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Η Ελλάδα μπαίνει από σήμερα σε νέες περιπέ-

τειες, μετά την αποτυχία εκλογής Προέδρου

από τη Βουλή. Το μεσημέρι αναμένεται να εκ-

δοθεί από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημο-

κρατίας Κάρολο Παπούλια διάταγμα, με το

οποίο θα προκηρύσσονται πρόωρες εκλογές

που, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί, θα πραγμα-

τοποιηθούν στις 25 Ιανουαρίου.

Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς,

μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, τόνισε ότι

«οι πρόωρες εκλογές είναι μεγάλη περιπέτεια,

αλλά δική μας δουλειά είναι να εξου-

δετερώσουμε τους κινδύ-

νους. Ο λαός πρέ-

πει να απο-

φασίσει

απε-

ρίσπαστος για το μέλλον του, στην πιο αποφασι-

στική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών». 

Αναφερόμενος στην αντιπολίτευση, ο Α. Σαμα-

ράς τη χαρακτήρισε αδίστακτη κι επικίνδυνη,

είπε ότι δεν έχει ουσιαστική πρόταση και ότι

προκαλεί από παντού, «μέσα κι έξω από την Ευ-

ρώπη».

Ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σε δι-

κές του δηλώσεις, είπε πως «το αποτέλεσμα

της προεδρικής εκλογής είναι μια πρώτη νίκη

των βουλευτών που αντιστάθηκαν στον φόβο

και στο ψέμα». 

Τις εξελίξεις στην Ελλάδα σχολίασε ο Ευρωπαί-

ος Επίτροπος Πιέρ Μοσκοβισί, μιλώντας για

«ισχυρή δέσμευση για την ΕΕ και ευρεία υπο-

στήριξη μεταξύ των Ελλήνων ψηφοφόρων και

των πολιτικών ηγετών για την αναγκαία, μεταρ-

ρυθμιστική διαδικασία, που θα είναι ουσιαστική,

ώστε η Ελλάδα να ευημερήσει και πάλι εντός

της Ευρωζώνης». 

Εκπρόσωπος του ΔΝΤ, εξάλλου, είπε πως οι συ-

ζητήσεις για την έκτη αξιολόγηση θα

συνεχιστούν μόλις αναλά-

βει μια νέα Κυβέρ-

νηση.

Tρία είναι τα σενάρια για τα επόμε-

να βήματα της Τουρκίας σε σχέση

με το ερευνητικό σκάφος Μπαρμ-

παρός, το οποίο δραστηριοποιείται

παρανόμως στην κυπριακή ΑΟΖ.

Στις 10 απόψε λήγει η τουρκική

οδηγία NAVTEX και θεωρητικά το

τουρκικό σκάφος θα πρέπει να

αποχωρήσει από τις θάλασσές μας.

Αυτό, ωστόσο, δεν είναι σίγουρο,

αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι

η Τουρκία μελετά τρεις επιλογές:

Α. Να επεκτείνει τη NAVTEX για μια

νέα χρονική περίοδο και το Μπαρμ-

παρός να παραμείνει στην κυπρια-

κή ΑΟΖ.

Β. Να εκδώσει καινούργια NAVTEX,

που θα αναφέρεται σε ελαφρώς

διαφορετικές περιοχές της κυπρια-

κής ΑΟΖ και να επανέλθει αργότε-

ρα ή να μετακινηθεί αμέσως σε

νέα θέση. 

Γ. Να φύγει εντελώς από την κυ-

πριακή ΑΟΖ. Ανοιχτό είναι, όμως,

και το σενάριο να κινηθεί προς το

Καστελόριζο, εκμεταλλευόμενη την

πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα.  

«Η κρίση που ζούμε τώρα δεν έπε-

σε ως κεραυνός εν αιθρία», τονί-

ζει σε δηλώσεις στη «Σ» ο πρώην

Υπουργός Άμυνας Φοίβος Κλόκκα-

ρης

ΣΕΛΙΔΑ 5

Τρία σενάρια για τις κινήσεις Μπαρμπαρός
Σχόλια και παραινέσεις από τους δανειστές: Η επόμενη αξιολόγηση μετά τις εκλογές ΣΕΛΙΔΑ 6
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«Σ
ύμφωνα με εκτιμήσεις δι-

πλωματικών κύκλων. ΚΑΜΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.

Επίσημες διαδόσεις για δη-

μοψήφισμα». Με αυτόν τον κύριο τίτλο κυ-

κλοφόρησε στις 30 Δεκεμβίου 1983 η «Ση-

μερινή». Έγραφε στο ρεπορτάζ της: Έγκυροι

πολιτικοί και διπλωματικοί κύκλοι, σχολιάζοντας

την επικείμενη άφιξη του συμβούλου του

Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Ντερβίνσκι στην

Κύπρο για επαφές με την Κυβέρνηση και

την περιοδεία του κ. Κυπριανού σε διάφορες

χώρες του εξωτερικού, υποστήριζαν ότι:

Κατά τη συνάντηση Κυπριανού - Παπανδρέου

στην Αθήνα δεν ελήφθη καμιά συγκεκριμένη

απόφαση επί της ουσίας του Κυπριακού.

Την ανυπαρξία ουσιαστικών αποφάσεων κα-

ταμαρτυρούν όχι μόνο η επικίνδυνη στασι-

μότητα που παρατηρείται στο Κυπριακό,

αλλά και η νέα φόρμουλα που αφήνει η Κυ-

βέρνηση να διαδοθεί, ότι δηλαδή σε περί-

πτωση που θα εξευρεθεί λύση, θα τεθεί

ενώπιον του λαού, ο οποίος θα κληθεί ν’

αποφασίσει διά δημοψηφίσματος αν την εγ-

κρίνει ή όχι. Στο μεταξύ, ο κυβερνητικός εκ-

πρόσωπος δήλωσε χθες ότι ο σύμβουλος

στο αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών κ.

Ντερβίνσκι θα συναντηθεί το πρωί της ερχό-

μενης Τρίτης, 3 Ιανουαρίου, με τον Πρόεδρο

Κυπριανού και στη συνέχεια με τον Υπουργό

Εξωτερικών, την επομένη δε θ’ αναχωρήσει

για την Άγκυρα.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο εκπρό-

σωπος είπε ότι αντί του συντονιστή για το

Κυπριακό στο Σταίητ Ντηπάρτμεντ κ. Χάας,

που επρόκειτο να έρθει τον Ιανουάριο, έρ-

χεται ο κ. Ντερβίνσκι, νωρίτερα μάλιστα,

νοουμένου ότι αμέσως μετά θα υπάρξει με-

τάβαση του Προέδρου Κυπριανού στις

Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει επαφές

με Αμερικανούς επισήμους.

Σ’ ερώτηση αν ο κ. Κυπριανού θα συναντη-

θεί με τον Πρόεδρο Ρήγκαν, ο εκπρόσω-

πος απάντησε ότι δεν υπάρχει προγραμμα-

τισμένη τέτοια συνάντηση. Απαντώντας σε

άλλη ερώτηση, ο εκπρόσωπος είπε ότι γί-

νονται επαφές διά της διπλωματικής οδού

για συνάντηση Κυπριανού - Σουλτς, αλλά

δεν έχει διευθετηθεί τόπος και χρόνος

πραγματοποιήσεώς της.

Πληγέντες επιχειρηματίες

έξω από το Προεδρικό 

Κλιμάκιο του Συνδέσμου

Πληγέντων Εκτοπισθέντων

Επιχειρηματιών θα εγκατα-

σταθεί στις 11 Ιανουαρίου

από τις 9 το πρωί έξω από

το Προεδρικό, σε ένδειξη

διαμαρτυρίας για τη μη

υλοποίηση της προεδρι-

κής υπόσχεσης για παρα-

χώρηση σ’ αυτούς χαμηλό-

τοκων και μακροχρόνιων

δανείων για επαναδραστη-

ριοποίηση.

Επίσης, ο Σύνδεσμος θα

οργανώσει μέχρι το τέλος

Ιανουαρίου πορεία προς

το Προεδρικό, με συμμε-

τοχή όλων των εκτοπισθέν-

των και πληγέντων επιχει-

ρηματιών, με σκοπό να

διαδηλώσουν τη θέληση

και την απόφαση ν’ αγωνι-

στούν με όλες τους τις δυ-

νάμεις μέχρι τη δικαίωση.

«Ζητούν επαναπρόσληψή τους»

«Κατά την ταπεινή μας γνώμη, διά να

επέλθει η ποθητή ενότητα μεταξύ του λα-

ού και να σταματήσει η περαιτέρω θυμα-

τοποίηση αθώων υπαλλήλων και ολόκλη-

ρων οικογενειών, επιβάλλεται όπως, μετα-

ξύ άλλων, ακυρωθεί και η παύση των 61

δημοσίων υπαλλήλων, αστυνομικών, στρα-

τιωτικών και άλλων, και επαναπροσ-

ληφθούν όλοι στις θέσεις τους.

Έτσι θα αρθεί μια πασιφανής

αδικία και θα επουλωθεί μια

χαίνουσα πληγή, που συνε-

χώς δηλητηριάζει σώματα

και ψυχές».

Η «Σημερινή»
πριν από 
31 χρόνια
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Ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος με ενδε-

χόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές. Οι

άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιοι ώς νοτιοδυτικοί, αρ-

χικά ασθενείς μέχρι μέτριοι 3 με 4 μποφόρ, για να

καταστούν σταδιακά μέτριοι 4 μποφόρ και παροδικά

στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί 5 μποφόρ. Η θάλασ-

σα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερ-

μοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο

εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 8

βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ

Το επόμενο τριήμερο νεφώσεις που θα αναπτύσσον-

ται ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές. Από

το απόγευμα της Πέμπτης, ενδέχεται να πέσει χιόνι

ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά πτώση, κατά

το τριήμερο.

Ανατολή ηλίου: 07.41

Δύση ηλίου: 17.15

ΣΕΛΗΝΗ 9 ημερών
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Ωραία τα κάστρα

(και όχι μόνο)

στην άμμο, αλλά

αποτελούν πλέον

μία πολύ συνηθι-

σμένη εικόνα. Αν-

τιθέτως, τα κο-

λοσσιαία δημιουρ-

γήματα στο χιόνι

έχουν μεγαλύτερη

πρωτοτυπία, του-

λάχιστον για εμάς

που σπάνια βλέ-

πουμε τόσο

άσπρη μέρα…

ΑΠΟΨΕΙΣ

Ο ΚΑΙΡΟΣ
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ο πρώτος Έλληνας νεκρός στο δυστύ-
χημα, δεν έχει αναγνωρισθεί ακόμα
από τους συγγενείς του. Σύμφωνα με
πληροφορίες, τα δυο παιδιά του Γιώργου
Δούλη μετέβησαν στο Μπρίντεζι προ-
κειμένου να συναντήσουν τη μητέρα
τους αλλά και να κάνουν το δύσκολο
έργο της αναγνώρισης της σορού του
πατέρα τους. Όμως, όπως προκύπτει
μέχρι στιγμής, ο νεκρός που τους έδειξαν
δεν είναι ο πατέρας τους. Όπως εικά-
ζουν, η μητέρα τους πάνω στον πανικό
τις δύσκολες ώρες που ήταν εγκλωβι-
σμένη στη γλίστρα του πλοίου πίστεψε
ότι ο σύζυγός της είναι νεκρός! Ωστόσο,
ο Γιώργος Δούλης δεν είναι μέχρι στιγμής
ούτε μεταξύ των διασωθέντων και θεω-
ρείται αγνοούμενος.

Έρευνα από τον 

εισαγγελέα του Μπάρι

Αξίζει, εξάλλου, να αναφερθεί πως
η εισαγγελία του Μπάρι ανακοίνωσε
την έναρξη έρευνας για ποινικές ευθύνες
έπειτα από τη φωτιά στο οχηματαγωγό
Norman Atlantic. Ο εισαγγελέας Τζου-
ζέπε Βόλπε ανακοίνωσε την έναρξη της
έρευνας μετά τη μετάβασή του στο λι-
μεναρχείο του Μπάρι, όπου έφθασαν
οι πρώτοι 49 διασωθέντες, οι οποίοι
μάλιστα έδωσαν καταθέσεις στις ιταλικές
Αρχές, προκειμένου να βοηθήσουν στη
διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα
της Κυριακής στο γκαράζ του πλοίου,
που μετέφερε, μεταξύ άλλων οχημάτων,
και πολλά φορτηγά με βυτία λαδιού.
Σημειώνεται πως το πλοίο είχε περάσει
πρόσφατα από επιθεώρηση και ο Ιταλός
πλοιοκτήτης Κάρλο Βισεντίνι δήλωσε
στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων «Ansa»
ότι είναι βέβαιος για το αξιόπλοο και
την ασφάλεια του πλοίου. Ωστόσο, κατά
τη διάρκεια αυτής της επιθεώρησης εν-
τοπίστηκε πρόβλημα σε μία από τις
πόρτες πυρασφάλειας του γκαράζ, αλλά
αυτό το πρόβλημα είχε διευθετηθεί, δι-
ευκρίνισε ο Ιταλός πλοιοκτήτης, σύμ-
φωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων.

Συγκλονιστικές 

μαρτυρίες διασωθέντων

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες
των διασωθέντων από το πλοίο Norman
Atlantic, που έφτασαν στις 10 χθες το
πρωί στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας, με
το ελικόπτερο Σικόρσκι του Πολεμικού
Ναυτικού. Εμφανώς εξαντλημένοι, πε-
ριέγραψαν τις ώρες αγωνίας που έζησαν,
τη μάχη με τα κύματα και τις φλόγες
για να κρατηθούν στη ζωή. Με τα μάτια
κατακόκκινα και συγκινημένος, ένας
πολιτικός μηχανικός από τον Βόλο θυ-
μάται τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε
στο φλεγόμενο πλοίο. Όπως είπε, η

αγωνία του ήταν για τη ζωή των δύο
ανήλικων παιδιών του: «Να μην τύχει
σε κανέναν άνθρωπο. Κατά τις 5 το ξη-
μέρωμα, το καράβι είχε τυλιχτεί στις
φλόγες. Άρχισαν να γίνονται ανατινάξεις,
έλιωναν λαμαρίνες, έβγαινε από μέσα
φωτιά. Ψάχναμε να βρούμε μέρος χωρίς
φωτιά. Μέσα στη θύελλα, πανικός...
Έβγαλαν πρώτα τα παιδιά, μετά τις μη-
τέρες. Χαίρομαι που σώθηκε η οικογένειά
μου. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε -
πηγαίναμε διακοπές. Όλα τα παιδάκια
ήταν συνεργάσιμα, συμπεριφέρθηκαν
σαν μεγάλοι. Δεν γνωρίζαμε εάν θα αν-
τέξει το σκάφος. Ήταν συνεχόμενη αγω-
νία. Ελευθερώθηκα όταν σώθηκαν τα
παιδιά μου, 9 και 14 ετών. Τους έσωσε
ιταλικό ελικόπτερο. Θα τους συναντήσω
στην Πάτρα. Ήταν ο χειρότερος καιρός
που μπορούσες να φανταστείς. Έλιωναν
τα πάντα. Όλη τη νύχτα τα ελικόπτερα
επιχειρούσαν. Ένας Ιταλός διασώστης
κόντεψε να πέσει τρεις φορές στη θά-
λασσα. Να ευχαριστήσω τον Άλεξ.
Εκείνος έβγαλε την οικογένειά μου από
το πλοίο. Ανακουφιστήκαμε όταν είδαμε
ελληνικό ελικόπτερο. Είμαστε από τους
τελευταίους. Μας έσωσε το ελληνικό
ελικόπτερο. Ήταν οι καλύτεροι, γιατί
δεν έστειλαν περισσότερους; Προσέγγιζαν
τέλεια, έβγαζαν περισσότερους. Όταν
βλέπεις ανθρώπους από την πατρίδα
σου συγκινείσαι», δήλωσε.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:ΜΑΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΥ

Σ ε πολύνεκρη τραγωδία τείνει
να εξελιχθεί η πυρκαγιά στο
Norman Atlantic, αφού μέχρι
αργά ψες ο αριθμός των νεκρών

είχε φτάσει στα δέκα άτομα, ενώ αγνοείτο
η τύχη πέραν των τριάντα άτομων. Μά-
λιστα, πληροφορίες κάνουν λόγο και
για λαθρεπιβάτες που επιβιβάστηκαν
στο πλοίο παράνομα και οι οποίοι μπορεί
να εγκλωβίστηκαν στο καιόμενο κουφάρι
του. Πάντως, όπως ανακοίνωσε το Ελ-
ληνικό Λιμενικό, 432 άνθρωποι διασώ-
θηκαν σε σύνολο 478 επιβατών, όπως
φαίνεται στη λίστα του πλοίου. Εάν λη-
φθεί υπόψη ότι μέχρι στιγμής οι ελληνικές
Αρχές επισήμως έχουν ανακοινώσει τον
θάνατο οκτώ ατόμων, τότε ο αριθμός
των αγνοουμένων φθάνει μέχρι και τα
38 άτομα. 

Αλαλούμ με τον αριθμό των επιβατών

Σε σχέση, πάντως, με τον αριθμό
των επιβατών του πλοίου, αλλά και των
διασωθέντων επικρατεί σύγχυση μεταξύ
ελληνικών και ιταλικών Αρχών, αφού η
Ιταλίδα Υπουργός Άμυνας Ρομπέρτα
Πινότι δήλωσε  ότι οι διασωθέντες φτά-
νουν τους 427. Οι ιταλικές Αρχές υπο-
στηρίζουν, εξάλλου, ότι στο πλοίο βρί-
σκονταν 458 άτομα (20 λιγότερα σε
σχέση με την ελληνική λίστα). Δεδομένου
ότι και η Ρώμη συμφωνεί ότι οι νεκροί
είναι οκτώ τότε, σύμφωνα με τους ιτα-
λικούς υπολογισμούς, ο αριθμός των
αγνοουμένων είναι 23. Εξάλλου, ο
Υπουργός Μεταφορών, Μαουρίτσιο
Λούπι, ανέφερε πως «είναι πολύ πρόωρο
να μιλάμε για αγνοούμενους», τονίζοντας
ότι ορισμένοι από τους διασωθέντες
δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο
των επιβαινόντων. Ερωτηματικά δημι-
ουργούνται, έτσι, για το πόσοι ήταν τε-
λικά οι επιβάτες του πλοίου. Το μυστήριο
γύρω από τον αριθμό των επιβαινόντων
στο πλοίο κλήθηκε να λύσει στο ελληνικό
Υπουργείο Ναυτιλίας εκπρόσωπος της
ναυλώτριας εταιρείας ΑΝΕΚ νωρίς το
βράδυ της Δευτέρας.

Ακυβέρνητο το πλοίο, ενώ 

αναζητούνται αγνοούμενοι

Σημειώνεται, πάντως, πως οι αντίξοες
καιρικές συνθήκες κατέστησαν αδύνατη
τη ρυμούλκηση του πλοίου σε λιμάνι,
παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες
που είχαν καταβληθεί τόσο κατά τη
διάρκεια της νύχτας της Κυριακής όσο
και χθες καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας. Οι ιταλικές Αρχές επιμένουν
στην αξίωσή τους για μεταφορά του
πλοίου σε λιμάνι της χώρας, ενώ η ναυ-
λώτρια εταιρεία ζήτησε όπως το πλοίο
μεταφερθεί στο πλησιέστερο λιμάνι. Κι
ενώ το Norman Atlantic πλέει επί ώρες
ακυβέρνητο, συνεχίζονται με αμείωτο
ρυθμό οι έρευνες για εντοπισμό ατόμων
στο κουφάρι του. Στην επιχείρηση συμ-
μετέχουν ειδικά εκπαιδευμένοι άντρες
του ιταλικού πολεμικού ναυτικού. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, οι ιταλικές Αρχές
έχουν ανεβάσει στο πλοίο και ειδικά
εκπαιδευμένα σκυλιά για τις έρευνες
στους εσωτερικούς χώρους του. 

Θρίλερ με τον Γεώργιο Δούλη

Σε μια άλλη εξέλιξη, μια απίστευτη
τροπή φαίνεται πως σημειώνεται στο
θέμα της ναυτικής τραγωδίας με το
Norman Atlantic. Ο Γεώργιος Δούλης,

Στους δέκα οι νεκροί του Norman Atlantic
Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, ενώ άρχισε έρευνα για την τραγωδία

Ενώ ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται ώρα με την ώρα, ελληνικές και ιταλικές Αρχές διαφωνούν στον αριθμό των διασωθέντων και των επιβαινόντων του πλοίου
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ΕΝΑΣ από τους διασωθέντες, οδηγός

νταλίκας, ο κ. Ανδρέας, εμφανώς σοκα-

ρισμένος, υποστηρίζει ότι διασώστες

στο πλοίο «ήταν το ελληνικό πλήρωμα, ο

καπετάν Παύλος και οι οδηγοί». Όπως

περιγράφει, βοήθησαν τα παιδιά, τις γυ-

ναίκες και τους ηλικιωμένους. Χρειάστη-

κε, προσθέτει, οι ίδιοι οι οδηγοί «να δε-

θούν με σχοινιά για να σώσουν μια γυ-

ναίκα και ένα παιδί που εγκλωβίστηκαν

στη φυσούνα». Την ώρα που ξέσπασε η

φωτιά κοιμόταν. «Ήταν κλειδωμένες

πολλές πόρτες. Υπήρχε ένα πυρωμένο

σίδερο. Οι σόλες μας έλιωσαν. Σπάσαμε

τη γέφυρα, να μην σκάσουμε από την

κάπνα. Λιποθύμησαν άνθρωποι από

υποθερμία», αναφέρει ο κ. Ανδρέας.

