έχει τάση να κάνει αυτή 
παιχνίδι. Όλα φυσικά αλλάζουν με ένα 
γκολ. Όποτε έρθει και αν έρθει (ελπίζουμε 
να είναι μπόλικα).

ΠΙΘΑΝΕΣ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
ΓΑΛΛΙΑ: Γιορίς, Παβάρτ, Λούκας, Ουμ-

τιτί, Βαράν, Καντέ, Πογκμπά, Ματουϊντί, 
Ζιρού, Μπαμπέ, Γκριεσμάν.

ΚΡΟΑΤΙΑ: Σούμπασιτς, Βρσάλικο, Πίβα-
ριτς, Λόβρεν, Βίντα, Μπρόζοβιτς, Μόντριτς, 
Ράκιτιτς, Ρέμπιτς, Μάντζουκιτς, Πέρισιτς. 

ΓΑΛΛΙΑ
•Συμμετοχές Μουντιάλ: 15 
•Τίτλοι: 1 (1998)
•Τελικοί: 3 (1998, 2006, 2014)
•Συμμετοχές Euro: 9
•Τίτλοι: 2 (1984, 2000)
•Τελικοί: 3 (1984, 2000, 2014)

ΚΡΟΑΤΙΑ
•Συμμετοχές Μουντιάλ: 5 
•Τίτλοι: 0
•Τελικοί: 1 (2014)
•Συμμετοχές Euro: 5
•Τίτλοι: 0
•Τελικοί: 0

ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ
ΚΡΟΑΤΙΑ
•Φάση ομίλων: Νιγηρία 2-0, Αργεντινή 
3-0, Ισλανδία 2-1

•Φάση «16»: Δανία 1-1 (3-2 πεν.)
•Φάση «8»: Ρωσία 2-2 (4-3 πεν.)
•Ημιτελικά: Αγγλία 2-1
Σκόρερς: Μάντζουκιτς 2, Πέρισιτς 2, Μό-
ντριτς 2, Ρέμπιτς 1, Μπάντελι 1, Ράκιτιτς 1, 
Βίντα 1, Κράμαριτς 1, αυτογκόλ 1

ΓΑΛΛΙΑ
•Φάση ομίλων: Αυστραλία 2-1, Περού 
1-0, Δανία 0-0
•Φάση «16»: Αργεντινή 4-3
•Φάση «8»: Ουρουγουάη 2-0
•Ημιτελικά: Βέλγιο 1-0
Σκόρερς: Γκριεσμάν 3, Μπαμπέ 3, Βαράν 
1, Ουμτιτί, Παβάρντ 1, αυτογκόλ 1

Το παρελθόν τους
Πέντε φορές συναντήθηκαν Γαλλία και 

Κροατία στο παρελθόν και οι Βαλκάνιοι 
ψάχνουν την  πρώτη τους νίκη. Πάντως 
τα δύο παιχνίδια σε τελική φάση μεγάλης 
διοργάνωσης ήταν φοβερά. Ο ημιτελικός 
του 1998, με τους Κροάτες να παίρνουν 
προβάδισμα με την έναρξη της επανάληψης 
και τους Γάλλους να βρίσκουν απρόσμε-
νο ήρωα (τον δεξιό μπακ Τιράμ) για την 
ανατροπή. Ισοπαλία 2-2 στο Γιούρο 2004, 
με τη Γαλλία να προηγείται, την Κροατία 
να κάνει το 2-1 μέσα σε 5 λεπτά και τους 
«τρικολόρ» ν’ απαντούν. Τα άλλα τρία 
παιχνίδια ήταν φιλικά: Αναλυτικά:
•1998: Γαλλία-Κροατί 2-1 (ημιτελικός 
Μουντιάλ)
•1999: Γαλλία-Κροατία 3-0 (φιλικός αγώνας)
•2000: Κροατία-Γαλλία 0-2 (φιλικός αγώνας)
2004: Κροατία-Γαλλία 2-2 (όμιλοι Γιούρο)
•2011: Γαλλία-Κροατία 0-0 (φιλικός αγώνας)

1930: ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 4-2
12’ Δοράδο , 58’ Σέα, 68’ Ιριάρτε, 89’ Κάστρο 
/ 20’ Πεουσέλε , 37’ Στάμπιλε
1934: ΙΤΑΛΙΑ-ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 2-1
81΄ Όρσι, 95΄Σκιάβιο / 70’ Πουτς
1938: ΙΤΑΛΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ 4-2
6’, 35’, Κολάουσι, 16’, 82’ Πιόλα  / 8’ Τίτκος, 
70’ Σάροσι 
1950: ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 2-1
67΄Σκιαφίνο, 79’ Γκίτζια / 47΄Φριάσα
1954: Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ 3-2
10’ Μόρλοκ, 18’, 84΄ Ραν / 6’ Πούσκας, 8’ 
Τσίμπορ. 
1958: ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ 5-2 
10’, 32’  Βαβά, 56’, 89΄ Πελέ, 68’ Ζάγκαλο 