Ένας άλλος οδηγός, ο κ. Χατζηπετρής,

εξέφρασε την αγωνία του για κάποιους

συναδέλφους του, που είχαν κοιμηθεί

μέσα στα φορτηγά τους, γιατί από τη

στιγμή που ξέσπασε η πυρκαγιά μέχρι τη

διάσωσή του δεν τους είδε. (Πληροφο-

ρίες από ΚΥΠΕ, ΑΠΕ, in.gr).

Λιποθύμησαν άνθρωποι από υποθερμία

ΑΓΝΟΕΙΤΟ 

η τύχη πέραν

των τριάντα

προσώπων 

μέχρι αργά

χθές βράδυ
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μοκρατίας. Ως εκ τούτου, ανέφερε,
στόχος είναι να υπαχθούν όλα τα μέσα
υπό μία μονάδα, ώστε στις περιπτώσεις
έρευνας και διάσωσης να υπάρχει ο μέ-
γιστος δυνατός συντονισμός, για να
επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσματα.

Διευκρίνισε ότι έχει εκπονηθεί ήδη
η μελέτη για τη σύσταση της μονάδας
η οποία αξιολογείται. Τόνισε ότι πρό-
κειται για μια σημαντική καινοτομία,
που έρχεται να διορθώσει τη δυσλει-
τουργία που προκαλεί ο κατακερματισμός
των αρμοδιοτήτων. Εξήγησε επίσης ότι
υπάρχουν μέσα που μπορούν να υπαχ-
θούν αμέσως στη μονάδα και άλλα που

θα συνεχίσουν να υπάγονται στις υπη-
ρεσίες που βρίσκονται σήμερα.

Αναβάθμιση 

Ανέφερε, επίσης, ότι το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, η Εθνική Φρουρά και το
Υπουργείο Εσωτερικών θα αξιοποιήσουν
κοινοτικές χρηματοδοτήσεις για την
αγορά σκαφών μεγαλύτερων διαστάσεων
και για επαύξηση των ηλεκτρονικών
μέσων και δυνατοτήτων, ώστε να βελ-
τιωθεί περαιτέρω η αποτελεσματικότητα
στην έρευνα και διάσωση. Ερωτηθείς,
είπε ότι στον Προϋπολογισμό του 2015
περιλήφθηκε κονδύλι για αγορά 2 σκαφών
από το Υπουργείο Εσωτερικών και 4

σκαφών από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
(μήκους 15 - 16 μέτρων) με αξιοποίηση
κοινοτικών κονδυλίων.

Ο κ. Νικολάου παρατήρησε ότι το
γεγονός πως η Δημοκρατία δεν κατέχει
πλοία μεγάλων διαστάσεων, ώστε να
μπορεί να ανταποκριθεί στις περιπτώσεις
που παρουσιαστούν μεγάλες ανάγκες
και ειδικά σε συνθήκες θαλασσοταραχής,
είναι ένα ζήτημα που προβληματίζει
και ειδικά μετά την περίπτωση με τους
Σύρους μετανάστες, που αντιμετωπί-
στηκε ανοικτά της Λεμεσού.

Και άκατοι 

Στο μεταξύ, έστω και αν δεν αναφέ-
ρεται δημοσίως για ευνόητους λόγους,
στο όλο πλέγμα των μέσων άσκησης
της έρευνας και διάσωσης θα τεθούν
σύντομα και δύο άκατοι που προγραμ-
ματίζεται να αγοράσει η Εθνική Φρουρά.
Οι άκατοι, που θα χρησιμεύσουν κυρίως
για τη διαφύλαξη της Κυπριακής Απο-
κλειστικής Οικονομικής Ζώνης, θα μπο-
ρούν, εφόσον παραστεί ανάγκη, να
συμμετέχουν σε περιστατικά έρευνας
και διάσωσης, κυρίως όταν αυτά είναι
σοβαρά και σε μεγάλη απόσταση από
τις κυπριακές ακτές. Το παράδειγμα
των Σύρων μεταναστών που μετεπιβι-
βάστηκαν σε εμπορικό πλοίο απέδειξε
την ανάγκη για πλωτά μέσα που θα
ανήκουν στην Κυπριακή Δημοκρατία,
ώστε αυτή να μην εξαρτάται από την
καλή θέληση άλλων πλοίων ή από ευ-
νοϊκές συγκυρίες. 

ΕΤΟΙΜΑΖΕ-

ΤΑΙ

μελέτη για υπα-
γωγή όλων των
μέσων έρευνας
και διάσωσης
στην εν λόγω
μονάδα 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Ν α βελτιώσει τις υποδομές,
αλλά και τις πρακτικές της
έρευνας και διάσωσης, ούσα
το ανατολικότερο άκρο της

ΕΕ και από τους πλέον δημοφιλείς προ-
ορισμούς λαθρομεταναστών, επιχειρεί
η Κυπριακή Δημοκρατία. 

Αποκαλύψεις Ιωνά 

Με αφορμή το τραγικό περιστατικό
με το φλεγόμενο πλοίο μεταξύ Ελλάδας
και Ιταλίας, και τις τεράστιες κοινές
επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης που
έστησαν από κοινού οι δύο χώρες, ο
Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης Ιωνάς Νικολάου αποκάλυψε ότι
το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε τη
σύσταση Συντονιστικού Σώματος ή Μο-
νάδας καλύτερα, για έρευνα και διάσωση,
στο οποίο, όπως αποκάλυψε, θα υπαχ-
θούν όλα τα μέσα που διαθέτει η Δημο-
κρατία και είναι διάσπαρτα σε διάφορες
υπηρεσίες. Μάλιστα, όπως είπε ο κύριος
Νικολάου, έχει ανατεθεί στα εμπλεκό-
μενα Υπουργεία η προώθηση της σχε-
τικής μελέτης για κοινή αξιοποίηση
όλων των μέσων.

Υψηλό επίπεδο 

Απαντώντας σε ερώτηση για την
ετοιμότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας
να αντιμετωπίσει ανάλογα ή παρόμοια
περιστατικά με αυτό στην Ελλάδα, ο
Ιωνάς Νικολάου είπε ότι το επίπεδο
της έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής
Δημοκρατίας είναι αρκετά υψηλό και
αποδείχθηκε, όπως είπε, κατά την τε-
λευταία επιχείρηση διάσωσης ανοικτά
της Λεμεσού.

Πρόσθεσε δε, ότι η Κύπρος διαθέτει
αρκετά μέσα που μπορούν να εξυπηρε-
τήσουν ανάγκες έρευνας και διάσωσης
και ελέγχου της περιοχής.

Εξήγησε ότι υπάρχουν πτητικά μέσα
σε τρεις υπηρεσίες της Δημοκρατίας,
Αστυνομία, Τμήμα Δασών και Εθνική
Φρουρά, καθώς και ναυτικά μέσα, που
είναι δύο χωριστές υπηρεσίες της Δη-

Το πάθημα, μάθημα 
Συστήνει συντονιστική μονάδα έρευνας και διάσωσης η Κυπριακή Δημοκρατία 

Υψηλό το επίπεδο έρευνας και διάσωσης στην Κύπρο, λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που αποκάλυψε καινοτόμες αποφάσεις εκσυγχρονισμού
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Σ
την πολιτική, αποτελεί χείριστη επιλογή

να αλλάζεις άλογα την ώρα που δια-

βαίνεις το αφρισμένο ποτάμι. Η Ελλάδα

οδηγείται στις κάλπες στις 25 Ια-

νουαρίου. Έτσι αποφάσισε εκβιαστικά η μει-

οψηφία της Βουλής των Ελλήνων. Η αντιπολί-

τευση, με επικεφαλής τον ΣΥΡΙΖΑ και σε σύμ-

πλευση με τη Χρυσή Αυγή, σύρει τη χώρα σε

αχρείαστες, επικίνδυνες και αβέβαιες εκλογές.

Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν ήθελε

να συρθεί στις κάλπες. Η επιπολαιότητά του,

όμως, να πιστέψει τη δημαγωγία, τον λαϊκισμό

και την εύηχη συνθηματολογία του Τσίπρα,

παρασύρει τώρα την Ελλάδα σε μια εκλογική

αναμέτρηση, που θα οξύνει ακόμα περισσότερο

τις αντιπαραθέσεις, θα προκαλέσει διχασμό

και πόλωση, και θα ανατινάξει την αξιοπιστία

και τη σοβαρότητα της χώρας στην πιο κρίσιμη

στιγμή της ιστορίας της.

Η Ελλάδα χρειαζόταν απολύτως και δρα-

ματικά σταθερότητα, για να μπορέσει να αν-

ταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και να

εξέλθει μια ώρα γρηγορότερα από το επαχθές

μνημόνιο. Τώρα, είναι σίγουρο ότι θα βυθιστεί

ξανά στην αβεβαιότητα και σε βαθύτατη πο-

λιτική και οικονομική κρίση, αφού ο ηγέτης

του ΣΥΡΙΖΑ χθες μόλις διατυμπάνισε ότι, δή-

θεν, είναι η ευτυχέστερη ημέρα των Ελλήνων

επειδή θα… απαλλαγούν από τα δεσμά του

μνημονίου. Πώς; Φυσικά δεν εξήγησε στους

ενεούς Έλληνες που, σύντομα, θα διαπιστώ-

σουν ότι οι οδυνηρές θυσίες τους έχουν

πάει του αντιπολιτευτικού βρόντου. Για το

σημερινό κατάντημα της Ελλάδας δεν ευθύ-

νεται η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέλου αλλά

δεκαετίες ασωτίας, ανευθυνότητας, αρπαχτής

και διαπλοκής κυβερνήσεων, κομμάτων, επι-

χειρηματιών και ιδιοκτητών ΜΜΕ. Όλοι αυτοί

ρήμαξαν κυριολεκτικά τη χώρα, ενώ θα μπο-

ρούσε να ήταν η υπερδύναμη των Βαλκανίων

και όχι μόνο. 

Η νέα ελληνική κρίση εκδηλώνεται σε

μια κρισιμότατη ώρα για τη χώρα. Στην οικο-

νομία πρέπει να διαπραγματεύεται με την

Τρόικα για τις επόμενες εκταμιεύσεις. «Φτύ-

σαμε αίμα», είπε ορθά ο Πρωθυπουργός

Αντ. Σαμαράς, ώστε η Ελλάδα, από μαύρο

πρόβατο και αποδιοπομπαίος τράγος της ΕΕ

και της ευρωζώνης, να καταξιωθεί μιαν αξιό-

πιστη θέση δίπλα από τους εταίρους της. Ας

θυμηθούμε: Πριν από δύο χρόνια, πολλοί

ήταν εκείνοι που χαιρέκακα προανήγγελλαν

την αποχώρηση της χώρας από το ευρώ και

την ΕΕ, και την επιστροφή της στη δραχμή.

Η Ελλάδα άντεξε, έστω και με επαχθείς

όρους, και άρχισε η ανάκαμψή της. Και την

ώρα που έπρεπε να πάρει την τελευταία

στροφή για την τελική ευθεία της ανόρθωσης

και της απαλλαγής από το μνημόνιο και τους

ξένους δανειστές της, επιστρέφει στο ολέθριο

παρελθόν και στον κάκιστο εαυτό της.

Οι πρώτοι που πανηγυρίζουν, ασφαλώς,

είναι οι Τούρκοι, που θα καραδοκούν να αρ-

πάξουν την κατάλληλη στιγμή για να προκα-

λέσουν τετελεσμένα στο Αιγαίο και στη Δυτ.

Θράκη. Δεν είναι τυχαίο που προαγγέλλονται

έρευνες του «Βάρβαρου» κοντά στο Καστε-

λόριζο, την ΑΟΖ του οποίου αμφισβητούν.

Οι εταίροι μας, ήδη, έχουν έτοιμα σενάρια

για πιθανή έξοδο της Ελλάδας από την ΕΕ

και την Ευρωζώνη. Πάλι η χώρα θα κατακριθεί,

επειδή σε μια κρίσιμη περίοδο για όλους

αναδεικνύεται ξανά σε ταραξία και «ασθενή

της Ευρώπης». Όσο για τον Πρόεδρο Ανα-

στασιάδη, από χτες δεν πρέπει να αισθάνεται

καθόλου ευτυχής. Η κρίση στην Ελλάδα θα

έχει αναμφίβολα επιπτώσεις και στην Κύπρο,

στο Κυπριακό και στις σχέσεις μας με το Ισ-

ραήλ και την Αίγυπτο. Δεν τολμούμε να δια-

νοηθούμε τι θα συμβεί σε περίπτωση αναρ-

ρίχησης στην πρωθυπουργία του Τσίπρα με

τις γνωστές θέσεις του για το Κυπριακό, τις

σχέσεις με την ΕΕ, το ΝΑΤΟ και τους άλλους

συμμάχους. Και, φυσικά, οι φίλοι και γείτονές

μας Ισραηλινοί και Αιγύπτιοι θα παρακολου-

θούν με αιτιολογημένη ανησυχία μια χώρα

που εισέρχεται σε περίοδο αβεβαιότητας,

αστάθειας και πολλαπλής κρίσης, ενώ θα

έπρεπε να προσεγγίζει αισιόδοξη το λιμάνι

της ηρεμίας, της προκοπής και της απαλλαγής

από άθλιες νοοτροπίες, πρακτικές και συμ-

περιφορές του παρελθόντος.  

Η Κύπρος ενώπιον της ελληνικής αβεβαιότητας

| ΘΕΣΗ

ΜΕ αφορμή τις ερωτήσεις που του τέ-

θηκαν για τα θέματα έρευνας και διά-

σωσης υπό το βάρος των δραματικών

εξελίξεων ανοικτά της Ελλάδας και της

Ιταλίας, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Ιωνάς

Νικολάου αναφέρθηκε και στη συμφω-

νία με την Ελλάδα για έρευνα και διά-

σωση, που θα επεκτείνεται και θα κα-

λύπτει ολόκληρη την περιοχή της κυ-

πριακής ΑΟΖ και της αντίστοιχης ελλη-

νικής. Πρόκειται, είπε ο αρμόδιος

Υπουργός, για συμφωνία που θα συμ-

βάλει στην παροχή υπηρεσιών έρευνας

και διάσωσης στην περιοχή με τον κα-

λύτερο δυνατό τρόπο. Υπενθυμίζεται

ότι η συμφωνία για την κοινή περιοχή

έρευνας και διάσωσης της Κυπριακής

Δημοκρατίας και της Ελλάδας ήταν

αποτέλεσμα της εδώ επίσκεψης του

Πρωθυπουργού της Ελλάδας Αντώνη

Σαμαρά και του Υπουργού Εξωτερικών

Ευάγγελου Βενιζέλου, και των συζητή-

σεων που οι δύο άνδρες είχαν με τις

αρμόδιες κυπριακές Αρχές.

Κοινή δράση με την Ελλάδα
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Τόνισε πως δεν θα ήταν σοφό να συμ-
βάλουμε στα όποια επικοινωνιακά παι-
γνίδια της Άγκυρας, χωρίς να σχολιάσει
περαιτέρω. Διευκρίνισε, πάντως, πως
ο στρατός είναι πάντοτε έτοιμος και
αξιολογεί όλα τα σενάρια. Σημειώνεται
ότι οι όποιες εξελίξεις αναμένεται να
τεθούν προς αξιολόγηση και ενώπιον
των πολιτικών αρχηγών, όταν αποκρυ-
σταλλωθεί η εικόνα.

Δεν σημαίνει τίποτα

Πάντως, ακόμη κι αν το Μπαρμπαρός
φύγει από την κυπριακή ΑΟΖ, αυτό
δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, όπως
εξήγησε στη «Σημερινή» ο Αντιστράτηγος
εν αποστρατεία και πρώην Υπουργός
Άμυνας, Φοίβος Κλόκκαρης, καθώς η
κρίση που ζούμε σήμερα δεν έπεσε ως
κεραυνός εν αιθρία. Κι αυτό επειδή η
Τουρκία εντάσσει την παράνομη δρα-
στηριότητα του ερευνητικού σκάφους
σε ένα γενικότερο πλαίσιο αμφισβήτησης
τόσο της ΑΟΖ όσο και των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας. Επί της ουσίας, η Τουρκία έχει
εντείνει την παράνομη επιθετική ενερ-

γειακή στρατηγική της σε βάρος της
ΑΟΖ της Κύπρου από το 2011 και την
κορύφωσε το 2014. Όμως εμείς, όπως
επεσήμανε ο κ. Κλόκκαρης, αντιδράσαμε
με την άρση της συμμετοχής μας στις
συνομιλίες, μόνο όταν το Μπαρμπαρός
πραγματοποίησε έρευνες και στο νότιο
τμήμα της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Το γεγονός αυτό θέτει επιτα-
κτικά το ζήτημα αλλαγής της στρατηγικής
μας. 

Κορύφωση το Μπαρμπαρός

Το 2011, ανέφερε ο κ. Κλόκκαρης, η
Τουρκία προέβη σε παράνομη οριοθέ-
τηση υφαλοκρηπίδας με το ψευδοκράτος.
Ακολούθως οι Τούρκοι ανέθεσαν στην
εταιρεία ΤΡΑΟ να διαχωρίσει θαλάσσια
τεμάχια προς βορρά, ανατολή και νότο
της Κύπρου, αδειοδοτώντας της παρά-
νομα μέρος της κυπριακής ΑΟΖ. Στη
συνέχεια πραγματοποίησαν και γεώτρηση
στα κατεχόμενα. Μετά η Άγκυρα εξέδωσε
προειδοποίηση, σύμφωνα με την οποία,
η περιοχή δυτικά του μεσημβρινού 32°
16‘ 18‘’ Α, εμπίπτει στην υφαλοκρηπίδα
της Τουρκίας -ενώ σε αυτήν βρίσκονται

τα οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ 1, 4,
5, 6 και 7- και δήλωσε πως δεν θα επι-
τρέψει έρευνες από εταιρείες εντός της
περιοχής αυτής και θα λάβει όλα τα
απαραίτητα μέτρα προστασίας των συμ-
φερόντων της. Το 2014, μετά την έλευση
του Μπαρμπαρός και στο νότιο τμήμα
της ΑΟΖ μας και τις αντιδράσεις της
Κυπριακής Δημοκρατίας, η Τουρκία
αποφάσισε σε επίπεδο Συμβουλίου Εθνι-
κής Ασφαλείας να ενισχύσει την επι-
δρομική της πολιτική σε βάρος των κυ-
ριαρχικών δικαιωμάτων και της ΑΟΖ
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επί της
ουσίας, με τις κινήσεις στις οποίες προ-
έβη η Τουρκία από το 2011 μέχρι σήμερα,
διεκδικεί για τον εαυτό της περίπου το
40% της κυπριακής ΑΟΖ και άλλο 30%
για το ψευδοκράτος. 

Σε όλα αυτά, υπογράμμισε ο κ. Κλόκ-
καρης, η αντίδρασή μας δεν ήταν η δέ-
ουσα, αφού συνεχίσαμε να λαμβάνουμε
μέρος στις συνομιλίες μέχρι τον Οκτώβριο
του 2014. «Ακόμη κι αν φύγει το Μπαρμ-
παρός σήμερα, η Τουρκία δεν αποποι-
είται των αξιώσεων αυτών, ούτε ακυρώνει
τις προηγούμενές της ενέργειες», υπο-
γράμμισε, επισημαίνοντας πως η αντί-
δρασή μας ήταν, καθ’ όλη την εξέλιξη
της επιθετικής στρατηγικής της Άγκυρας
σε βάρος της ΑΟΖ μας, υποτονική. 

Τα αίτια παραμένουν

Σε χθεσινή δήλωσή του, ο Πρόεδρος
του ΕΥΡΩΚΟ, Δημήτρης Συλλούρης,
ανέφερε πως «η απλή αποχώρηση του
Μπαρμπαρός από την κυπριακή ΑΟΖ,
χωρίς η Τουρκία να ξεκαθαρίζει ότι σέ-
βεται απόλυτα τα κυριαρχικά δικαιώματα
της Κυπριακής Δημοκρατίας, δεν μπορεί
να αποτελέσει αιτία για επάνοδο στις
συνομιλίες, απλά γιατί τα αίτια της
αποχώρησής μας από αυτές, παραμέ-
νουν».

Αν επιστρέψουμε άρον άρον στις
διαπραγματεύσεις, τότε θα δικαιώσουμε
την πειρατική συμπεριφορά της Άγκυρας
και είναι σίγουρο ότι τότε η προκλητι-
κότητα και οι απειλές της Τουρκίας
κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας θα
ενταθούν και θα εδραιωθούν, προειδο-
ποίησε. «Την ίδια ώρα οι πιέσεις στην
πλευρά μας θα ισχυροποιηθούν, με
αποτέλεσμα να βρεθούμε μπροστά σε
εκβιαστικά διλλήματα να δεχθούμε νέα
τετελεσμένα με μη αναστρέψιμες συ-
νέπειες», τόνισε. Καταληκτικά ανέφερε
ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε στη
διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα στους
Ευρωπαίους εταίρους ότι έχουν υπο-
χρέωση να πιέσουν την Τουρκία να
αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία
και να εφαρμόσει όσα προκύπτουν μέσα
από το Πρωτόκολλο της Άγκυρας και
τις κυπρογενείς υποχρεώσεις της. 

Η ΚΡΙΣΗ 

που ζούμε τώ-
ρα δεν έπεσε
ως κεραυνός
εν αιθρία, τονί-
ζει ο Φοίβος
Κλόκκαρης  

ΤΗΣΜΙΚΑΕΛΛΑΣ ΛΟΪΖΟΥ

Η τουρκική NAVTEX, η οποία
εκδόθηκε τον Οκτώβριο και
αφορά περιοχές της κυπρια-
κής ΑΟΖ, λήγει σήμερα στις

10 το βράδυ. Ως εκ τούτου, το τουρκικό
σκάφος Μπαρμπαρός, που πραγματο-
ποιεί παράνομες έρευνες εδώ και δυόμισι
μήνες, θεωρητικά θα πρέπει να απο-
χωρήσει από τις θάλασσές μας. Αυτό,
ωστόσο, δεν είναι σίγουρο, αφού υπάρ-
χουν τρία σενάρια ανοιχτά, σε σχέση
με τα επόμενα βήματα των Τούρκων:

1. Πληροφορίες αναφέρουν πως είναι
πιθανόν η Τουρκία να επεκτείνει τη
NAVTEX για μια νέα χρονική περίοδο -
εάν αποφασίσει να δεσμεύσει εκ νέου
τις ίδιες περιοχές- και το Μπαρμπαρός
να μην φύγει καθόλου από την κυπριακή
ΑΟΖ.

2. Ενδέχεται, επίσης, να εκδώσει
καινούργια NAVTEX, που να αναφέρεται
σε ελαφρώς διαφορετικές περιοχές της
κυπριακής ΑΟΖ και να επανέλθει με
την πάροδο μερικών ημερών ή ακόμη
και να μετακινηθεί αμέσως σε νέα θέση. 

3. Μπορεί να φύγει εντελώς από την
κυπριακή ΑΟΖ. Σε μια τέτοια περίπτωση,
το ερευνητικό σκάφος ενδέχεται να
επιστρέψει στην Τουρκία. Ανοιχτό είναι,
όμως, και το σενάριο να κινηθεί προς
την κατεύθυνση του Καστελόριζου, εκ-
μεταλλευόμενο την πολιτική κατάσταση
που επικρατεί στην Ελλάδα, όπως είχε
διαρρεύσει τις προηγούμενες ημέρες.  

Χθες, πάντως, το τουρκικό ερευνη-
τικό σκάφος έκανε κύκλους νοτιοανα-
τολικά των κυπριακών ακτών, σύμφωνα
με την ένδειξη πορείας του Marine
Trafόc. Η Άγκυρα, που κρατούσε κλειστά
τα χαρτιά της, ενδέχεται να δείξει τις
προθέσεις της κατά τη διάρκεια της
σημερινής ημέρας αλλά δεν αποκλείεται
το Μπαρμπαρός να αναχωρήσει για την
Τουρκία και να επιστρέψει έπειτα από
μερικές ημέρες, εάν δεν κινηθεί προς
στα ελληνικά νερά. Σύμφωνα, μάλιστα,
με εκτιμήσεις, η όποια απόφαση ανα-
νέωσης της παραμονής του Μπαρμπαρός
στις κυπριακές θάλασσες, θα ληφθεί
στο ανώτατο επίπεδο, δηλαδή από το
περιβάλλον του Τούρκου Προέδρου
Ταγίπ Ερντογάν.

Περιμένουν… 

Η ενδεχόμενη επιστροφή του Μπαρμ-
παρός συνδέεται με τη νέα ερευνητική
δραστηριότητα που θα αναπτύξει η κοι-
νοπραξία ENI-KOGAS στο θαλάσσιο τε-
μάχιο 9 της κυπριακής ΑΟΖ. Ως γνωστόν,
μετά το τέλος της ερευνητικής γεώτρησης
στον «Ονασαγόρα», οι εταιρείες απο-
φάσισαν να τρυπήσουν νοτιότερα, στο
δυνητικό κοίτασμα «Αμαθούσα». Σύμ-
φωνα με πληροφορίες, αυτή τη στιγμή
βρίσκονται στη διαδικασία προγραμ-
ματισμού και μετακίνησης του εξοπλι-
σμού και, αναλόγως των καιρικών συν-
θηκών, αναμένεται πως η γεώτρηση
θα ξεκινήσει κάποια στιγμή εντός του
πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουα-
ρίου. 

Η Κυβέρνηση, πάντως, τηρεί στάση
αναμονής, περιμένοντας τις εξελίξεις
και αξιολογώντας τις όποιες πληροφορίες
φτάνουν κοντά της για τις κινήσεις των
Τούρκων. Ο Υπουργός Άμυνας, Χρι-
στόφορος Φωκαΐδης, δήλωσε χθες πως
«παρακολουθούμε τις κινήσεις του
Μπαρμπαρός και την όλη κατάσταση».

Φεύγει, παραμένει ή ξανάρχεται
Τρία τα σενάρια για το Μπαρμπαρός - Λήγει σήμερα η NAVTEX

Ακόμη κι αν αποχωρήσει το ερευνητικό σκάφος από την κυπριακή ΑΟΖ, η Άγκυρα θα συνεχίσει 
να αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, στο πλαίσιο της επιθετικής ενεργειακής της στρατηγικής

ΤΡΙΤΗ  30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΟΠΩΣ σημείωσε ο Φοίβος Κλόκκαρης,

ερωτηθείς για το γεγονός πως το

Μπαρμπαρός βρήκε μια Κύπρο μη

επαρκώς θωρακισμένη, τα τελευταία

χρόνια έχει διαφανεί πως διαδοχικές κυ-

βερνήσεις δεν πιστεύουν ούτε στον απο-

τρεπτικό ρόλο της Εθνικής Φρουράς ού-

τε στον ρόλο που μπορεί να διαδραματί-

σει ως διαπραγματευτικό χαρτί. Η υπο-

βάθμιση της Εθνικής Φρουράς αναδει-

κνύει τη φοβερή υποτίμηση της τουρκι-

κής στοχοθεσίας και απειλής, καθώς και

του αποτρεπτικού ρόλου τον οποίο μπο-

ρεί να διαδραματίσει η Εθνική Φρουρά,

είπε. Απόδειξη τούτου είναι ότι μόνο μι-

κρό μέρος από τις εισφορές του Ταμεί-

ου Αμυντικής Θωράκισης διατίθεται για

τον εξοπλισμό της Εθνικής Φρουράς,

παρά τις πρόνοιες της σχετικής νομοθε-

σίας, με αποτέλεσμα η Εθνική Φρουρά

να παραμεληθεί και να καθηλωθεί ο εκ-

συγχρονισμός της. «Ιδιαίτερα στον θα-

λάσσιο χώρο υπάρχει σοβαρό επιχειρη-

σιακό κενό και αδυναμία αποτροπής»,

υπογράμμισε. Έστω και αργά, ανέφερε,

θα πρέπει να διατίθενται όλες οι εισπρά-

ξεις του Ταμείου Αμυντικής Θωράκισης

για τον εξοπλισμό της Εθνικής Φρουράς,

πάντα στο πλαίσιο υποστήριξης συγκε-

κριμένης οργανωτικής δομής. 

Ο ρόλος της Εθνικής Φρουράς

ΧΘΕΣ το ερευνητικό

σκάφος έκανε

κύκλους

νοτιοανατολικά των

κυπριακών ακτών,

σύμφωνα με το

Marine Traffic.
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δείχνει πόσο αδίστακτοι είναι.
-Συναθροίζονται στον χώρο της αν-

τιπολίτευσης οι πιο αντίθετες τάσεις κι
οι πιο ασυνάρτητες απόψεις, που μόνο
κοινό στόχο έχουν, να ματαιώσουν την
έξοδο από την κρίση, να φέρουν τη
χώρα σε σύγκρουση με όλους τους εταί-
ρους της στην Ευρώπη και να την απο-
μονώσουν διεθνώς. Κι αυτό είναι πολύ
επικίνδυνο για την Ελλάδα. Αλλά καθιστά
πιο εύκολο να καταδειχθούν οι αληθινές
προθέσεις τους.

-Δεν έχουν ουσιαστική πρόταση για
τίποτε. Κι όταν αναγκάζονται να δια-
τυπώσουν κάποιες προτάσεις, προκαλούν
κατακραυγή από παντού. Μέσα κι έξω
από την Ευρώπη! Κι αυτό τους καθιστά
πολύ επικίνδυνους. Αλλά και πολύ ευά-
λωτους στην κριτική της αλήθειας και
της ευθύνης.

Καταλήγοντας, ο κ. Σαμαράς ανέφερε
πως «η Ελλάδα είναι πολύ κοντά είτε
να διασωθεί για πάντα, είτε να μπει
ξανά σε πρωτοφανή περιπέτεια. Αν ο
λαός επιλέξει σωστά, τότε ο λαϊκισμός
θα ηττηθεί μια για πάντα».

η αρχή του τέλους

Στην δική του πρώτη τοποθέτηση, ο
αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας
ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «το απο-
τέλεσμα της προεδρικής εκλογής είναι
μια πρώτη νίκη των βουλευτών που αν-
τιστάθηκαν στον φόβο και στο ψέμα.
Μια πρώτη νίκη του λαού μας που
παίρνει την πατρίδα από το χέρι για να
τη βγάλει από το καθεστώς της ταπεί-
νωσης». Αναρωτήθηκε αν ο ελληνικός
λαός «θα επιλέξει τον δρόμο των εντολών
ή τον δρόμο της δημοκρατίας; Τον
δρόμο των μνημονίων ή τον δρόμο της
κοινωνικής σωτηρίας;». Αυτό είναι το
δίλημμα της 25ης του Γενάρη, επισήμανε
ο κ. Τσίπρας, για να συμπληρώσει ότι
«είναι η αρχή του τέλους ενός καθεστώτος
που βύθισε την Ελλάδα στη φτώχια,
την ανεργία, τη δυστυχία, την απελπισία.
Η αρχή του τέλους εκείνων που χωρίς
αιδώ και χωρίς περίσκεψη υπηρέτησαν
μια πολιτική καταστροφής».

τι δήλωσαν οι δανειστές

Τις εξελίξεις στην Ελλάδα σχολίασε

ο Επίτροπος της ΕΕ, αρμόδιος για τις
οικονομικές υποθέσεις Πιέρ Μοσκοβισί,
λέγοντας πως «μέσω αυτής της δημο-
κρατικής διαδικασίας (σ.σ. των εκλο-
γών), ο ελληνικός λαός για μια ακόμη
φορά θα αποφασίσει για το μέλλον
του. Η ισχυρή δέσμευση για την Ευρώπη
και η ευρεία υποστήριξη μεταξύ των
Ελλήνων ψηφοφόρων και των πολιτικών
ηγετών για την αναγκαία, φιλική προς
την ανάπτυξη μεταρρυθμιστική διαδι-
κασία, θα είναι ουσιαστική, προκει-
μένου η Ελλάδα να ευημερήσει και
πάλι εντός της Ευρωζώνης». «Οι συ-
ζητήσεις με τις ελληνικές Αρχές, σχετικά
με την ολοκλήρωση της έκτης αξιολό-
γησης του προγράμματος που υπο-
στηρίζεται από έναν εκτεταμένο δια-
κανονισμό, θα συνεχιστούν μόλις ανα-
λάβει μια νέα Κυβέρνηση, σε συνεν-
νόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα»,
ανέφερε από πλευράς του ο εκπρόσωπος
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου,
Τζέρι Ράις.

Πηγές: αΠΕ, ΚυΠΕ, in.gr

ΠΡΟΒΛΗΜΑ-

ΤΙΣΜΟΙ 

εκφράζονται
στον διεθνή Τύ-
πο για την κατά-
σταση αβεβαι-
ότητας που δη-
μιουργείται 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΙΚΑΕΛΛΑ ΛΟΪΖΟΥ

Η Ελλάδα βρίσκεται από χθες
σε προεκλογική περίοδο, κα-
θώς ούτε κατά την τρίτη ψη-
φοφορία στη Βουλή των Ελ-

λήνων συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος
αριθμός των 180 ψήφων για εκλογή του
Σταύρου Δήμα στο αξίωμα του Προέδρου
της Δημοκρατίας, αφού τη στήριξαν
μόνο 168 βουλευτές και 132 ψήφισαν
«παρών». Κατά το Σύνταγμα, ο Κάρολος
Παπούλιας θα συνεχίσει να ασκεί τα
καθήκοντά του έως την αντικατάστασή
του, η οποία θα αποφασιστεί από τη
νέα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Εντός
της σημερινής ημέρας αναμένεται να
εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα διάλυσης
της Βουλής, που θα περιλαμβάνει και
την ημερομηνία σύγκλησης της νέας
Βουλής. Οι εκλογές θα πραγματοποι-
ηθούν στις 25 Ιανουαρίου. Εάν η νέα
σύνθεση δεν είναι αυτοδύναμη, είναι
δυνατόν οι ψηφοφορίες για εκλογή Προ-
έδρου της Δημοκρατίας να γίνονται πα-
ράλληλα με τις διερευνητικές εντολές
για τον σχηματισμό κυβέρνησης. 

Η προεκλογική εκστρατεία αναμέ-
νεται να είναι ιδιαίτερα σκληρή και να
πραγματοποιηθεί σε συνθήκες πολιτικής
πόλωσης μεταξύ των δύο βασικών διεκ-
δικητών του πρωθυπουργικού θώκου,
Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Επα-
νήλθε, δε, από την πρώτη στιγμή στον
διεθνή Τύπο ο όρος «Grexit» και εκ-
φράζονται πολλοί προβληματισμοί για
την κατάσταση αβεβαιότητας που δη-
μιουργείται. Ανησυχία φαίνεται να
υπάρχει και στη Λευκωσία, που φοβάται
περίοδο ακυβερνησίας στην Αθήνα. 

Κοντά σε διάσωση ή περιπέτεια

«Ο λαός δεν θα επιτρέψει να πάνε
χαμένες οι θυσίες του», δήλωσε ο Πρω-
θυπουργός της Ελλάδας αμέσως μετά
την ψηφοφορία. Στην εισήγησή του
στο Υπουργικό Συμβούλιο που ακολού-
θησε, ο Αντώνης Σαμαράς τόνισε: «Οι
πρόωρες εκλογές είναι μεγάλη περιπέ-
τεια, αλλά δική μας δουλειά είναι να
εξουδετερώσουμε τους κινδύνους. Ο
λαός πρέπει να αποφασίσει απερίσπαστος
για το μέλλον του, στην πιο αποφασι-
στική αναμέτρηση των τελευταίων δε-
καετιών». Αναφερόμενος στην αντιπο-
λίτευση, είπε κατ’ αρχάς ότι «άθελά
της, βοηθά να αποκαλυφθεί ο ρόλος
της», διότι:

-Σέρνουν τη χώρα σε εκλογές που
δεν τις θέλει ο ελληνικός λαός. Κι αυτό

Εκλογές στις 25 ιανουαρίου 
Δεν συμπληρώθηκε ο απαιτούμενος αριθμός ψήφων για την υποψηφιότητα Δήμα

Σε περίοδο πολιτικής πόλωσης εισέρχεται η Ελλάδα, μετά τη χθεσινή προκήρυξη πρόωρων εκλογών. 
Ο λαός δεν θα επιτρέψει να πάνε χαμένες οι θυσίες του, τόνισε ο Αντώνης Σαμαράς

Δεν ανησυχούν ΥΠΟΙΚ και οικονομολόγοι για τις εξελίξεις 
ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΚαθησυχαστιΚΟσ εμφανίστηκε χθες ο Υπουρ-
γός Οικονομικών, Χάρης Γεωργιάδης, σε
σχέση με την πολιτική κρίση στην Αθήνα.
Όπως εξήγησε στην Stockwatch, δεν υπάρχει,
όπως προηγουμένως, η διασύνδεση των δύο
οικονομιών. «Θέλω να είμαι αισιόδοξος πως
ούτε η ελληνική οικονομία θα οδηγηθεί σε
περιπέτειες για λόγους πολιτικούς», πρόσθεσε.
Με τη θέση αυτή συμφωνούν και δύο Κύπριοι
οικονομολόγοι. 

Μιλώντας στο «Σίγμα» ο οικονομολόγος
Γιώργος Θεοχαρίδης ανέφερε ότι η μόνη επί-
πτωση που μπορεί να υπάρξει για την Κύπρο

από την πολιτική αβεβαιότητα στην οποία
βυθίζεται η Ελλάδα, θα είναι η πιθανή αύξηση
του ρίσκου για δανεισμό από τις χώρες της
περιφέρειας (κυρίως τον ευρωπαϊκό Νότο),
που συνεπακόλουθα μπορεί να αυξήσει τα
επιτόκια, άρα να δυσκολέψει και την προ-
σπάθεια της Κύπρου να δανειστεί από τις διε-
θνείς αγορές το προσεχές διάστημα, όπως
είναι και ο εξαγγελθείς προγραμματισμός.
Στο ερώτημα κατά πόσο η πολιτική, άρα και η
οικονομική αβεβαιότητα, μπορεί να τρέξει
ένα ράλι εκροών καταθέσεων από τις ελληνικές
τράπεζες με πιθανό όφελος για τις κυπριακές,
ο κύριος Θεοχαρίδης δεν εμφανίστηκε το ίδιο
αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι ακόμη και αν
υπάρξει ένα περιορισμένο φαινόμενο εκροής

καταθέσεων, δεν μπορεί να θεωρήσει δεδομένο
ότι τα λεφτά αυτά θα κατατεθούν σε κυπριακά
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ναι
μεν ξεπέρασαν τους μεγάλους κινδύνους αλλά
αντιμετωπίζουν ακόμη σωρεία προβλημάτων. 

Ακόμη πιο αισιόδοξος ότι κανένα πρόβλημα
δεν θα ανακύψει από τη νέα πολιτική κρίση
στην οποία εισέρχεται η Ελλάδα, εμφανίστηκε
ο οικονομολόγος Νίκος Παυλίδης. Όπως είπε
χαρακτηριστικά, δεν πρόκειται να υπάρξουν
ορατές οικονομικές επιπτώσεις, αφού η Ελ-
λάδα, όπως επεσήμανε, δεν αποτελεί κύριο
οικονομικό εταίρο της Κυπριακής Δημοκρατίας
αλλά ούτε αποτελεί πλέον σημαντικό χρημα-
τοοικονομικό εταίρο, όπως ήταν στο παρελθόν,
αφού έχει από τον Μάρτιο του 2013 αποκοπεί

ο ομφάλιος λώρος με τα υποκαταστήματα
των κυπριακών τραπεζών στον ελλαδικό
χώρο. Αναφέρθηκε, ωστόσο, με έμφαση στον
κίνδυνο να βρεθεί η Κυπριακή Δημοκρατία
ενώπιον του διλήμματος μελέτης, σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, μέτρων εναντίον της Ελλάδας, σε
περίπτωση που μια οποιαδήποτε νέα κυβέρ-
νηση δεν θελήσει να τηρήσει τα υπεσχημένα. 

Σημειώνεται, πάντως, ότι οι αρμόδιες
Αρχές, αν και δεν ανησυχούν ιδιαίτερα, πα-
ρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις εξε-
λίξεις, αφού ουδείς ξεχνά ότι οι δύο χώρες κι-
νούνται στην ίδια χρηματιστηριακή πλατφόρμα,
εταιρείες δραστηριοποιούνται και στις δύο
χώρες, ενώ ταυτόχρονα ελληνικές τράπεζες
έχουν πολλά παραρτήματα στην Κύπρο. 
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και εγκατάστασης, ζούσαν σε ψευδαι-
σθήσεις. 

Ο Πρόεδρος Κυπριανού ζήτησε από
την κ. Θάτσερ να μελετήσει την πρόταση
για ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και ΝΑΤΟ, γιατί πίστευε ότι
θα ήταν η καλύτερη εγγύηση για ενότητα
στην Κύπρο και αποφυγή της ανάγκης
των εγγυήσεων. Τα νέα βρετανικά έγ-
γραφα μάς λένε ότι ο Πρόεδρος Σπύρος
Κυπριανού, σε όλες του τις συναντήσεις
με την Πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θά-
τσερ, υποστήριζε την ένταξη της Κύπρου
στο ΝΑΤΟ και στην επαναφορά στην
κατάσταση του 1960.  

Συνδιαβούλευση 

Ο Σπύρος Κυπριανού ήθελε, επίσης,
να επαναφέρει την ιδέα συνδιαβούλευσης
(που είχε εκφράσει σε προηγούμενα
χρόνια) με τις εγγυήτριες δυνάμεις,
αλλά τον αποθάρρυνε η κ. Θάτσερ πως
δεν ήταν ο κατάλληλος χρόνος. Προτε-
ραιότητα, του έλεγε, ήταν η πρόοδος
στις εκ του σύνεγγυς συνομιλίες. Αρ-
νητική στη συνδιαβούλευση με τις εγ-
γυήτριες δυνάμεις ήταν -σύμφωνα με
τα έγγραφα- και η θέση της Αθήνας.
(Από προηγούμενα βρετανικά έγγραφα
σημειώνω ότι και ο Αρχιεπίσκοπος Μα-
κάριος ήταν υπέρ του ΝΑΤΟ από το
1966. Σε εμπιστευτικότατο έγγραφο
ημερ. 15 Δεκεμβρίου 1966, οι Βρετανοί
είχαν την πληροφορία απευθείας από
τον ίδιο τον Μακάριο ότι «η κυβέρνησή
του θα παραχωρούσε μία βάση στο ΝΑ-
ΤΟ, για στάθμευση στρατευμάτων,

εκτός από τουρκικά»). 