/ 4’ Λίντχολμ, 80’  Σίμονσον
1962: ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ 5-2
17’ Αμαρίλντο, 69΄ Ζίτο, 78’ Βαβά / 15’ Μά-
σοπουστ 
1966: ΑΓΓΛΙΑ-Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4-2
18’, 98 ,́ 120’ Χαρστ, 78’, Πίτερς/ 12’ Χάλερ, 
90’ Βέμπερ
1970: ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 4-1
18’ Πελέ, 66’ Ζέρσον, 71΄ Ζαϊρζίνιο, 89΄ Κ. 
Αλμπέρτο / 37΄Μπονισένια 
1974: Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2-1
25’ πεν. Μπράιτνερ, 43’ Μίλερ /  2΄ πεν. 
Νέεσκενς
1978: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2-1 
38’, 104΄ Κέμπες, 114΄ Μπερτόνι / 83΄ 

Ναανίγκα
1982: ΙΤΑΛΙΑ-Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3-1
57’ Ρόσι, 69’ Ταρντέλι, 81’ Αλτομπέλι / 83’ 
Μπράιτνερ
1986: ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ-Δ.ΓΕΡΜΑΝΙΑ 3-2
22’ Μπράουν, 53’ Βαλντάνο, 86΄ Μπουρου-
σάγκα / 73΄ Ρουμενίγκε, 83’ Φέλερ
1990: Δ. ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1-0
85’ πεν. Μπρέμε
1994: ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΙΤΑΛΙΑ 0-0 (3-2 πεν)
1998: ΓΑΛΛΙΑ-ΒΡΑΖΙΛΙΑ 3-0
27 ,́ 45΄ Ζιντάν, 90’ Πετί
2002: ΒΡΑΖΙΛΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2-0
66’, 78’ Ρονάλντο 
2006: ΙΤΑΛΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ 1-1 (5-3 πεν.)

19’ Ματεράτσι / 7΄ πεν. Ζιντάν
2010 ΙΣΠΑΝΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1-0
116΄ Ινιέστα
2014: ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 1-0
113΄ Γκέτσε

Η ΧΡΥΣΗ ΒΙΒΛΟΣ (ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ)
ΒΡΑΖΙΛΙΑ 5 
(1958, 1962, 1970, 1994, 2002) 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 4 
(1954, 1974, 1990, 2014)
ΙΤΑΛΙΑ: 4
(1934, 1938, 1982, 2006) 
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ 2
(1978, 1986) 

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ 2 
(1930, 1950) 
ΓΑΛΛΙΑ: 1 
(1998) 
ΑΓΓΛΙΑ: 1 
(1966) 
ΙΣΠΑΝΙΑ 1 
(2010) 

Οι φιναλίστ: Γερμανία 4 (1966, 1982, 1986, 
2002), Αργεντινή 3 (1930, 1990, 2014), Ολ-
λανδία 3 (1974, 1978, 2010), Ουγγαρία 2 
(1938, 1954), Ιταλία 2 (1970, 1994), Βραζιλία 
2 (1950, 1998),  Τσεχοσλοβακία 2 (1934, 
1962), Σουηδία 1 (1958), Γαλλία 1 (2006).

ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΕΣ

Κροατία ή Γαλλία η νέα παγκόσμια βασίλισσα;

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΑ
•Είναι ο 9ος τελικός στον οποίο συμ-

μετέχουν δύο ομάδες από την Ευρώπη. 
Προηγήθηκαν οι διοργανώσεις του 1934, 
1938, 1954, 1966, 1974, 1982, 2006, 
2010.

•Δύο τελικοί (1994, 2006) κρίθηκαν 
στα πέναλτι και άλλοι τρεις στην παράταση 
(1978, 2010, 2014).

•Πελέ, Βαβά, Μπράιτνερ και Ζιντάν 
σκόραραν σε δύο τελικούς. 

•Συνολικά 73 γκολ σημειώθηκαν στους 
20 τελικούς, 2,7 ανά αγώνα, με το ποσοστό 
να πέφτει πάντως δραστικά μετά το 1994. 

•Οκτώ φορές είχαμε ανατροπή στο 
σκορ, με την ομάδα που προηγήθηκε 
τελικά να χάνει.

•Η Γαλλία ήταν η τελευταία ομάδα που 
φιλοξένησε το τουρνουά και έπαιξε στον 
τελικό (1998).
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