Σταδιακή αποστρατιωτικοποίηση

Με τηλεγράφημα από Ουάσιγκτον
προς το Φόρεϊν Όφις, ημερ. 10 Ιανουα-
ρίου 1984, οι Βρετανοί έδιδαν λεπτομέ-
ρειες για τις προτάσεις Σπ. Κυπριανού
για λύση. Βασική προϋπόθεση για λύση,
η αποστρατιωρικοποίηση. Σε πρώτο
στάδιο, αποχώρηση όλων των τουρκικών
κατοχικών στρατευμάτων μαζί με τους
εισαγόμενους εποίκους από την Τουρκία.
Αργότερα, αποχώρηση των ελληνικών
και τουρκικών στρατευμάτων, που βρί-
σκονται στην Κύπρο βάσει της Συνθήκης
Συμμαχίας, και διάλυση της Εθνικής
Φρουράς και των ούτω καλούμενων σω-
μάτων ασφαλείας των Τουρκοκυπρίων.
Ακολούθως, διεθνής δύναμη των Ηνω-
μένων Εθνών, αποτελούμενη από χώρες
που δεν είχαν άμεση ανάμιξη με την
Κύπρο. Η Κυπριακή Δημοκρατία να
γίνει ομόσπονδο κράτος. 

Μέχρι και 25%

Σε ξεχωριστό έγγραφο, ημερ. 11 Ια-
νουαρίου 1984, με τίτλο «Περίγραμμα
για συνολική λύση του κυπριακού προ-
βλήματος», καταγράφονται οι προτάσεις
Σπ. Κυπριανού (αφού περιλαμβάνονται
αρχικά και όσα αναφέρονταν στο τηλε-
γράφημα από Ουάσιγκτον 10 Ιανουαρίου
1984). «...Οι Τουρκοκύπριοι αποτελούν
το 18% του πληθυσμού και οι έποικοι
από την Τουρκία κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες δεν μπορούν να θεωρούνται
Κύπριοι. Παρόλο που οι Τ/κ είναι το

18%, όπως λέχθηκε και στον Γενικό
Γραμματέα του ΟΗΕ στις 30 Σεπτεμβρίου
1983, η ελληνοκυπριακή πλευρά προ-
τείνει διαπραγμάτευση στη βάση του
23% για την περιοχή κάτω από τουρκο-
κυπριακή διοίκηση. Όμως, αν είναι να
εξασφαλιστεί γρήγορα μια συνολική λύ-
ση, θα είναι δυνατόν να συμφωνήσει
στο 25% στο έδαφος της Κυπριακής Δη-
μοκρατίας, νοουμένου ότι περιοχές
όπως η Αμμόχωστος και Μόρφου, που
ήσαν πλειοψηφικά κατοικημένες από
Ελληνοκυπρίους πριν τον ξεριζωμό τους
με την εισβολή, θα τεθούν υπό ελληνο-
κυπριακή διοίκηση. 

»Στο Συνταγματικό πρέπει να ληφθεί
υπ’ όψιν ότι κάτω από ένα ομοσπονδιακό
σύστημα οι περιοχές (regions) ή επαρχίες
(provinces) θα έχουν αρκετή αυτονομία
και εξουσίες, αλλά δεν θα επεμβαίνουν
στις λειτουργίες της ομόσπονδης κυ-
βέρνησης, αλλιώς το κράτος θα κινδυνεύει
με διάλυση. Στο Εκτελεστικό, το προ-
εδρικό σύστημα του 1960 θεωρείται κα-
τάλληλο. Στο Νομοθετικό, ο κ. Κυπριανού
υποστηρίζει ''unicameral system'' ως
πιο κατάλληλο και εναλλακτικά ένα ''bi-
cameral system'', αποτελούμενο από
μία κάτω βουλή και μία άνω βουλή...
Τα ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώ-
δεις ελευθερίες, περιλαμβανομένων και
των τριών ελευθεριών διακίνησης, εγ-
κατάστασης και δικαιώματος ιδιοκτησίας,
πρέπει να εξασφαλίζονται τόσο σε ομο-
σπονδιακό όσο και περιφερειακό επίπεδο,
και θα πρέπει να αποτελούν μέρος του
ομοσπονδιακού συντάγματος...».

Ο ΝΤΕΝΚΤΑΣ 

τόνιζε ότι αν οι
Ε/κ πίστευαν
ότι θα κατάφερ-
ναν πλήρη
ελευθερία δια-
κίνησης και εγ-
κατάστασης,
ζούσαν σε ψευ-
δαισθήσεις

ΤΗΣΦΑΝΟΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥ*

Μέρος α’ 

Α ποδεσμεύθηκαν σήμερα στο
Βρετανικό Κρατικό Αρχείο έγ-
γραφα για τα έτη  1985 και
1986. Όμως η αποδέσμευση

αφορά μόνο πρωθυπουργικούς φακέ-
λους. Κανένα έγγραφο του Υπ. Εξωτε-
ρικών και Κοινοπολιτείας (Φόρεϊν Όφις)
δεν αποδεσμεύθηκε, όπως και τα τε-
λευταία τρία χρόνια. Για την Κύπρο
μόνο δύο τέτοιοι φάκελοι δόθηκαν, της
τότε Πρωθυπουργού Μάργκαρετ Θάτσερ,
οι οποίοι αναφέρονται σε διαδοχικές
συναντήσεις του τότε Προέδρου της
Κύπρου μ. Σπύρου Κυπριανού με τη μ.
Μάργκαρετ Θάτσερ από το 1983 μέχρι
το 1985. Σημειώνεται ότι δεν δίδονται
απαντήσεις ως προς το γιατί το Υπ.
Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας δεν
αποδεσμεύει έγγραφά του τα τελευταία
τρία χρόνια και όχι μόνο για την Κύπρο.  

Μακροπρόθεσμη ελπίδα

Σε συνάντησή του με τη Βρετανίδα
Πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ στο
Λονδίνο, στις 14 Ιανουαρίου 1985, στην
πρωθυπουργική κατοικία, ο τότε Πρό-
εδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Σπύ-
ρος Κυπριανού ζήτησε την ένταξη της
Κύπρου στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα. Γνώριζε ότι η
πρότασή του (προσωπική μεν αλλά επα-
ναλαμβανόταν στις συναντήσεις του)
δεν φαινόταν ρεαλιστική, όμως ήταν
πεπεισμένος ότι πρόσφερε την καλύτερη
μακροπρόσθεσμη ελπίδα για διαρκή
λύση του Κυπριακού. Ο τότε Υπ. Εξω-
τερικών και Κοινοπολιτείας Τζέφρι
Χάου, που παρευρέθηκε στη συνάντηση,
είπε ότι τέτοιες ιδέες εμπεριείχαν τον
κίνδυνο δημιουργίας νέων περιπλοκών
στο Κυπριακό. Η Τουρκία οπωσδήποτε
θα επέμενε να παραμείνει εγγυήτρια
δύναμη και η Πρωθυπουργός συμφώνησε
ότι θα ήταν δύσκολο να εγκαταλειφθούν
οι υφιστάμενες διευθετήσεις εγγυήσεων. 

Ο Πρόεδρος Κυπριανού επέμενε
στην ανάγκη αποχώρησης των τουρκικών
στρατευμάτων και των εποίκων, και
διαφωνούσε με τη βρετανική προτροπή
να μην επιμένει στην αποχώρησή τους
προτού επιτευχθεί συμφωνία στο εδαφικό
και συνταγματικό. Αντίθετα, ο Κυπρια-
νού το εύρισκε μη ρεαλιστικό για την
κυπριακή κυβέρνηση να εγκαταλείψει
την εξουσία της προτού αποχωρήσουν
τα κατοχικά στρατεύματα. 

οι εγγυήσεις

Εξηγώντας αναλυτικά την κατάσταση
στην κ. Θάτσερ, ο κ. Κυπριανού είπε
πως οι Τουρκοκύπριοι είχαν αποσύρει
το αίτημά τους για εκ περιτροπής προ-
εδρία, είχαν συμφωνήσει το Εκτελεστικό
να παρέμενε στο σύστημα του 1960,
όμως ήθελαν βέτο σε όλες τις αποφάσεις
της εκτελεστικής εξουσίας και απαι-
τούσαν ο Υπουργός Εξωτερικών να ήταν
πάντα Τουρκοκύπριος. Η κύρια ανησυχία
του Σπύρου Κυπριανού ήταν ότι θα συ-
ναντούσε σοβαρές δυσκολίες με τον Ρ.
Ντενκτάς στην αποχώρηση των τουρ-
κικών στρατευμάτων, στις εγγυήσεις
και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Ο Ντεν-
κτάς την ίδια μέρα είχε επαναλάβει
από την Άγκυρα ότι δεν υπήρχε θέμα
συμφωνίας, εκτός και αν η Τουρκία
παρέμενε εγγυήτρια δύναμη και πως
αν οι Ελληνοκύπριοι πίστευαν ότι θα
κατάφερναν πλήρη ελευθερία διακίνησης

Ήθελε ένταξη σε ΝΑτο-ΕοΚ
Αποχώρηση στρατευμάτων και εποίκων ζητούσε ο Σπύρος Κυπριανού

Ο πρώην Πρόεδρος έβρισκε μη ρεαλιστικό για την κυπριακή κυβέρνηση να εγκαταλείψει την εξουσία της προτού αποχωρήσουν τα κατοχικά στρατεύματα

ΤΡΙΤΗ  30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Στο ανακοινωθέν της πρωθυπουργι-

κής κατοικίας, που ακολούθησε τη συ-

νάντηση του Προέδρου Κυπριανού με

την Πρωθυπουργό Θάτσερ στις 14 Ια-

νουαρίου 1985, γράφτηκε ότι «η

Πρωθυπουργός επανέλαβε την υπο-

στήριξή της σε μια ενιαία Κύπρο...»

και η λέξη που χρησιμοποιήθηκε ήταν

«unitary» (ενιαία). Αυτή ενόχλησε αμ-

φότερους Τούρκους και Τουρκοκυπρί-

ους. Γι’ αυτό και προέβησαν σε παρα-

στάσεις προς το Φόρεϊν Όφις, καθώς

επιστολή από το Φ.Ο. προς τον Γραμ-

ματέα της κ. Θάτσερ ημερ. 31 Ιανουα-

ρίου 1985 έγραφε:

«... Η λέξη ''unitary'' (ενιαία) παρόλο

που όσον αφορά το αγγλικό λεξικό θε-

ωρείται συνώνυμη της unified (ενοποι-

ημένη), φαίνεται ότι ενόχλησε τους

Τούρκους και τους Τουρκοκυπρίους.

Το ερμηνεύουν ότι υπονοεί ακριβώς

το αντίθετο της διζωνικής δικοινοτικής

ομοσπονδίας, όπως προτάθηκε στο

έγγραφο της συμφωνίας Υψηλού Επι-

πέδου του Γενικού Γραμματέα του

ΟΗΕ... Εξ όσων γνωρίζουμε, η πρώτη

φορά που η λέξη ''ενιαία'' χρησιμο-

ποιήθηκε σε σχέση με τις προσδοκίες

μας για την Κύπρο ήταν από την Πρω-

θυπουργό κατά τη διάρκεια ερωτήσε-

ων/απαντήσεων στη Βουλή των Κοινο-

τήτων στις 12 Ιουνίου 1984. Έκτοτε

υιοθετήσαμε τη λέξη στις επαφές μας

με το Κοινοβούλιο και τον Τύπο.

Όμως, ενόψει των τουρκικών και

τουρκοκυπριακών ευαισθησιών στην

Κύπρο, πιστεύουμε ότι θα ήταν πιο

σωστό να αντικαταστήσουμε τη λέξη

''ενιαία'' με τη λέξη ''ενοποιημένη''

σε όλες τις μελλοντικές ανακοινώσεις

μας». 

*Ερευνήτρια/δημοσιογράφος

Η λέξη «unitary» ενόχλησε τους Τούρκους 



8 | ΑΝΑΦΑΝΔΟΝ

Εδώ είναι 
Κύπρος!

Ηρέμησαν δυο-τρεις μέρες, για τα Χριστού-

γεννα, μας άφησαν κι εμάς να ηρεμήσου-

με και αμέσως μετά την του Σωτήρος Γέν-

νηση επανήλθαν δριμύτεροι στις συγκρού-

σεις τους, ως εάν να περίμεναν να γεμί-

σουν τις μπαταρίες τους στο σύντομο αυτό

χρονικό διάστημα, για να μπορέσουν να

συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση αυτό

που άφησαν στη μέση προεορτίως. Ο νέος

καβγάς εκδηλώθηκε μεταξύ του ΑΚΕΛ και

του ΔΗΣΥ γύρω από το θέμα των αποκρατι-

κοποιήσεων. Προετοιμάζοντάς μας γι’ αυ-

τά που θα δούμε κατά τον νέο χρόνο. Κάτι

σαν «σκηνές προσεχώς». Γιατί, ας μην

έχουμε ψευδαισθήσεις. Η Κυβέρνηση και

η αντιπολίτευση θα συνεχίσουν να βρίσκον-

ται σε κόντρα επί παντός επιστητού, χωρίς

διάθεση συνδιαλλαγής, μέχρι τις προεδρι-

κές εκλογές του 2018. Με μικρά διαλείμ-

ματα την Πρωτοχρονιά, τα Φώτα, το Πάσχα

και τον Δεκαπενταύγουστο, για να μπο-

ρούν να ξεκουράζονται και να παίρνουν νέ-

ες δυνάμεις οι εκατέρωθεν «πολεμιστές».

Όλα αυτά προδιαγράφουν και την τύχη της

ιδέας του Προέδρου Αναστασιάδη για κυ-

βέρνηση κοινής αποδοχής. Που μάλλον θα

είναι κυβέρνηση κοινής απόρριψης από τα

κόμματα της αντιπολίτευσης. Εδώ δεν εί-

ναι Γερμανία, όπου τα δυο μεγάλα κόμμα-

τα, παρά τις διαφορές τους, συνέπραξαν

σε κυβέρνηση συνασπισμού και κυβερ-

νούν μαζί τη χώρα. Εδώ είναι Κύπρος,

όπου κανένας δεν βάζει νερό στο κρασί

του για να συνεννοηθεί με τους άλλους.

Εδώ είναι Κύπρος, όπου καταφέρνουμε να

βρίσκουμε διαφορές ακόμα και εκεί που

δεν υπάρχουν. Εδώ είναι Κύπρος, όπου το

Άγιο Κόμμα είναι «πανταχού παρών και τα

πάντα πληρών», εις τους αιώνας των αι-

ώνων, αμήν!

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Για να μη 
γίνει η Κύπρος
τουρκική 
σατραπεία

Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Μά-

ριος Ευρυβιάδης δημοσίευσε πρό-

σφατα, στην πασίγνωστη ισραηλινή

εφημερίδα «Jerusalem Post» (με δια-

συνδέσεις με το ισραηλινό Υπουργείο

Εξωτερικών - λαμβάνεται πολύ σοβα-

ρά υπ’ όψιν στο εξωτερικό), μια εμ-

βριθή ανάλυση με τίτλο: «Η τουρκική

θέαση της Κύπρου ως σατραπείας».

Λογικά, εμείς αναμέναμε πως μια τέ-

τοια ανάλυση θα έγραφαν και θα δη-

μοσίευαν σε ξένα έγκυρα Μέσα είτε ο

ΥπΕξ Κασουλίδης είτε ο Κυβ. Εκπρό-

σωπος είτε ένας εκ των λαλιστάτων

και φλύαρων πολιτικών αρχηγών,

αμέσως μετά τη νέα τουρκική εισβο-

λή, αυτήν τη φορά στην κυπριακή

ΑΟΖ. Πού να βρουν χρόνο από τις

ανέξοδες και φλύαρες αντιδράσεις

τους… Ευτυχώς, το έκανε ο Μάριος

Ευρυβιάδης και ειδικά στη διεθνούς

εμβέλειας και αναγνωσιμότητας, ισ-

ραηλινή εφημερίδα. Ο Μ. Ευρυβιά-

δης, με επιχειρήματα και ιστορική και

πολιτική τεκμηρίωση, κονιορτοποιεί

τις τουρκικές θέσεις. Όμως, για να μη

γίνει η Κύπρος τουρκική σατραπεία, ο

Μ. Ευρυβιάδης υπογραμμίζει: «Η νο-

μιμότητα του κυπριακού κράτους δεν

μπορεί να εξαφανιστεί, μόνο και μόνο

επειδή αυτό επιθυμεί ο ισχυρός γείτο-

νάς της. Και αυτό προκαλεί άγχος

στην Άγκυρα που εκφράζεται με αφο-

ρισμούς, σκηνές πολιτικής οργής και

τακτικές εκφοβισμού. Από την πλευ-

ρά της, η Κύπρος πρέπει να παραμεί-

νει σταθερή και να υπερασπιστεί τα

συμφέροντά της μέσω των νόμιμων

και θεσμικών διαδικασιών και εργα-

λείων που διαθέτουν τα μέλη της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης».

Σ.Ι.

«Αυτοί οι 
βουλευταί… 
ανάθεμά τους»!

Οι Έλληνες δεν βάζουμε μυαλό. Δεν δι-

δασκόμαστε. Δεν μαθαίνουμε με τόσα

που παθαίνουμε. Επιμένουμε στους

δρόμους της καταστροφής και της κα-

τάπτωσης, ενώ οφείλουμε να τρέχουμε

στις λεωφόρους της προκοπής, της

γνώσης, της τεχνολογίας, της προόδου

και της ισχυροποίησης και κραταίωσης

του Ελληνισμού. Ανέκαθεν, η διχόνοια

η δολερή, ο εγωισμός, ο μικροκομματι-

σμός και ο μικροελλαδισμός, η μικρό-

νοια και η μικροπρέπεια και, φυσικά, ο

πολιτικαντισμός και ο κομματικός ρε-

βανσισμός κατέστρεψαν την Ελλάδα

μας - και την Κύπρο συνακόλουθα. Με

αφορμή όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα

με την εκλογή νέου Προέδρου της Ελ-

ληνικής Δημοκρατίας και την αχρεία

στάση του ΣΥΡΙΖΑ και του νεοσσού Τσί-

πρα, καλός φίλος μου έστειλε την αντί-

δραση του αγίου των ελληνικών γραμ-

μάτων, Αλ. Παπαδιαμάντη. Έγραφε ο

κοσμοκαλόγερος, με οργή και απόγνω-

ση, πριν από έναν και πλέον αιώνα, ως

εάν να ήταν σήμερα: «Και τι πταίει η

γλαυξ, η θρηνούσα επί ερειπίων; Πταί-

ουν οι πλάσσαντες τα ερείπια. Και τα

ερείπια τα έπλασαν οι ανίκανοι κυβερ-

νήται της Ελλάδος... Αυτοί οι πολιτικοί,

αυτοί οι βουλευταί, εκατάστρεψαν το

Έθνος, ανάθεμά τους. Κάψιμο θέλουν

όλοι τους!». Η ίδια τραγική ιστορία επα-

ναλαμβάνεται υπό μορφήν τραγικής

φάρσας.

Σ.Ι.  

Μα τα κύτταρα είναι… διεφθαρμένα;

Δήμος Πάφου, σαν... τηλεοπτικό σίριαλ
Αυξάνονται και πληθύνονται οι υποψήφιοι δή-

μαρχοι της Πάφου. Σήμερα θα υποβληθούν

επίσημα οι υποψηφιότητες ενόψει των εκλογών

της 11ης Ιανουαρίου. Μέχρι χθες είχαν εξαγ-

γείλει πρόθεση να διεκδικήσουν τον... ακανθώ-

δη, όπως έχει εξελιχθεί, δημαρχιακό θρόνο εν-

νιά υποψήφιοι, από τους οποίους οι τέσσερεις

είναι υποψήφιοι κομμάτων και οι υπόλοιποι

ανεξάρτητοι. Τελευταίος που ανακοίνωσε την

υποψηφιότητά του είναι ο γνωστός Παφίτης

ηθοποιός Χρύσανθος Χρυσάνθου. Αγαπητέ μου

Χρύσανθε, σου εύχομαι καλή τύχη. Και ας μη

διερωτηθεί κανένας τι γυρεύει ένας ηθοποιός

να διεκδικεί τη δημαρχία. Αφού καταντήσαμε

να συναγωνίζεται ο Δήμος Πάφου τα... τηλεο-

πτικά σίριαλ. Κάθε βράδυ οι περιπέτειες του

Δήμου μεταδίδονται από τα κανάλια, με όλα τα

χαρακτηριστικά ενός σίριαλ. Συλλήψεις, συνω-

μοσίες, ίντριγκες, δίψα για λεφτά, βρόμικα

(στην κυριολεξία) κόλπα, σασπένς και τα λοιπά.

Στο σίριαλ αυτό έχουν παίξει, σε πρωταγωνιστι-

κούς ή δεύτερους ρόλους, όλα τα κόμματα ανε-

ξαιρέτως. Γι’ αυτόν τον λόγο έπρεπε να μείνουν

μακριά από τις δημοτικές εκλογές. Είμαι σίγου-

ρος ότι οι Παφίτες, στη μεγάλη πλειοψηφία

τους, θα ψηφίσουν όχι αυτόν που τους υποδει-

κνύει το κόμμα τους, αλλά αυτόν που τους υπο-

δεικνύει η συνείδησή τους και η αγάπη τους για

την πόλη τους. Και για να επανέλθω στον Χρύ-

σανθο, είναι καλύτερα να έχεις έναν ηθοποιό

δήμαρχο, παρά να έχεις έναν δήμαρχο που

να... υποδύεται τον ηθοποιό για να ξεγελά τους

πολίτες.

ΚΥΠΡΟΦΡΕΝΗΣ

Τα κόμματα φρόντισαν να κτίσουν ένα μύθο:

Ότι είναι τα κύτταρα της δημοκρατίας, η έκ-

φανση της ελεύθερης σκέψης και η απόφαν-

ση της ικανοκρατίας. Αποδείχτηκαν καρραγω-

γοί της αναξιοκρατίας, καλοί αγωγοί του ρου-

σφετιού, άσοι στη διαπλοκή και πρωταγωνι-

στές στην εξάρτηση. Όπως τεκμηριώνει ξανά

δημοσκόπηση της «Σ», τα κόμματα είναι τα πιο

διεφθαρμένα σε έναν τόπο όπου παρατηρείται

και βρίσκεται σε έξαρση μέγα πρόβλημα χρη-

ματισμού και διαφθοράς. Με επικεφαλής, φυ-

σικά, τα… κύτταρα της δημοκρατίας! Αλλά,

για να λέμε και των κομμάτων το δίκιο, για να

συμβαίνουν αυτά τα θλιβερά, μειωτικά και

προσβλητικά για όλους, μέγιστη ευθύνη φέ-

ρουν και οι πολίτες, οι οποίοι ψηφίζουν τα

κόμματα, τα στηρίζουν οικονομικά και άλλως

πως και φυσικά με το αζημίωτο, αφού απαι-

τούν να εξαργυρώσουν την όποια συνεισφορά

τους. Αυτά συνοψίζονται σε ρουσφέτι, σε βό-

λεμα, σε διορισμό, σε προαγωγή, σε επιβρα-

βεύσεις, σε συμβόλαια, σε αποδοχές, κτλ. Το

κομματικό «μέσο» είναι το κλειδί που ανοίγει

πόρτες, προοπτικές, βολεύει και προάγει σε

βάρος άλλων ικανότερων, αξιότερων, εξυπνό-

τερων. Η κομματοκρατία είναι η ισχυρότερη

δύναμη σε έναν τόπο που όφειλε, λόγω μεγέ-

θους, να χρησιμοποιεί τα κύτταρα του εγκεφά-

λου του και όχι τα… κύτταρα της δημοκρα-

τίας. Γιατί απορείτε για το κατάντημά μας;

Όλοι βάλαμε τα χέρια μας και βγάλαμε τα μά-

τια μας με τη ανοχή, τον συναγελασμό, την

ιδιοτέλεια, την κρυψιβουλία και την απληστία. 

Σ.Ι.

ΤΡΙΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Η Ελλάδα οδηγείται σε πρόωρες εκλογές, μετά

τη χθεσινή αποτυχία της Βουλής των Ελλήνων

να εκλέξει Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η χώρα

μπαίνει σε μια νέα περίοδο αβεβαιότητας και

κινδύνων, με ορατό το ενδεχόμενο να καταλήξει

σε κρίση ακυβερνησίας. Κατά τραγική σύμπτω-

ση, χθες που συνερχόταν η Βουλή των Ελλήνων,

το κρουαζιερόπλοιο «Norman Atlantic» εξακο-

λουθούσε να πλέει ακυβέρνητο στην τρικυμισμέ-

νη θάλασσα μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, και συ-

νεχίζονταν οι αγωνιώδεις προσπάθειες για διά-

σωση των επιβατών. Με ακυβέρνητο κρουαζιε-

ρόπλοιο θα μοιάζει, κατά πάσαν πιθανότητα, η

Ελλάδα μετά τις εκλογές, αν επιβεβαιωθούν οι

δημοσκοπήσεις που φέρνουν πρώτο κόμμα τον

ΣΥΡΙΖΑ, αλλά χωρίς να μπορεί να επιτύχει αυτο-

δυναμία. Ούτε και φαίνεται δυνατή βιώσιμη κυ-

βέρνηση σε συνεργασία με άλλα κόμματα, υπό

τον Τσίπρα. Εάν δεν ανατραπούν δραματικά οι

δημοσκοπήσεις, ούτε ο Αντώνης Σαμαράς θα

μπορέσει να σχηματίσει βιώσιμη κυβέρνηση. Τι

θα γίνει τότε; Θα πάμε σε νέες εκλογές; Το

κρουαζιερόπλοιο «Ελλάς» δεν μπορεί να αντέξει

σε άλλες φουρτούνες. Και αυτήν τη φορά ίσως

οι Ευρωπαίοι εταίροι, εκνευρισμένοι, να μη στεί-

λουν σωστικά μέσα για να σώσουν τους επιβά-

τες του σκάφους. Τι μαζοχισμός κι αυτός από

τους Έλληνες αδελφούς! Δεν προτιμούν τον Τσί-

πρα για Πρωθυπουργό (προτιμούν με μεγάλη

διαφορά τον Σαμαρά), αλλά... ψηφίζουν πρώτο

κόμμα το κόμμα του Τσίπρα! Ελλάς το μεγαλείο

(της αυτοκαταστροφής) σου!

ΜΠΟΞΕΡ

Κρουαζιερόπλοιο «Η Ελλάς»
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Α
ποτελεί σύνηθες φαινόμενο τέτοιες

μέρες οι πλείστοι από εμάς να προ-

βαίνουν σε έναν απολογισμό. Πέρα

από τα δεδομένα και τις συνθήκες

του καθενός από εμάς, πρέπει να δούμε και

την ευρύτερη εικόνα που αναπόφευκτα επη-

ρεάζει την καθημερινότητά μας. Η ουσία είναι

να κατανοήσουμε ότι με τη συλλογική δράση

έχουμε να κερδίσουμε πολλά. Αντίθετα, με

την εσωστρέφεια και γυρίζοντας την πλάτη

στην πολιτική, επιτρέπουμε άλλους να αποφα-

σίζουν για εμάς χωρίς εμάς, οδηγώντας την

κοινωνία σε συντριβή. 

Η χρονιά που φεύγει αποτέλεσε δοκιμασία

για την Κύπρο. Η οικονομική συρρίκνωση συ-

νεχίστηκε, η ανεργία παρέμεινε σε πολύ

υψηλά επίπεδα, παρά τη συνεχιζόμενη δημο-

γραφική εκροή. Τα

σκάνδαλα έχουν προ-

καλέσει οργή και αη-

δία. Προφανώς η κρί-

ση είναι βαθύτατη.

Είναι οικονομική, πο-

λιτική, κοινωνική αλλά

και αξιακή. Οι πολίτες

νιώθουν αβεβαιότη-

τα, αλλά πολύ περισ-

σότερο έναν αποπρο-

σανατολισμό, καθώς είναι προφανές ότι όχι

μόνο η Κυβέρνηση αλλά και το ευρύτερο πο-

λιτικό σύστημα πάσχει από έλλειψη συγκεκρι-

μένης πυξίδας. Και αναπόφευκτα δημιουρ-

γούνται προβλήματα φοβίας, ανασφάλειας,

έλλειψης αυτοπεποίθησης, αλλά και σε πολλές

περιπτώσεις ταυτότητας. Υπάρχει επίσης

έντονη δυσπιστία και έλλειψη εμπιστοσύνης

σε όλα τα επίπεδα. Κάτω από αυτά τα δεδομένα

επικρατεί η εντύπωση ότι ο καθένας θα πρέπει

να φροντίσει τον εαυτό του και ότι δεν μπορεί

να αναμένεται συλλογική δράση.

Ως επί το πλείστον η Κυβέρνηση και η

Τρόικα καλλιέργησαν την εντύπωση ότι η ανά-

καμψη είναι ζήτημα χρόνου. Η πραγματικότητα

όμως είναι διαφορετική. Δεν υπάρχει μνημονιακή

χώρα για την οποία η Τρόικα μπορεί να επικα-

λεσθεί επιτυχίες. Στην περίπτωση της Κύπρου

τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα. Ο τραπε-

ζικός τομέας έχει περιέλθει σε ξένα χέρια και

εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρή έλλειψη

ρευστότητας. Οι μαζικές εκποιήσεις δεν θα

λύσουν τα προβλήματα. Αντίθετα, θα τα εμβα-

θύνουν. Είναι επίσης αδύνατο να αποπληρωθεί

το ιδιωτικό και το δημόσιο χρέος κάτω από

συνθήκες συνεχιζόμενης ύφεσης.

Η Τρόικα επίσης απέτυχε και στην προώθηση

νέου υποδείγματος. Ενώ κατέστρεψε τον χρη-

ματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας, δεν

υπήρξε εναλλακτικό υπόδειγμα. Ενώ ο δημόσιος

τομέας συρρικνώνεται, οι μεγαλύτερες μειώσεις

μισθών και απώλειες θέσεων εργασίας λαμ-

βάνουν χώρα στον ιδιωτικό τομέα.  Ενώ πριν

από την κρίση μιλούσαμε για την ανάγκη

μείωσης του χάσματος μεταξύ του δημόσιου

και ιδιωτικού τομέα, με τις πολιτικές της η

Τρόικα οδήγησε στη δημιουργία μεγαλύτερου

χάσματος. Με όλα αυτά τα δεδομένα δεν

είναι δυνατό να υπάρχουν ουσιαστικές προσ-

δοκίες. Αντίθετα, εκείνο που επιτελείται είναι

η σταδιακή φτωχοποίηση της κοινωνίας στο

όνομα της εξυγίανσης.

Αλλά και στο Κυπριακό οι «στρατηγικοί

εταίροι» θα δημιουργούσαν συνθήκες για ου-

σιαστικές διαπραγματεύσεις και κατάληξη σε

έναν έντιμο συμβιβασμό. Η πραγματικότητα

όμως είναι διαφορετική. Η Τουρκία απροκά-

λυπτα ξεκαθαρίζει ότι δεν αναγνωρίζει την

Κυπριακή Δημοκρατία. Και η λύση που απο-

δέχεται παραπέμπει στην προτεκτορατοποίηση

της Μεγαλονήσου. Εν πολλοίς, η στάση της

Άγκυρας γίνεται ανεκτή, παρά τις δηλώσεις

αξιωματούχων διαφόρων χωρών.  Έτσι η πε-

ριρρέουσα ατμόσφαιρα παραπέμπει σε πα-

ράλληλες συνομιλίες για Κυπριακό και συνεκ-

μετάλλευση των υδρογονανθράκων.

Όλα αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν.

Το χειρότερο είναι ότι η κατηφορική πορεία

εξακολουθεί να συνεχίζεται. Το ζητούμενο

είναι η αναστροφή των θλιβερών αυτών δεδο-

μένων. Προφανώς το ζήτημα πρώτα απ’ όλα

είναι κατ’ εξοχήν πολιτικό. Χωρίς τη διαφορο-

ποίηση του σκηνικού στον πολιτικό τομέα,

είναι αδύνατο να αναμένουμε την έξοδο από

την κρίση.

Μια μεγάλη διάσταση της αρνητικής αυτής

κατάστασης είναι η απουσία ενός πραγματικά

δημιουργικού διαλόγου για τα κοινά προβλήματα

που μας ταλανίζουν. Η Κυβέρνηση παραμένει

προσκολλημένη σε μια συγκεκριμένη πολιτική,

παρά τα αρνητικά αποτελέσματα: είτε από

αδυναμία είτε από ιδεολογικές αγκυλώσεις

είτε και από τα δύο. Παράλληλα, η κοινωνία

και οι αντιπολιτευόμενες δυνάμεις δεν έχουν

ακόμα προετοιμάσει και υιοθετήσει μια εναλ-

λακτική πρόταση εφ’ όλης της ύλης.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τις εκλογές, η κυ-

βέρνηση Αναστασιάδη δεν μπορεί να χειρισθεί

τις προκλήσεις. Αντίθετα, κατέστη εντολοδόχος

της Τρόικας. Σε επικοινωνιακό επίπεδο αφ’

ενός γίνεται λόγος για τις ευθύνες της Κυβέρ-

νησης Χριστόφια, και αφ’ ετέρου για εξυγίανση

και επανεκκίνηση. Και ενώ οι ευθύνες της κυ-

βέρνησης Χριστόφια είναι προφανείς, αυτό

δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τα απανωτά

λάθη και την απραξία της κυβέρνησης Ανα-

στασιάδη. Ο λαός κατανοεί ότι υπάρχει ένα τε-

ράστιο χάσμα μεταξύ των προεκλογικών δε-

σμεύσεων Αναστασιάδη και των σημερινών

σκληρών πραγματικοτήτων.

Θα ήταν πολύ θετική εξέλιξη, εάν ο Πρό-

εδρος Αναστασιάδης αντιληφθεί την ανάγκη

για ουσιαστικές αλλαγές στην πολιτική που

ακολουθεί και προχωρήσει ανάλογα. Σε δια-

φορετική περίπτωση, μοιραία, η αντίδραση

της κοινωνίας θα ενταθεί και οι εξελίξεις θα

τον ξεπεράσουν. Ούτως ή άλλως οι δυνάμεις

της κοινωνίας θα πρέπει να ετοιμασθούν

επαρκώς για την επόμενη μέρα, με την

κατάθεση ολοκληρωμένης εναλλακτικής πρό-

τασης.

*Καθηγητής Πολιτικής 

Οικονομίας και Πρόεδρος του Κέντρου 

Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων 

του Πανεπιστημίου Λευκωσίας

ΑΠΟΨΗ

ΕΙΡΗΣΘΩ

Ε Λ Ε Γ Α Ν  οι δημοσκοπήσεις ότι η

πλειοψηφία του ελλα-δικού μας λαού

δεν ήθελε τώρα διεξαγωγή πρόωρων

εκλογών. Όπερ σημαίνει ότι επέλεγαν

τη συνέχιση της διακυβέρνησης των κ.κ.

Αντώνη Σαμαρά και Βαγγέλη Βενιζέλου. Ο

βαθμός εγκυρότητας της αυθεντικότητας αυτής

της βούλησης της πλειοψηφίας ισούται, βέβαια,

με τον βαθμό εγκυρότητας των δημοσκοπήσεων.

Δεν έγινε κάποιο δημοψήφισμα για ν’ απαντήσει

με την ψήφο του -αμά-

χητο τεκμήριο- το εκλο-

γικό σώμα, αν θέλει ή

δεν θέλει πρόωρες

εκλογές.

Α Π ‘ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, η

εκλελεγμένη απ’ τον

ίδιο λαό Βουλή των

εν Ελλάδι Ελλήνων,

σκοπίμως αρνούμενη

να εκλέξει Πρόεδρο

του κράτους γι’ αντικατάσταση του έχοντος

ολοκληρώσει την προεδρική του θητεία κ.

Κάρολου Παπούλια, εξέφρασε τη δική της

βούληση, για τερματισμό της παρούσας δια-

κυβέρνησης και διεξαγωγή πρόωρων εκλογών.

Με πρωτοστάτη αυτής της προσπάθειας την

άχρι τούδε αξιωματική αντιπολίτευση του Συ-

νασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ),

μ’ επικεφαλής τον κ. Αλέξη Τσίπρα. Κι η

Ελλάς οδηγείται σε πρόωρες εκλογές, για ν’

αποφασίσει ο λαός την επόμενη κυβέρνηση.

Ε Κ Α Τ Ε Ρ Ω Θ Ε Ν εκτοξευόμενες οι κομ-

ματικές αντιμαχίες, κουβαλούν με τη διάλεκτο

του 2014, το πιστό αντίγραφο του απ’ αρχής

σαπισμένου πελατειακού πολιτικού συστήματος

της Κομματοκρατίας. Απ’ την εποχή που το

πρώτο ελλα-δικό μας κρατίδιο, όσο πρόκυψε

μετά την Εθνική ημών Επανάσταση του 1821

και τους εν αυτή εμφυλίους πολέμους, τη δο-

λοφονία του 1ου Κυβερνήτη Καποδίστρια

κ.ο.κ., είχε τρία κόμματα: Το Αγγλικό, το

Γαλλικό και το Ρωσικό… Ευτύχημα, μέγα, σή-

μερα, το ότι δεν βγήκαν (Θεός φυλάξοι) εκα-

τέρωθεν ένοπλες ομάδες! Όλα τ’ άλλα δεν

λείπουν…

Χ Θ Ε Σ , ΕΝΑΣ παλιός φίλος, ο κ. Ντίνος

Ηλιάδης, φίλος απ’ την εποχή της εβδομαδιαίας

εφημερίδας «Κήρυκας» τής εν Κύπρω «Ένωσης

Κέντρου» του αείμνηστου Τάσσου Παπαδό-

πουλου, μας υπενθύμισε ότι 29 Δεκεμβρίου

2006 χάσαμε τον σπουδαίο επί 32 χρόνια

αρθρογράφο του αθηναϊκού «Βήματος» Μάριο

Πλωρίτη. Κι ανήρτησε στο διαδίκτυο ένα εν-

τελώς «επικαιροποιημένο», όντως διαχρονικής

σημασίας άρθρο του, που είχε δημοσιευτεί

πριν από 10 χρόνια, το 2004, υπό τον τίτλο

«Το σαράκι των Ελλήνων». Κρατάμε ως δείγμα

ένα κομμάτι του:

«Δεν είναι τυχαίο που, στο πρώτο ελληνικό

έπος, την Ιλιάδα, κυρίαρχη θεά αναδείχνεται η

Έρις - μεταξύ Ελλήνων, βέβαια. Και η Έρις δεν

είναι απλή φιλονικία, αντιγνωμία, αντιπαλότητα.

Είναι η κακάσκημη κόρη της Νύχτας, που έχει

παιδιά της τον Πόνο, τον Λιμό, τη Μάχη, τους

Φόνους, τα Ψεύδη, τη Δυσνομία, την Άτη (συμ-

φορά). Κι αν οι άλλοι ολύμπιοι θεοί πέθαναν,

αυτή επιζεί και μας κατακυριεύει στους αιώνες...

Αλλά δεν χρειάζεται ν’ ανατρέχουμε στη μυθο-

λογία ή την αρχαία Ιστορία. Τα πιο κοντινά το

μαρτυρούν»… Όπως και τώρα!

Πρόωρες εκλογές 
& το πιστό αντίγραφο

Τ
έλειωσε άλλη μια διάσκεψη για τις

κλιματικές αλλαγές, αλλά οι κίνδυνοι

που απειλούν την ύπαρξη της ζωής

στη Γη, λόγω του χρόνιου βιασμού

της φύσης από τον άνθρωπο, παραμένουν.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Μπαν Κι

Μουν, απέδωσε τη δραματικότητα της κατά-

στασης, μιλώντας πριν από λίγα χρόνια για

μιαν «αποφασιστική στιγμή στην ιστορία»

και κάλεσε τους ηγέτες για μια δεσμευτική

συμφωνία προστα-

σίας του περιβάλ-

λοντος και αποτρο-

πής αυτού που προ-

διαγράφεται ως ανα-

πόφευκτο τέλος του

πλανήτη μας σε ένα

απροσδιόριστο (;)

μελλοντικό χρόνο.

Χαρακτήρισε πάντως

τις σχετικές διαπραγ-

ματεύσεις ως τις πιο πολύπλοκες και φιλό-

δοξες, στις οποίες ενεπλάκη ποτέ η διεθνής

κοινότητα.

Σύμφωνα με τον Αυστραλό ακαδημαϊκό

Γκρεγκ Κρέϊβεν και το πολυσυζητημένο του

βιβλίο «Το χειρότερο που θα μπορούσε να

συμβεί - Μια λογική απάντηση στη συζήτηση

για τις κλιματικές αλλαγές», η ανθρωπότητα

βρίσκεται στο σημείο «μηδέν», όπου δεν

υπάρχει χρόνος και πρέπει να δράσει άμεσα

για να αλλάξει τα άσχημα δεδομένα. «Η αι-

σιοδοξία και η απαισιοδοξία αντιπροσωπεύουν

μια κατάσταση, όπου ο άνθρωπος παραδίδεται

στην τύχη και σηκώνει τα χέρια ψηλά»,

γράφει. «Οι αισιόδοξοι ελπίζουν ότι τα πράγ-

ματα θα είναι εντάξει, ότι δεν υπάρχει

σοβαρός λόγος ανησυχίας και οι απαισιόδοξοι

θεωρούν καταδικασμένη κάθε πρωτοβουλία

και προσπάθεια.

»Κι αυτό είναι ό,τι δεν χρειαζόμαστε αυτή

τη στιγμή. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε

ότι  εξαρτάται από την προσπάθεια που θα

καταβάλουμε τώρα, κατά πόσο τα πράγματα

θα πάνε καλά ή όχι. Η αισιοδοξία μπορεί να

είναι πολύ χρήσιμη κάποτε. Π.χ. όταν το αε-

ροπλάνο πέφτει και είσαι επιβάτης, η αισιο-

δοξία είναι σπουδαία για σένα. Αλλά αν

είσαι ο πιλότος του αεροπλάνου, η αισιοδοξία

μπορεί να είναι επιβλαβής, γιατί μπορεί να

σε καθησυχάσει τη στιγμή που πρέπει να

είσαι σε συναγερμό. 

»Ο πιλότος ενός αεροπλάνου με προβλή-

ματα στην πτήση του, δεν μπορεί να αφήνεται

στον πειρασμό ούτε μιας στιγμής εφησυχα-

σμού ότι “τα πράγματα θα είναι εντάξει”.

Αυτό που θα οδηγήσει με ασφάλεια το αε-

ροπλάνο πίσω στο έδαφος, είναι η συγκέν-

τρωση του μυαλού, οι ικανότητες, η αποφα-

σιστικότητα, η προσοχή και μια οξεία κατα-

νόηση της κατάστασης που επικρατεί. Ενώ

το αεροπλάνο πέφτει, είναι ώρα να βγει ό,τι

καλύτερο έχεις μέσα σου, κι αυτό είναι που

χρειαζόμαστε τώρα. Όταν το σκέφτομαι σε

σχέση με την παθητικότητα είτε της αισιοδο-

ξίας είτε της απαισιοδοξίας, έρχεται στο

μυαλό μου η εικόνα της Ρόζι, από το πόστερ

του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Αυτή η εμβλη-

ματική εικόνα του πολίτη που σηκώνει τα

μανίκια του για ν’ ανταποκριθεί στο καθήκον

του, για να κάνει ό,τι είναι αναγκαίο ώστε να

υπερασπιστεί τον κόσμο που αγαπά, θα

καίει το μυαλό μου για πάντα». 

Έχω την εντύπωση ότι οι σκέψεις του

Γκρεγκ Κρέιβεν απευθύνονται όχι μόνο στον

πολίτη των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας και

των άλλων τεράστιων χωρών που επιβαρύνουν

περισσότερο τον πλανήτη με χημικά δηλη-

τήρια, αλλά και στον πολίτη κρατών όπως η

Κύπρος, που γεμίζει τον μικρό του χώρο με

τη μεγάλη ιδέα του εαυτού του και συμπερι-

φέρεται λες και είναι εξωγήινος, λες και το

πρόβλημα δεν τον αφορά και δεν τον αγγίζει. 

Μετά το χθεσινό άρθρο του κ. Σενέρ Λεβέντ

για τους βιασμούς γυναικών της τουρκοκυ-

πριακής μειονότητας από τους διοικητές της

τουρκικής τρομοκρατικής ΤΜΤ, τη δεκαετία

του ‘60, θα μπει άραγε στον κόπο η αξιότιμη

βουλευτίνα του ΑΚΕΛ κ. Σκεύη Κουκουμά να

μελετήσει με προσοχή τους τόμους της «ΧΑ-

ΡΑΥΓΗΣ» του ΑΚΕΛ του 1964, για να επαλη-

θεύσει τα λόγια του Λεβέντ με βάση τα δημο-

σιεύματα της εφημερίδας του κόμματός της;

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Λάζ. Α. Μαύρος

Το σημείο όπου δεν υπάρχει χρόνος

Αποχαιρετώντας το 2014

ΤΡΙΤΗ  30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΟΥ ΜΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
demetrioum

@simerini.com

Η χρονιά που φεύγει αποτέλεσε
δοκιμασία για την Κύπρο. 

Η οικονομική συρρίκνωση
συνεχίστηκε, η ανεργία

παρέμεινε σε πολύ υψηλά
επίπεδα, παρά τη συνεχιζόμενη

δημογραφική εκροή

ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΑΥΡΟΥ

ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ*
theophanous.a

@unic.ac.cy
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στηρίζεται από τα κόμματα ΔΗΚΟ,
ΑΚΕΛ και ΕΔΕΚ, τον Δημοτικό Σύμβουλο
Φαίδωνα Φαίδωνος, επίσης ανεξάρτητο
υποψήφιο που υποστηρίζεται από τον
ΔΗΣΥ, τον Δώρο Παφίτη, που υποστη-
ρίζεται από τη Συμμαχία Πολιτών, τον
Ανδρέα Μασούρα, που υποστηρίζεται
από το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλον-
τιστών, τον ανεξάρτητο Δημοτικό Σύμ-
βουλο Ανδρέα Χρυσάνθου, τον αρχιτέ-
κτονα Βαγγέλη Μαυρονικόλα, τη Σόφη
Χαμπιαουρίδου και τον ανεξάρτητο Αν-
δρέα Ευστρατίου.

Τι χρειάζεται η Πάφος

Από πλευράς κομμάτων, ο υποψήφιος
για τη Δημαρχία Πάφου και μέλος της
Γραμματείας της Συμμαχίας Πολιτών
Δώρος Παφίτης τόνισε πως, «αυτήν τη
στιγμή η Πάφος χρειάζεται ένα Δήμαρχο
που δεν θα χειραγωγείται από τα εμ-
πλεκόμενα κόμματα στα σκάνδαλα, για
να μπορεί να αποκαλύψει και μια σειρά
άλλων σκανδάλων, που αφορούν στο
λιμάνι και στα πεζοδρόμια της Πάφου».
Σχολιάζοντας ειδικότερα τη χθεσινή πα-
ραπομπή των έξι κατηγορουμένων για

την υπόθεση του ΣΑΠΑ στο Κακουρ-
γιοδικείο, ο κ. Παφίτης ανέφερε: «Η
Πάφος γι’ άλλη μια μέρα βρίσκεται στο
προσκήνιο, για τα σκάνδαλα του ΣΑΠΑ.
Ο τέως δήμαρχος αλλά και οι δημοτικοί
σύμβουλοι οδηγούνται στο εδώλιο με
κατηγορίες δεκασμού, απάτης και κα-
τάχρησης εξουσίας. Οι Παφίτες απαι-
τούμε κάθαρση. Απαιτούμε να καταδι-
καστούν όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτά
τα πρωτοφανή σκάνδαλα. Οι Παφίτες
απαιτούμε να δημευθούν οι περιουσίες
όσων καταδικαστούν για διαφθορά και
κλοπή χρημάτων του Δημοσίου.

Η Πάφος αυτήν τη στιγμή χρειάζεται
ένα δήμαρχο που δεν θα καθοδηγείται
και χειραγωγείται από τα κόμματα που
εμπλέκονται στα σκάνδαλα του Δήμου
Πάφου. Αυτήν τη στιγμή η Πάφος χρει-
άζεται ένα δήμαρχο που θα έχει τα
κότσια και την ικανότητα να αποκαλύψει
και μια σειρά άλλων σκανδάλων, στα
οποία φαίνεται να εμπλέκονται και πάλι
τα κόμματα που αποτέλεσαν το Δημοτικό
Συμβούλιο της Πάφου. Σκάνδαλα που
αφορούν στο λιμάνι και στα πεζοδρόμια
του Δήμου Πάφου», υπογράμμισε.

Τι αξιώνει

Παράλληλα, ο κ. Παφίτης τόνισε
πως ως υποψήφιος για τη Δημαρχία
Πάφου διεκδικεί μεταξύ άλλων:

1. Δημοσιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων του δημάρχου, των μελών
του Δημοτικού Συμβουλίου και των συ-
ζύγων τους, στην αρχή και στο τέλος
της θητείας τους.

2. Να έχουν την εξουσία οι πολίτες
να ανακαλούν τον Δήμαρχο και τους
Δημοτικούς Συμβούλους, στις περιπτώ-
σεις που δεν ανταποκρίνονται στο έργο
τους και στις προσδοκίες των δημοτών,
και στις περιπτώσεις που με τις πράξεις
τους πλήττουν το κύρος και την αξιοπι-
στία του Δήμου Πάφου.

3. Τροποποίηση της Νομοθεσίας,
για να έχουν προσωπική αστική και
ποινική ευθύνη ο δήμαρχος και οι σύμ-
βουλοι για τις αποφάσεις και παραλείψεις
τους.

Ανδρέας Μασούρας, ο εκλεκτός των

Ανεξάρτητων ελεύθερων Πολιτών

Εξάλλου, το Κίνημα Ανεξάρτητων
Ελεύθερων Πολιτών, μετά από αξιολό-
γηση όλων των υποψηφιοτήτων για τη
Δημαρχία της Πάφου, αποφάσισε ομό-
φωνα όπως υποστηρίξει την υποψη-
φιότητα του Ανδρέα Μασούρα. «Ο κ.
Ανδρέας Μασούρας έχει αποδείξει, με
τη μέχρι σήμερα δράση του, ότι μπορεί
να αναλάβει τον Δήμο της Πάφου. Τα
σκάνδαλα, η διαπλοκή και η διαφθορά
που ταλανίζουν τον Δήμο τον τελευταίο
καιρό, έκανε τους πολίτες δικαιολογη-
μένα να απογοητευθούν και να απα-
ξιώνουν τον θεσμό», προστίθεται σε
ανακοίνωση του Κινήματος. Πιστεύουμε,
καταλήγει το Κίνημα, ότι ο κ. Μασούρας
έχει όλα τα απαιτούμενα προσόντα τα
οποία μπορούν να διασφαλίσουν την
ομαλή λειτουργία του Δήμου από τη
μια, και από την άλλη οι πολίτες να
ανακτήσουν την αξιοπιστία τους προς
τον θεσμό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ψήφου έχουν
18.023 
ψηφοφόροι 
στα δημοτικά
όρια Πάφου
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Μ ε τον αριθμό των υποψη-
φίων να αγγίζει ήδη τα εν-
νέα άτομα, υποβάλλονται
σήμερα και επισήμως οι

υποψηφιότητες για τις αναπληρωματικές
δημοτικές εκλογές στον Δήμο Πάφου.
Στον κατάλογο των υποψηφίων προ-
στέθηκε χθες κι ο δημοφιλής Πάφιος
ηθοποιός Χρύσανθος Χρυσάνθου, ο
οποίος στηρίζεται από τους Ενωμένους
Αγωνιστές Πάφου 55-59 και 63-64. Η
διαδικασία υποβολής των υποψηφιο-
τήτων για τον δημαρχιακό θώκο θα ξε-
κινήσει, σύμφωνα με τον  Έφορο Εκλογής
Γιαννάκη Μαλλουρίδη, στις 9:30 το
πρωί και θα τελειώσει στις 12:30 το με-
σημέρι στο κτίριο που στεγάζεται η
Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου. 

Οι εκλογές της 11ης Ιανουαρίου

Η ψηφοφορία της 11ης Ιανουαρίου
για τις αναπληρωματικές εκλογές θα
διεξαχθεί από τις 7:00 το πρωί μέχρι
τις 18:00 το απόγευμα, με μία ώρα δια-
κοπής το μεσημέρι από τις 12:00 μέχρι
τις 13:00. Στις αναπληρωματικές εκλο-
γές, που θα διεξαχθούν την Κυριακή 11
Ιανουαρίου 2015, δικαίωμα ψήφου έχουν
18.023 ψηφοφόροι στα δημοτικά όρια
Πάφου, εκ των οποίων 2.088 ή ποσοστό
12% είναι κοινοτικοί που έχουν κατα-
νεμηθεί σε 30 εκλογικά κέντρα. Αξίζει
να αναφερθεί πως είναι η πρώτη φορά
που διεξάγονται εκλογές μετά την τρο-
ποποίηση της νομοθεσίας, που επιτρέπει
σε υποψηφίους που συμπληρώνουν
κατά την ημέρα της υποβολής το 21°
έτος της ηλικίας τους να διεκδικήσουν
το αξίωμα, αφού μέχρι τώρα ήταν το
25°. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι
επίσης -όπως ανέφερε ο Έφορος Εκλογής
Γιαννάκης Μαλλουρίδης- να είναι εγ-
γεγραμμένοι στους εκλογικούς κατα-
λόγους του Δήμου Πάφου, να μην
είναι πτωχεύσαντες και να μην έχουν
καταδικαστεί τα τελευταία πέντε χρόνια
σε αδικήματα ατιμωτικά ή ηθικής αι-
σχρότητας.

Η ένατη υποψηφιότητα

Σε ό,τι αφορά, πάντως, την εξαγγελία
υποψηφιότητας από πλευράς του ηθο-
ποιού Χρύσανθου Χρυσάνθου, αυτή
υποβάλλεται, όπως ο ίδιος είπε, ύστερα
από παραινέσεις πολλών συμπολιτών
του. Τόνισε πως κατέρχεται στις εκλογές
της 11ης Ιανουαρίου ως ο μοναδικός
ανεξάρτητος, ακομμάτιστος και υπερ-
κομματικός υποψήφιος, που θα έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει τον κρίκο
συναίνεσης και να συνεργαστεί με όλα
τα κόμματα, οργανώσεις και κινήματα,
χωρίς παράλληλα να εξαρτάται απ’ αυτά.
Τη δήλωση για την υποψηφιοτητα Χρυ-
σάνθου συνοδεύει ανακοίνωση υπο-
στήριξης από τους Ενωμένους Αγωνιστές
Πάφου 55-59 και 63-64. Οι αγωνιστές
αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους ότι
«υποστηρίζουν τον καθόλα έντιμο, κα-
ταξιωμένο, αξιοπρεπή, αξιόπιστο και
αδιάφθορο μέλος της παφιακής κοινω-
νίας, τον γνωστό καλλιτέχνη, ηθοποιό
και σκηνοθέτη Χρύσανθο Χρυσάνθου».  

Οι άλλες υποψηφιότητες

Υπενθυμίζεται πως μέχρι στιγμής
έχουν εκδηλώσει την πρόθεσή τους να
κατέλθουν στις εκλογές άλλοι οκτώ υπο-
ψήφιοι. Πρόκειται για τον ανεξάρτητο
υποψήφιο Άριστο Βασιλειάδη, που υπο-

επισήμως σήμερα οι υποψηφιότητες
Εννέα οι διεκδικητές της Δημαρχίας της Πάφου

Η διαδικασία υποβολής των υποψηφιοτήτων για τον δημαρχιακό θώκο θα ξεκινήσει στις 9:30 
το πρωί μέχρι τις 12:30 το μεσημέρι, στο κτίριο που στεγάζεται η Επαρχιακή Διοίκηση Πάφου

ΠΟΛΛΟΙ οι μνηστήρες, ένας ο θώκος.
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ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ

Ο ΠρΟεδρΟς του ΕΥΡΩΚΟ Δημήτρης

Συλλούρης, σχολιάζοντας τις τελευταί-

ες εξελίξεις για τις εκλογές στην Πά-

φο, ανέφερε: «Όσα συνέβησαν στον

Δήμο Πάφου και τα γνωστά γεγονότα

που προκάλεσαν την ανάγκη για εκλο-

γή νέου δημάρχου δεν μας επιτρέπουν

να ταυτιστούμε με κανένα κόμμα και

με καμιά κομματική υποψηφιότητα. Το

ΕΥΡΩΚΟ, για να διατηρήσει την καθα-

ρότητά του, δεν συμμετέχει στα κομ-

ματικά παζαρέματα που γίνονται και

παραμένει σταθερό στην απαίτηση ο

δήμαρχος να μην είναι προϊόν κομματι-

κής διαπλοκής. Θεωρούμε ότι τα στε-

λέχη μας στην Πάφο και οι πολίτες του

Δήμου έχουν γνώση για να κάνουν την

καλύτερη επιλογή και να εκλέξουν

έναν δήμαρχο άριστο και ικανό για να

επιφέρει την ηρεμία στην πόλη τους,

και έντιμο και ηθικό για να ξεριζώσει

τη διαπλοκή και τη διαφθορά από τον

Δήμο της Πάφου», κατέληξε ο κ. Συλ-

λούρης.

Καμία στήριξη 
υποψηφίων από ΕΥΡΩΚΟ
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Σ ε απευθείας δίκη ενώπιον του
Κακουργιοδικείου Πάφου πα-
ραπέμφθηκαν χθες έξι άτομα
σχετικά με το σκάνδαλο του ΣΑ-

ΠΑ. Η ακρόαση της υπόθεσης ορίστηκε
για τις 8 Ιανουαρίου και πίσω από το
εδώλιο θα βρεθούν οι Σάββας Βέργας,
παραιτηθείς Δήμαρχος Πάφου, Ευτύχιος
Μαληκκίδης, Γενικός Διευθυντής ΣΑΠΑ,
Γιώργος Μιχαηλίδης, πρώην Δημοτικός
Σύμβουλος ΔΗΣΥ, Ευστάθιος Ευσταθίου,
πρώην Δ.Σ. ΔΗΚΟ, Βάσος Βασιλείου,
πρώην Δ.Σ. ΑΚΕΛ και Γιώργος Σιαηλής,
νυν Δ.Σ. και επικεφαλής της δημοτικής
ομάδας ΑΚΕΛ. Και οι έξι αντιμετωπίζουν
συνολικά 153 κατηγορίες που αφορούν:   

Συνομωσία προς διάπραξη κακουργή-
ματος (ποινή φυλάκισης μέχρι 7 χρόνια)  

Συνομωσία για καταδολίευση (ποινή
φυλάκισης μέχρι 5 χρόνια)   

Δεκασμός Δημόσιου Λειτουργού (ποινή
φυλάκισης μέχρι 7 χρόνια ή χρηματική
ποινή μέχρι 100 χιλιάδες ή και οι δύο
ποινές μαζί) 

Αθέμιτη κτίση περιουσίας από Δημόσιο
Λειτουργό 

Αδικήματα διαφθοράς (ποινή φυλάκισης
μέχρι 7 χρόνια)  

Ξέπλυμα βρόμικου χρήματος (ποινή
φυλάκισης μέχρι 14 χρόνια)  

Απόσπαση χρημάτων από Δημόσιο
Λειτουργό (ποινή φυλάκισης μέχρι 3
χρόνια και χρηματική ποινή) 

Κατάχρηση εξουσίας (ποινή φυλάκισης
μέχρι 3 χρόνια)    

Υπό στενό κλοιό 

Σημειώνεται πως το διάταγμα κράτη-
σης των πέντε πρώτων έληγε χθες και το
Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου αποφάσισε
να αφεθούν ελεύθεροι, όπως επίσης και
ο κ. Σιαηλής. Και στους έξι, ωστόσο,
επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί
όροι, αφού θα παραδώσουν τα ταξιδιωτικά
τους έγγραφα, θα μπουν στο stop list,
μια φορά την ημέρα θα πρέπει να πα-
ρουσιάζονται στον πλησιέστερό τους
αστυνομικό σταθμό, ενώ υπέγραψαν και
εγγύηση 200 χιλιάδων ευρώ έκαστος,
καθώς και υπογραφή από αξιόχρεο εγ-
γυητή ύψους 200 χιλιάδων ευρώ. Για
τον νυν Δ.Σ. Πάφου κ. Σιαηλή, αποδέχ-
θηκε μόνο την υπογραφή από αξιόχρεο
εγγυητή ποσού ύψους πενήντα χιλιάδων
ευρώ, λόγω της κατάστασης των οικο-
νομικών του. Σημειώνεται δε πως όλοι
οι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι
μέχρι την έναρξη της δίκης.

Σοβαρές κατηγορίες

Ανακοινώνοντας την απόφαση του
Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, ο Δι-
καστής Γιώργος Βλάμης αναφέρθηκε στη
σοβαρότητα των κατηγοριών, λέγοντας

πως αυτές δικαιολογούν την παραπομπή
των έξι προσώπων ενώπιον Κακουργιο-
δικείου. Ο κ. Βλάμης τόνισε, παράλληλα,
πως το Δικαστήριο άκουσε τις εισηγήσεις
και την επιχειρηματολογία και των δύο
μερών και αποφάσισε όπως οι έξι κατη-
γορούμενοι αφεθούν ελεύθεροι με πε-
ριοριστικούς όρους, ώστε να διασφαλιστεί
η παρουσία τους ενώπιον Κακουργιοδι-
κείου στις 8.1.2015.

Αξίζει, δε, να αναφερθεί πως το ανα-
κριτικό έργο για την υπόθεση ΣΑΠΑ συ-
νεχίστηκε για τρεις μήνες με εντατικούς
ρυθμούς, τόσο με τη λήψη 100 περίπου
καταθέσεων από το φιλικό, οικογενειακό
και εργασιακό περιβάλλον των υπόπτων
όσο και με τις καταθέσεις από συγκεκρι-
μένα πρόσωπα, που προέκυψαν από την
αποκάλυψη τραπεζικών δεδομένων. Επί-
σης το κλιμάκιο των ανακριτών αυτό το
διάστημα προχώρησε με το έργο της
αξιολόγησης διάφορων εγγράφων που

παραλήφθηκαν, με τη διεξαγωγή ερευνών
σε συγκεκριμένους χώρους, με την
έκδοση διαταγμάτων αποκάλυψης τρα-
πεζικών δεδομένων καθώς και με δικα-
στικές συνδρομές που στάληκαν για εξε-
τάσεις σε χώρες του εξωτερικού. Σημει-
ώνεται, ακόμη, πως το κλιμάκιο των
ανακριτών αποτελείται από τον Υπαστυ-
νόμο Ελευθέριο Κυριάκου, τον Λοχία
Γιάννο Κωνσταντίνου, τον Α’ Αστυφύλακα
Μάριο Σταυρινού, τον Α’ Αστυφύλακα
Μανώλη Μανώλη, τον Αστυφύλακα Γιαν-
νάκη Μαννούρη, την Αστυφύλακα Άντρη
Γεωργίου και επίσης την Αστυφύλακα
Δήμητρα Σταύρου.

Συνεχίζονται οι έρευνες

Για την εν λόγω υπόθεση ο Εκπρόσω-
πος Τύπου της Αστυνομίας, Ανδρέας
Αγγελίδης, εξέφρασε την πεποίθηση ότι
οι διαδικασίες ενώπιον του Δικαστηρίου
θα είναι ταχύτατες. 

Μιλώντας στην εκπομπή του «Σίγμα»,
«Μεσημέρι και κάτι», ο κ. Αγγελίδης
ανέφερε ότι οι έρευνες συνεχίζονται.
Πρόσθεσε πως σε περίπτωση που προ-
κύψουν επαρκείς μαρτυρίες εναντίον
και άλλων προσώπων, δεν θα αποκλειστεί
το ενδεχόμενο προσθήκης τους στο κα-
τηγορητήριο.   

Σε κανένα κίνδυνο 

το μαρτυρικό υλικό 

Σε καμία περίπτωση δεν τίθεται σε

κίνδυνο η τεκμηρίωση των ποινικών
υποθέσεων που αφορούν το αποχετευτικό
της Πάφου, λόγω του γεγονότος ότι το
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακύρωσε την κοι-
νοτική οδηγία για την αποκάλυψη των
τηλεπικοινωνιακών δεδομένων, δήλωσε
ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης, Ιωνάς Νικολάου, εξηγώντας ότι
η άρση των δεδομένων στην Κύπρο ρυθ-
μίζεται και από το Σύνταγμα. Περαιτέρω,
είπε ότι υπάρχει απόφαση του Ανωτάτου
Δικαστηρίου σε ποινική έφεση, που
επίσης ξεκαθαρίζει ότι το ζήτημα της
άρσης των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων
ρυθμίζεται από το Σύνταγμα. Σε χθεσινές
του δηλώσεις και ερωτηθείς σχετικά, ο
κ. Νικολάου είπε ότι η νομοθεσία που
ρυθμίζει την αποκάλυψη των τηλεπικοι-
νωνιακών δεδομένων προνοεί ότι η απο-
κάλυψη γίνεται με δικαστικό διάταγμα.
Τόνισε, δε, πως ο προβληματισμός που
εκφράζεται από κάποιους οφείλεται στο
γεγονός ότι η νομοθεσία θεσπίστηκε
προς εναρμόνιση με κοινοτική οδηγία,
η οποία ακυρώθηκε από το Δικαστήριο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή κάποιες
διατάξεις της οδηγίας παραβίαζαν αρχές
της σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα και  της συνθήκης. Εξήγησε πως
θα κρινόταν ότι με την κατάργηση της
οδηγίας θα υπήρχε νομική συνέπεια,
εάν η κυπριακή νομοθεσία στηριζόταν
μόνο στην κοινοτική οδηγία. Πρόσθεσε
ότι η δυνατότητα αποκάλυψης τηλεπι-
κοινωνιακών δεδομένων για ποινικά αδι-
κήματα, για τα οποία προβλέπεται ποινή
φυλάκισης πέραν των 5 ετών, ρυθμίζεται
από το ίδιο το Σύνταγμα. Υπογράμμισε,
ακόμη, ότι έχει κριθεί από το Ανώτατο
Δικαστήριο σε ποινική έφεση ότι η νο-
μοθεσία που ρυθμίζει την αποκάλυψη
των τηλεπικοινωνιακών δεδομένων είναι
συνταγματική, καθότι αυτή η δυνατότητα
επιτρέπεται από το ίδιο το Σύνταγμα.

Απευθείας Κακουργιοδικείο…
Οι έξι κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο του ΣΑΠΑ

Η ακρόαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 8 Ιανουαρίου, ενώ Σ. Βέργας, Γ. Μιχαηλίδης, 
Ε. Μαληκκίδης, Ε. Ευσταθίου, Β. Βασιλείου και Γ. Σιαηλής αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1992 ΜΕΧΡΙ 2012

Γνωστοποίηση σύμφωνα με τους Κανονισμούς 32, 34, 36 και 37
για καθορισμό και πληρωμή των αποχετευτικών τελών.

Το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας, ασκώντας τις εξουσίες που του

παρέχονται από τους Κανονισμούς 32, 34, 36 και 37 των Περί Αποχετεύσεων Αγίας

Νάπας Κανονισμών του 1992 μέχρι 2012, αποφάσισε και καθόρισε αναφορικά με το

έτος 2014 τα ακόλουθα τέλη:

Ετήσιο τέλος με βάση την εκτιμημένη αξία του ακινήτου:

1. Κατηγορία Α
Για τα πιο κάτω είδη ακίνητης περιουσίας, οι οποίες βρίσκονται μέσα στα όρια του

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας και είναι καταχωρισμένα στον κατάλογο

του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ως:

(α) Ξενοδοχείο

(β) Οργανωμένα Διαμερίσματα

(γ) Τουριστικά Χωριά

(δ) Τουριστικές Επαύλεις

Τέλος επτά και πενήντα τοις χιλίοις (7,50‰) πάνω στην εκτιμημένη αξία (αξία

1/1/1980) όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρισμένη στα βιβλία του Επαρχιακού

Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου.

2. Κατηγορία Β
Για το πιο κάτω είδος ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται μέσα στα όρια του

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας και είναι καταχωρισμένα στον κατάλογο

του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ως: 

(α) Τουριστικά Διαμερίσματα

Τέλος έξι και είκοσι τοις χιλίοις (6,20‰) πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου

(αξία 1/1/1980) όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρισμένη στα βιβλία του

Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου.  

3. Κατηγορία Γ
Για τα πιο κάτω είδη ακίνητης περιουσίας, οι οποίες βρίσκονται μέσα στα όρια του

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας:

(α) Οικία για ιδιοκατοίκηση

(β) Διαμέρισμα για ιδιοκατοίκηση

Τέλος τρία και ενενήντα τοις χιλίοις (3,90‰) πάνω στη εκτιμημένη αξία του ακινήτου

(αξία 1/1/1980) όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρισμένη στα βιβλία του

Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου.

4. Κατηγορία Δ
Για τα πιο κάτω είδη ακίνητης περιουσίας, οι οποίες βρίσκονται μέσα στα όρια του

Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας:

(α) Χωράφι/Οικόπεδο

(β) Χαλίτικη/Δασική γή/Χώρος Πρασίνου

Τέλος δύο και πενήντα τοις χιλίοις (2,50‰) πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου

(αξία 1/1/1980) όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρισμένη στα βιβλία του

Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου.

5. Κατηγορία Ε
Άλλα είδη ακίνητης περιουσίας, εκτός από τις Κατηγορίες Α, Β, Γ και Δ πιο πάνω, οι

οποίες βρίσκονται μέσα στα όρια του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας:

Τέλος έξι και είκοσι τοις χιλίοις (6,20 ‰) πάνω στην εκτιμημένη αξία του ακινήτου

(αξία 1/1/1980) όπως αυτή είναι γραμμένη ή καταχωρισμένη στα βιβλία του

Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Αμμοχώστου.

Τα τέλη πρέπει να πληρωθούν στα Γραφεία του Συμβουλίου ή στα υποκαταστήματα

των Τραπεζών που αναφέρονται πιο κάτω, ή με πιστωτική κάρτα μέσω διαδικτύου

(JCC Payments) ή στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στο www.ayianapa-sewerage.com.cy

μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015, άλλως θα επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση 20%

(Άρθρο 5 του Νόμου Αρ.15 του 1978).

Τράπεζες
1) Τράπεζα Κύπρου Λτδ  

2) Ελληνική Τράπεζα Λτδ

3) Άλφα Τράπεζα Λτδ 

4) Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ

5) Societe Generale Bank Ltd

6) Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ

7) Συνεργατική Πιστωτική Εταιρεία Κοκκινοχωρίων

8) USB Bank Plc

9) Εμπορική Τράπεζα

10) Τράπεζα Πειραιώς

Αγία Νάπα 16 Δεκεμβρίου 2014
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΑΓΙΑΣ ΝΑΠΑΣ

ΣΥΜΦΩΝΑ με τον Υπουργό Δικαιοσύ-

νης, πέρα από την οδηγία που ακυρώθη-

κε, η νομοθεσία για τα τηλεπικοινωνιακά

δεδομένα έχει το περίβλημα συνταγματι-

κής διάταξης και ανέφερε ότι περιπτώ-

σεις, όπως της Κύπρου, υπάρχουν και

σε άλλες χώρες της ΕΕ, την ώρα που κά-

ποιες άλλες στηρίχθηκαν μόνο στην οδη-

γία και έτσι με την ακύρωση της οδηγίας

ακυρώθηκε και η νομοθεσία. Ο Υπουρ-

γός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι η αποκά-

λυψη των προσωπικών δεδομένων είναι

ένα θέμα που απασχολεί τώρα το Συμ-

βούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης, στο

οποίο έγινε προσπάθεια προώθησης της

επέκτασης της αποκάλυψης των προσω-

πικών δεδομένων. Πρόσθεσε ότι η νέα

ρύθμιση της προστασίας και της αποκά-

λυψης των προσωπικών δεδομένων θα

γίνει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

καθώς η επέκταση της αποκάλυψης κρί-

νεται αναγκαία στο πλαίσιο της λήψης

μέτρων προστασίας, πρόληψης και κατα-

στολής της τρομοκρατίας.

«Καυτό» θέμα για το Συμβούλιο

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

θα πρέπει να παρουσιάζονται 
σε Αστυνομικό Σταθμό, 

ενώ υπέγραψαν εγγυήσεις 
200 χιλιάδων ευρώ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 153

κατηγορίες βαραίνουν

τους έξι κατηγορούμενους

του ΣΑΠΑ.

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΠΑΦΟ
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των εκποιήσεων όσο κυρίως από το ζή-
τημα των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και,
κυρίως, του Γενικού Σχεδίου Υγείας,
το οποίο θεωρείται και το πιο πολύπλο-
κο.

αΚΕλ: Έραψαν το κοστούμι 

για τη CYTA

Πάντως, για τις ιδιωτικοποιήσεις
έγιναν και χθες δηλώσεις από κόμματα,
τα οποία τάσσονται κατά της κυβερνη-
τικής πολιτικής επί του θέματος αυτού.
Ο Αναπληρωτής κοινοβουλευτικός εκ-
πρόσωπος του ΑΚΕΛ Σταύρος Ευαγόρου,
αφού μίλησε για «δογματική ιδεολογική
εμμονή των κυβερνώντων για ξεπούλημα
του εθνικού πλούτου», υποστήριξε ότι
η Κυβέρνηση «ράβει επιμελώς το κο-
στούμι που θα ταιριάξει στα μέτρα των
επίδοξων αγοραστών». 

«Στην περίπτωση του ξεπουλήματος
της CYTA», είπε, «φαίνεται ξεκάθαρα
ότι “το κοστούμι” ράβεται ήδη (και
μάλιστα προτού καν ξεκινήσει η επί-
σημη διαδικασία), στα μέτρα της πο-
λυεθνικής Deutsche Telecom, την
οποία οι κυβερνώντες, παρανόμως,
φρόντισαν να τροφοδοτήσουν με προ-
νομιακή ενημέρωση. Ως ΑΚΕΛ, θεω-
ρούμε το ξεπούλημα σημαντικών και
κερδοφόρων ημικρατικών οργανισμών

απαράδεκτο και προκλητικό. Προκλη-
τικές, όμως, θεωρούμε και τις μεθο-
δεύσεις, όπως και την προαπόφαση
της Κυβέρνησης να προεπιλέξει και
σε ποιους θα δώσει τους ημικρατικούς
οργανισμούς», κατέληξε.

Ο Σταύρος Ευαγόρου μίλησε χθες
και για το θέμα των εκποιήσεων και
είπε πως το ΑΚΕΛ θα επιμένει στη
βασική του θέση για προστασία της
πρώτης κατοικίας μέχρι να ψηφισθεί το
πλαίσιο για την αφερεγγυότητα.

Περδίκης: Ξεπουλούν 

38 «φιλέτα» κρατικής γης

Ο Πρόεδρος των Οικολόγων, Γιώργος
Περδίκης, σε δικές του δηλώσεις για
τις ιδιωτικοποιήσεις και με αφορμή
εξαγγελία του Υπουργού Οικονομικών
για δημιουργία διακομματικής επιτροπής
που θα παρακολουθεί το θέμα, είπε
πως οι Οικολόγοι διαφωνούν  με την
κυβερνητική πολιτική, την οποία χα-
ρακτήρισε πολιτική ξεπουλήματος.

«Πρόκειται για ξεπούλημα ώστε να
εξυπηρετηθούν κάποια συγκεκριμένα
συμφέροντα», ανέφερε. «Έτσι δεν βρίσκω
για ποιο λόγο θα πρέπει να εμπλακεί το
Κίνημα Οικολόγων σε διαδικασία ξε-
πουλήματος της δημόσιας περιουσίας».

Ο Γ. Περδίκης αναφέρθηκε και σε

ξεπούλημα κρατικής γης και είπε πως
ήδη η Κυβέρνηση παρέδωσε στην Τρόικα
κατάλογο από 38 «φιλέτα», τεμάχια
κρατικής γης.

«Ο κατάλογος αυτός», σημείωσε,
«δεν έχει δημοσιοποιηθεί. Εμείς ζητούμε
να γνωρίζει η Βουλή και το κοινό ποια
είναι αυτή η δημόσια περιουσία, την
οποία η Κυβέρνηση αποφάσισε να πα-
ραχωρήσει σε ιδιώτες και να αλλάξει
κυριότητα. Ακούμε για πολύ σημαντικά
και ιστορικά,  θα έλεγα, τεμάχια γης,
για τα οποία υπάρχουν και νομικά κω-
λύματα, κατά την άποψή μας».

Καταλήγοντας, είπε πως μόλις ξα-
ναρχίσουν οι εργασίες της Βουλής, οι
Οικολόγοι θα ζητήσουν να ξεκινήσει
άμεση διερεύνηση του θέματος.

Και η Συμμαχία 

Δηλώσεις για το θέμα των ιδιωτικο-
ποιήσεων έγιναν χθες και από τη Συμ-
μαχία Πολιτών, η οποία ανέφερε ότι
«μοναδική έγνοια της Κυβέρνησης είναι
να εξυπηρετήσει κάποιους ιδιώτες,
αδιαφορώντας επιδεικτικά για το ξε-
πούλημα που κάνει της κρατικής μας
περιουσίας. Δυστυχώς, σαν καλοκουρ-
δισμένα όργανα της Τρόικας, τα κόμματα
υπερψήφισαν το Νομοσχέδιο περί Απο-
κρατικοποιήσεων». 

ΒΛΕΠΕΙ

σύντομα τους
Υπουργούς Οι-
κονομικών και
Εσωτερικών
για προπαρα-
σκευή - Έτοιμο
και το τέταρτο
νομοσχέδιο για
την αφερεγγυό-
τητα

ΤΗΣΝΑΝΣΙΑΣ ΠΑΛΑΛΑ

Τ α καυτά θέματα που δεσπόζουν
αυτή την περίοδο στην οικονο-
μική και πολιτική ζωή του τόπου
θα συζητήσει εντός του πρώτου

δεκαπενθημέρου του νέου χρόνου ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε ευρεία
σύσκεψη, στην οποία θα κληθούν να
παραστούν οι αρχηγοί των κομμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας από
το προεδρικό περιβάλλον, ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης ετοιμάζει το οικονομικό
κομμάτι της ατζέντας της σύσκεψης,
στην οποία βρίσκονται ήδη το θέμα
των εκποιήσεων και του προβλήματος
που δημιουργεί η αναστολή της εφαρ-
μογής της νομοθεσίας μέχρι το τέλος
Ιανουαρίου. Όπως πληροφορούμαστε,
ο Πρόεδρος θα εξηγήσει στους αρχηγούς
των κομμάτων τις επιπτώσεις από την
αναστολή των εκποιήσεων,   τονίζοντας
με έμφαση πως η επόμενη κάθοδος
της Τρόικας στην Κύπρο για την αξιο-
λόγηση της οικονομίας και κατ’ επέ-
κτασιν την εκταμίευση της επόμενης
δόσης, τοποθετούνται σε αόριστο χρόνο.
Ήδη, όπως είναι γνωστό, ο Πρόεδρος
ανακοίνωσε ότι θα αναπέμψει στην
Βουλή τη νομοθεσία για αναστολή της
εφαρμογής της νομοθεσίας για εκποι-
ήσεις μετά την 31η Ιανουαρίου.

Έτοιμο και το τέταρτο κομμάτι

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληρο-
φορίες μας, είναι σχεδόν έτοιμο και θα
αποσταλεί σύντομα στη Βουλή το τέταρτο
νομοσχέδιο του πολυνομοσχεδίου για
την αφερεγγυότητα, η μη έγκαιρη ετοι-
μασία του οποίου ήταν και ο λόγος για
τον οποίο η Βουλή έκρινε σκόπιμο να
ψηφίσει υπέρ της αναστολής των εκ-
ποιήσεων.

Ιδιωτικοποιήσεις και γΕΣΥ

Τα θέματα τόσο των εκποιήσεων
όσο και του πολυνομοσχεδίου θα βρί-
σκονται στο επίκεντρο σύσκεψης, που
θα συγκαλέσει ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης, και στην οποία θα λάβουν μέρος
οι Υπουργοί Οικονομικών και Εσωτερι-
κών, Χάρης Γεωργιάδης και Σωκράτης
Χάσικος. Η σύσκεψη τοποθετείται εντός
της τρέχουσας εβδομάδας.

Η πορεία του Προγράμματος Στήριξης
πάντως θα κριθεί όχι τόσο από το θέμα

Πρώτο θέμα εκποιήσεις - αφερεγγυότητα
Σχεδόν έτοιμη η ατζέντα για τη σύσκεψη στην προεδρική κατοικία

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Γενάρη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα συζητήσει τα καυτά θέματα της οικονομίας με τους αρχηγούς των κομμάτων

Συγκρατημένη αισιοδοξία από ΟΕΒ και ΚΕΒΕ για το 2015
ΜηνΥΜατα συγκρατημένης αισιοδοξίας εξέ-
δωσαν με την ευκαιρία της Πρωτοχρονιάς η
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων
(ΟΕΒ) και το ΚΕΒΕ. Στο μήνυμά του ο νέος
Πρόεδρος της ΟΕΒ Χρίστος Μιχαηλίδης ανα-
φέρει, μεταξύ άλλων, ότι το 2014 φεύγει με
μια νότα αισιοδοξίας, ειδικότερα για τον
τραπεζικό μας τομέα, αφού τα χρηματοπι-
στωτικά ιδρύματα του τόπου κατάφεραν να
προσελκύσουν τα απαραίτητα κεφάλαια και
να περάσουν τους «ελέγχους αντοχής» με
επιτυχία. 

«Η επιτυχία τους ήταν αποτέλεσμα των
θυσιών πολιτών, επενδυτών και του επιχει-
ρηματικού κόσμου», σημειώνει, «και κατά
συνέπεια εναποτίθενται δικαίως υψηλές
προσδοκίες για στήριξη του επιχειρηματικού
κόσμου από τις τράπεζές μας. Τα δεδομένα
καταδεικνύουν πως πλησιάζουμε στο σημείο
εξόδου από την ύφεση. Οι θετικές αυτές εν-

δείξεις αντανακλώνται και στις συνεχόμενες
θετικές αξιολογήσεις των κλιμακίων της Τρόι-
κας αλλά και στις αναβαθμίσεις της κυπριακής
οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολό-
γησης. Ευελπιστούμε ότι η Κυβέρνηση θα
συνεχίσει, με την υπεύθυνη στάση και στήριξη
όλων των πολιτικών δυνάμεων, τους ανα-
γκαίους μεταρρυθμιστικούς σχεδιασμούς και
την περαιτέρω εξυγίανση της οικονομίας
μέχρι και την οριστική μας έξοδο από την
κρίση, ώστε να τεθούν υγιείς και γερές
βάσεις για να προχωρήσουμε στην ανάπτυξη.
Για την ολοκλήρωση του στόχου αυτού, απαι-
τείται μεγάλη προσοχή και συνεχής παρακο-
λούθηση, ώστε εξωγενείς παράγοντες να
μην επηρεάσουν τους επόμενους σχεδιασμούς,
ενώ καθοριστική θεωρείται η εισαγωγή μέτρων
και δράσεων που θα επιταχύνουν την ανά-
πτυξη». 

Τέλος, αναφέρει ότι εκτός από τον ευρύτερο

τομέα της ενέργειας που διανοίγει πολλές
προοπτικές για την οικονομία, η Κύπρος
δεν πρέπει να εγκαταλείψει τους «παραδο-
σιακούς» τομείς οικονομικής δραστηριότητας,
όπως είναι ο τουρισμός, οι υπηρεσίες, η βιο-
μηχανία και οι οικοδομές. 

Στο δικό του μήνυμα, ο Πρόεδρος του
ΚΕΒΕ, Φειδίας Πηλείδης, σημειώνει ότι η
νέα χρονιά αποτελεί κομβικό σταυροδρόμι
για τη συνέχεια. 

«Είτε θα προχωρήσουμε μπροστά και θα
φέρουμε την ανάπτυξη και την πρόοδο, είτε
θα συνεχίσουμε να ταλανιζόμαστε στα προ-
βλήματα και στα αδιέξοδα», τονίζει σημει-
ώνοντας, ωστόσο, ότι για να γίνει αυτό απαι-
τείται:

-Άμεση προώθηση λύσεων στα υφιστάμενα
προβλήματα της πραγματικής οικονομίας.

-Προώθηση και ολοκλήρωση των αναγκαίων
μεταρρυθμίσεων και τομών για εκσυγχρονισμό

του κράτους και της οικονομίας.
-Πάταξη της διαφθοράς/διαπλοκής και

σκανδάλων για να ενισχυθεί η αξιοπιστία
των θεσμών και να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη
του πολίτη προς το Κράτος. 

-Πλήρης εξάλειψη της γραφειοκρατίας,
που σκοτώνει κάθε προσπάθεια αξιοποίησης
των νέων ευκαιριών που προέρχονται είτε
από την Κύπρο είτε από το εξωτερικό.

-Αξιοποίηση των νέων τομέων επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας στην ενέργεια, στην
τεχνολογία, στην έρευνα, στη ναυτιλία, στις
υπηρεσίες, κ.λπ.

Τέλος, αναφέρει ότι το ΚΕΒΕ πιστεύει ότι
το 2015 θα είναι το έτος έναρξης της ανά-
καμψης της οικονομίας. Διαμηνύει ωστόσο
ότι η ανάκαμψη αυτή θα είναι μικρή και
πολύ εύθραυστη, γεγονός που δεν μας επι-
τρέπει να παρασυρθούμε στη λογική της
πρόωρης παροχολογίας.  

ΤΡΙΤΗ  30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΦλΕγοντα είναι τα

θέματα στην ατζέντα

της σύσκεψης των

αρχηγών των

κομμάτων υπό τον

Πρόεδρο της

Δημοκρατίας



βουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα,
για να ανατραπεί η προβλεπόμενη πτωτική
πορεία του τουρισμού για τη νέα τουριστική
περίοδο, ανέφερε το μέλος του κόμματος
Νίκος Ιωάννου. Το ΑΚΕΛ θεωρεί ότι η
υπόθεση του τουρισμού δεν πρέπει να
είναι σπασμωδική εξυπηρετώντας σκο-
πιμότητες και συμφέροντα, αλλά να βα-
σίζεται σε καθορισμένη στρατηγική, η
οποία όμως εκλείπει από την παρούσα
κυβέρνηση, κατέληξε ο εκπρόσωπος του
κόμματος της Αριστεράς. 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Κ τυπάει δυνατά ο κώδωνας
κινδύνου για την τουριστική
βιομηχανία, αφού η ανερ-
χόμενη αγορά της Ρωσίας

πήρε, λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων
κατά της Μόσχας, την κατιούσα, με
αρνητικότατα συνεπακόλουθα στην
κυπριακή οικονομία. 

Τρέχει ο ΚΟΤ 

Οι αρνητικές εξελίξεις έχουν θορυ-
βήσει έντονα τον Κυπριακό Οργανισμό
Τουρισμού, ο οποίος τοποθετήθηκε επί-
σημα με ανακοίνωσή του, προσπαθώντας
να κατευνάσει τις ανησυχίες. Την ίδια
ώρα, ωστόσο, έριξε το μπαλάκι στην
Κυβέρνηση, θέτοντας θέμα άνισου αν-
ταγωνισμού με άλλες περιφερειακές
χώρες οι οποίες επενδύουν πολύ περισ-
σότερα σε διαφημιστικές εκστρατείες.
Όπως ανέφερε πάντως, για φέτος (2014)
ο τουρισμός από τη Ρωσία αναμένεται
να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με την πε-
ρυσινή χρονιά (2013), με αναμενόμενη
μάλιστα αύξηση της τάξης του 5%. Και
αυτά, όπως αναφέρει ο ΚΟΤ, την ώρα
που το ρωσικό τουριστικό ρεύμα, λόγω
των κυρώσεων της ΕΕ, παρουσιάζει
πτώση μέχρι και 50%. 

Πλήρης δραστηριοποίηση 

Στην ανακοίνωσή του ο Οργανισμός
απαριθμεί σειρά ενεργειών που ανέ-
λαβε εσχάτως γι’ ανακοπή του αρνη-
τικού ρεύματος, κυρίως για το 2015,
αφού αναγνωρίζει ότι η ρωσική αγορά
είναι η δεύτερη μέχρι στιγμής ση-
μαντικότερη αγορά προσέλκυσης του-
ριστών στην Κύπρο. 

Ο Οργανισμός και το Διοικητικό
Συμβούλιο, σημειώνεται, βρίσκονται
σε συνεχή επικοινωνία με Ρώσους ορ-
γανωτές ταξιδίων, με στόχο τον περιο-
ρισμό των απωλειών στον μέγιστο δυνατό
βαθμό για το 2015.

Τονίζεται, περαιτέρω, ότι η μείωση
του τουριστικού ρεύματος από τη Ρωσία
θα εντείνει σε μεγαλύτερο βαθμό τον
ανταγωνισμό με άλλες χώρες, οι οποίες
προσδίδουν μεγάλη αξία στην αγορά
αυτή, αυξάνουν τα κονδύλια διαφήμισής
τους, σε μια εποχή που τα μειωμένα
κονδύλια του ΚΟΤ μας υποχρεώνουν
σε διαφημιστική απουσία.

Επιπρόσθετα, σημειώνεται, αντα-
γωνιστικές μας χώρες όπως η Τουρκία
και η Αίγυπτος μπορούν να προβαίνουν
σε συμφωνίες με οργανωτές ταξιδίων
χωρίς τους περιορισμούς στους οποίους
υπόκειται η Κύπρος λόγω Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Με στοχευόμενη αναπρο-
σαρμογή του Προϋπολογισμού του
Οργανισμού και ειδικά στα κονδύλια
διαφήμισης, αναφέρει ο ΚΟΤ, θα επι-
τραπεί στην Κύπρο να διεκδικήσει με
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας
αυτά που δικαιούται από τη διεθνή
τουριστική αγορά.

Αλλάζουν στόχους

Παράλληλα, εντατικοποιούνται οι
προσπάθειες και σε άλλες αγορές που
δυνατό να μπορέσουν να αναπληρώσουν
μέρος των απωλειών, όπως Ισραήλ, Ολ-
λανδία,  Πολωνία, Αυστρία, Ελβετία
και Γαλλία, για τις οποίες έχουν εκπο-
νηθεί σχέδια συνεργασίας με οργανωτές
ταξιδίων, στο πλαίσιο της πολιτικής
του Οργανισμού για συνεργασία με ορ-

γανωτές ταξιδίων. 
Εντάθηκαν επίσης, αναφέρει ο

ΚΟΤ, οι επαφές με οργανωτές ταξιδίων
σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία και
Σκανδιναβικές Χώρες, που είχαν ως
αποτέλεσμα και τη δρομολόγηση νέων
πτήσεων. Δρώντας προληπτικά, αρ-
μόδιοι λειτουργοί και μέλη του ΔΣ
πραγματοποίησαν επισκέψεις σε ανερ-
χόμενες και υφιστάμενες αγορές, και
είχαν συναντήσεις με ανώτατα στελέχη
ταξιδιωτικών οργανισμών και αερο-
πορικών εταιρειών, και παρακολουθούν
στενά την εξέλιξη των αγορών επί κα-
θημερινής βάσεως. Έχει επίσης αυξηθεί
και βελτιωθεί η προσβασιμότητα προς
και από την Κύπρο, σε αρκετά δρομο-
λόγια που δεν εξυπηρετούνταν μέχρι
σήμερα, όπως Βίλνιους, Στοκχόλμη,
ενώ επίσης για το 2015 θα προστεθούν
σημαντικά νέα δρομολόγια όπως Αμ-
βούργο, Βρέμη, Ντίσελντορφ, Βερο-
λίνο, Κατοβίτσε, Ρώμη.

Καθησυχάζει 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνεχίζει
η ανακοίνωση του ΚΟΤ, παρακολουθεί
την κατάσταση και δρα προληπτικά
προς όλες τις κατευθύνσεις. Μέρος της
δράσης του αφορά την άμβλυνση της
εποχικότητας και επέκταση της τουρι-
στικής περιόδου και κατά τους μήνες
του χειμώνα. Προς τούτο, συνεργάζεται
στενά με τους εταίρους στην Κύπρο,
Συνδέσμους Ξενοδόχων, Ταξιδιωτικών
Πρακτόρων, Ιδιοκτητών Κέντρων Ανα-
ψυχής, Ξεναγών, Αειφόρου Τουρισμού,
Εταιρεία Αγροτουρισμού. Ο ΚΟΤ, ση-
μειώνει, καταβάλλει άοκνες προσπάθειες
με πολλές ώρες εργασίας, και συνεργά-
ζεται στενά με όλους τους εμπλεκομέ-
νους για να μπορέσει να φέρει σε πέρας
το δύσκολο έργο του και να ανταποκριθεί
στις προκλήσεις για το καλό του τόπου.
Ταυτόχρονα, εντείνονται οι προσπάθειές
του για καλύτερη ανάδειξη του τουρι-
στικού προϊόντος, το οποίο θα πρέπει
να παρουσιάσει τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματά του.

Δεν πείθεται το ΑΚΕΛ 

Μεγαλύτερες δυσκολίες και κινδύνους
από αυτούς που προβλέπει ο ΚΟΤ βλέπει
το ΑΚΕΛ. Βάζοντας στην εξίσωση τόσο
τις αστάθμητες εξελίξεις στη ρωσική
αγορά λόγω κυρώσεων, όσο και το αβέβαιο
μέλλον των Κυπριακών Αερογραμμών,
το ΑΚΕΛ βλέπει προβλήματα τόσο στη
σκανδιναβική, όσο και στη βρετανική
και τη γερμανική αγορά. Δεν θέλουμε
να γίνουμε μάντεις κακών, αλλά να προ-
ειδοποιήσουμε την Κυβέρνηση και τους
αρμόδιους φορείς, καλώντας τους να λά-
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ΑΥΞΗΣΗ
της τάξης του
5% αναμένει
για φέτος ο Κυ-
πριακός Οργα-
νισμός Τουρι-
σμού

Ρωσικό κραχ στον τουρισμό 
Τρέχουν να προλάβουν τα χειρότερα στον ΚΟΤ λόγω των ευρωπαϊκών κυρώσεων 

Ανησυχεί αλλά δεν πανικοβάλλεται ο ΚΟΤ από την αναμενόμενη μείωση του τουριστικού
ρεύματος από τη Ρωσία. Πολλά τα προβλήματα στον τουρισμό, καταγγέλλει το ΑΚΕΛ 

ΤΡΙΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014



14 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ποινικών διώξεων που αφορούν τη μη
καταβολή ΦΠΑ και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων.

Στόχος να σωθούν όσες σώζονται

Πρόσθεσε ότι εξήγησε στην αντι-
προσωπία ότι γενική αναστολή θα τύχει
αξιοποίησης και από αυτούς που έχουν
τη δυνατότητα να καταβάλουν τις
οφειλές τους στο δημόσιο και συμφω-
νήθηκε με τον Συνασπισμό ότι η στή-
ριξη θα πρέπει να στοχευθεί στις πε-
ριπτώσεις που υπάρχει πραγματική
ανάγκη. Η διαδικασία διευκολύνσεων,
χωρίς να χάνεται η δυνατότητα του
κράτους να εισπράξει τα οφειλόμενα,
θα προβλέπει την καταβολή των τρε-
χουσών υποχρεώσεων και σταδιακή

αποπληρωμή των καθυστερημένων
οφειλών, εξήγησε. Σημείωσε ακόμα
ότι ανέλαβε τη δέσμευση να συζητήσει
το θέμα με τους αρμόδιους Υπουργούς
και επανέλαβε ότι το θέμα δεν μπορεί
να ρυθμιστεί με γενική και απαντα-
χούσα αναστολή ποινικών διώξεων.
Απαντώντας σε ερώτηση, είπε ότι η
προσπάθεια είναι η διευκόλυνση που
ήδη γίνεται να εξυπηρετήσει καλύτερα
τη γενικότερη πρόθεση να διασωθούν
οι επιχειρήσεις που μπορούν να σωθούν
και ανάλογα οι αυτοεργοδοτούμενοι.
Εξήγησε, περαιτέρω, πως στις επιχει-
ρήσεις που τελούν υπό πτώχευση ή
διάλυση δεν μπορεί να τις σώσει η
όποια στήριξη και σημείωσε ότι εμείς
θέλουμε να σωθούν αυτές οι επιχειρήσεις

που έχουν τη θέληση να σωθούν.

Φλέγον ζήτημα

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος
του Συνασπισμού, Σταύρος Αλαμπρίτης,
χαρακτήρισε το θέμα της αναστολής
των διώξεων φλέγον και εξήγησε ότι
αυτό που ζητήθηκε είναι να μην σύ-
ρονται στα Δικαστήρια τίμιοι και εργα-
τικοί άνθρωποι, των οποίων το μόνο
έγκλημα είναι ότι σήμερα αδυνατούν
να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους
προς το κράτος και να τους παραχωρηθεί
διευκόλυνση για να αποπληρώσουν αυ-
τές τις υποχρεώσεις με μικρές δόσεις,
στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους.
«Οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοερ-
γοδοτούμενοι κατανοούν την ανάγκη
που υπάρχει, το κράτος να εισπράξει
το λαβείν του, και για αυτό δεν ζητήθηκε
να χαριστούν τα καθυστερημένα οφει-
λόμενα, αλλά να πληρωθούν σταδιακά,
ώστε να μπορέσουν να κρατηθούν στη
ζωή όσες μικρές επιχειρήσεις δεν έβαλαν
λουκέτο», εξήγησε ο κ. Αλαμπρίτης
και συνέχισε: «Το μεγαλύτερο κόστος
της κρίσης πλήρωσαν οι μικρές επιχει-
ρήσεις και οι αυτοεργοδοτούμενοι,
που είναι έρμαια στα τοκογλυφικά επι-
τόκια που έχουν τις έχουν γονατίσει».
Εξήγησε περαιτέρω πως θα γίνουν τα
κατάλληλα διαβήματα, ώστε να παρα-
χωρηθούν διευκολύνσεις για σταδιακή
αποπληρωμή, στις περιπτώσεις που
βρίσκονται σε εξέλιξη ποινικές διαδι-
κασίες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
θα δημιουργηθούν νέες οφειλές. Κα-
ταλήγοντας, ανέφερε ότι ο στόχος είναι
να μην εξευτελίζονται στα Δικαστήρια
ως κοινοί εγκληματίες, ειδικά αυτές
τις μέρες, οι επιμελείς επιχειρηματίες
και οι αυτοεργαζόμενοι.

ΖΗΤΗΘΗΚΕ

να μην σύρον-
ται στα Δικα-
στήρια τίμιοι και
εργατικοί άν-
θρωποι, των
οποίων το μόνο
έγκλημα είναι
ότι σήμερα
αδυνατούν να
πληρώσουν τις
υποχρεώσεις
τους

Τ ρόπους αναστολής διώξεων για
οφειλές σε ΦΠΑ και Κοινωνικές
Ασφαλίσεις και σταδιακής απο-
πληρωμής, για άτομα που απο-

δεδειγμένα δεν μπορούν να ανταπο-
κριθούν στις υποχρεώσεις τους, συζή-
τησαν χθες Υπουργός Δικαιοσύνης και
Συνασπισμός Μικρών Επιχειρήσεων Αυ-
τοεργοδοτουμένων (ΣΥ.ΜΕΑ). Μάλιστα,
ο Ιωνάς Νικολάου, σε δηλώσεις του
μετά το πέρας της συνάντησης, υπο-
σχέθηκε πως θα συζητήσει το όλο θέμα
με τους αρμόδιους Υπουργούς. Υπέδειξε,
δε, πως τα ζητήματα που ηγέρθησαν
σχετίζονται με την καθυστερημένη κα-
ταβολή οφειλών προς το δημόσιο, όπως
είναι το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
και το ΦΠΑ και τις ποινικές διώξεις
μετά την έκδοση των ενταλμάτων για
την καταβολή των ποσών αυτών.

Η κυβερνητική πολιτική

Σύμφωνα με τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης, η Κυβέρνηση αποδίδει ειδική
βαρύτητα στην προσπάθεια να διασωθούν
και να καταστούν βιώσιμες οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις και οι αυτοεργοδο-
τούμενοι να συνεχίσουν τις δραστηριό-
τητές τους, παρά τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν λόγω της οικονομικής
κρίσης. Όπως είπε, προς την κατεύθυνση
αυτή η Κυβέρνηση εξετάζει διάφορα
μέτρα για τη στήριξη των βιώσιμων
επιχειρήσεων, εκ των οποίων κάποια
περιλαμβάνονται στο πακέτο των νο-
μοσχεδίων για την αφερεγγυότητα. Πε-
ραιτέρω, είπε ότι η κυβερνητική προ-
σέγγιση για διευκολύνσεις ως προς την
καταβολή των οφειλών προς το κράτος
είναι να βοηθήσει αυτούς που έχουν
πραγματική ανάγκη, για αυτό και απορ-
ρίπτει την εισήγηση για γενική αναστολή

Αναστολή διώξεων για 
οφειλές σε ΦΠΑ και ΤΚΑ

Δεσμεύσεις Ιωνά Νικολάου σε μικρομεσαίους

Το φλέγον ζήτημα των οφειλών σε ΦΠΑ και Κοινωνικές Ασφαλίσεις συζήτησαν ΣΥΜΕΑ και Υπουργός Δικαιοσύνης
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ΤΗΝκατασκευή τριών γηπέδων
Boules Petanque στην παραλία
των Φοινικούδων για χρήση
από τους τουρίστες, ειδικά από
τις Σκανδιναβικές χώρες που
αγαπούν το συγκεκριμένο άθλη-
μα, ανακοίνωσε πρόσφατα η
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Λάρνακας.

Σύμφωνα με την ανακοί-
νωση, «το Boules Petanque
είναι ένα από τα αγαπημένα
αθλήματα των Σκανδιναβών
και η δημιουργία γηπέδων στη
Λάρνακα έχει ήδη αντιμετω-
πιστεί με πολύ θετικό τρόπο
και από τουρίστες που βρί-
σκονται στη Λάρνακα αλλά
και από οργανωτές ταξιδιών
από τις Σκανδιναβικές χώρες».

Το συγκεκριμένο άθλημα
«εκτιμάται ότι θα συμβάλει
στην ενίσχυση του χειμερινού
τουρισμού μακράς διαρκείας
από τις Σκανδιναβικές χώρες,

από τις οποίες υπάρχουν του-
ρίστες μεγαλύτερων ηλικιών
κυρίως, που επιλέγουν να πε-
ράσουν ολόκληρη τη χειμερινή
σεζόν στη Λάρνακα λόγω του
ήπιου κλίματος». Το συγκε-
κριμένο παιγνίδι, προστίθεται
στην ανακοίνωση «παίζεται
στην άμμο, γι’ αυτό άλλωστε
και έγινε η χωροθέτηση των
τριών γηπέδων στην παραλία
των Φοινικούδων, δίπλα στη
μαρίνα της Λάρνακας. Τα γή-
πεδα θα μπορούν να χρησι-
μοποιούνται δωρεάν και έχουν

κατασκευαστεί με διαστάσεις
που επιτρέπουν και τη διεξα-
γωγή αγώνων».

Οι εγκαταστάσεις του συγ-
κεκριμένου παιγνιδιού, κατα-
λήγει η ανακοίνωση, «είναι
ακόμα μια πρωτοβουλία της
Εταιρείας Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Προβολής Λάρνα-
κας για στοχευμένο εμπλου-
τισμό και αναβάθμιση του του-
ριστικού προϊόντος, καλοκαι-
ρινού και χειμερινού, σε αγορές
στις οποίες η Λάρνακα έχει
μεγάλες προοπτικές».

ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ 

Τρία γήπεδα Boules 
Petanque στις Φοινικούδες
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αιφνίδιο θάνατο, δεν υπάρχουν υπόνοιες
για έγκλημα», ενώ ο ιατροδικαστής Σο-
φοκλής Σοφοκλέους μάς επανέλαβε ότι
«η σορός του δεν είχε κακώσεις και δεν
υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική
ενέργεια». Σε αναφορά μας στις πλη-
ροφορίες που δημοσιεύτηκαν, ότι το
θύμα βρέθηκε δεμένο πισθάγκωνα, ο
κ. Σοφοκλέους μας είπε ότι είναι ανα-
κριβείς και ότι στην πραγματικότητα
«βρέθηκε με δεμένα τα χέρια του μπρο-
στά, με λεπτή κλωστή, που δεν ήταν
τίποτα ιδιαίτερο». Πρόσθεσε ότι «εμείς
τελειώσαμε πάντως, από την πλευρά
μας». Πληροφορίες μας, όμως, αναφέ-
ρουν ότι τίποτα δεν τέλειωσε από την
πλευρά των συγγενών του θύματος,
αφού ζητούν δεύτερη νεκροψία, πριν
τελέσουν την κηδεία του. Προς τον
σκοπό αυτό έφθασαν στην Κύπρο άλλος
ένας αδελφός και αδελφή του νεαρού
Παλαιστινίου, που διαμένουν στην Ολ-
λανδία και τη Σουηδία αντίστοιχα. Να
σημειώσουμε ότι η μητέρα του και τα
αδέλφια του που διέμεναν μαζί του
στον καταυλισμό της Κοκκινοτριμιθιάς
δεν έδωσαν ακόμα κατάθεση στην Αστυ-
νομία, ενώ ζήτησαν προστασία και δια-
μένουν τις τελευταίες μέρες εκτός του
καταυλισμού.

UNHCR: Να αναγνωριστούν 

ως πρόσφυγες

Να αναφέρουμε ότι μέσα σε αυτούς
τους τρεις μήνες, από τους 339 συνολικά
ναυαγούς που φιλοξενούνταν στην Κοκ-
κινοτριμιθιά, έφυγαν οι 100 και παρέ-
μειναν σήμερα 240, οι οποίοι εξακο-
λουθούν να αρνούνται να κάνουν αίτηση
πολιτικού ασύλου στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία, γιατί επιδιώκουν να ταξιδέ-
ψουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ελά-
χιστοι από τους 339 έκαναν αίτηση για
παραχώρηση ασύλου και μεταφέρθηκαν
στον χώρο υποδοχής αιτητών ασύλου
στην Κοφίνου. Από τους 339, οι 189
είναι Παλαιστίνιοι της Συρίας και οι
150 Σύροι. Ανάμεσά τους υπάρχουν πε-
ρίπου 20 ασυνόδευτα παιδιά, μεταξύ
15-18 χρόνων, μερικά από τα οποία συ-
νοδεύονται από συγγενικά άτομα. Υπεν-
θυμίζουμε δήλωση στη «Σ» της Αιμιλίας
Στροβολίδου, λειτουργού ενημέρωσης
της Υπάτης Αρμοστείας των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Κύπρο
(UNHCR), με ιδιαίτερη αναφορά στους
Παλαιστίνιους ναυαγούς, οι οποίοι,
όπως επεσήμανε, δεν έχουν υπηκοότητα,
είναι ανιθαγενείς και ζούσαν στη Συρία
υπό το καθεστώς προστασίας της UNR-
WA (United Nations Relief Works

Agency for Palaistinian Refugees),
που έχει παρουσία σε πέντε χώρες της
Μέσης Ανατολής. Πρόσθεσε ότι «από
τη στιγμή που έχασαν την προστασία
της UNRWA, αφού έφυγαν λόγω του
συριακού εμφύλιου πολέμου, τότε πρέπει
να αναγνωριστούν αμέσως ως πρόσφυ-
γες. Μια από τις ανησυχίες τους είναι
ότι θα τους δοθεί καθεστώς συμπληρω-
ματικής προστασίας κι έτσι δεν θα μπο-
ρούν να φέρουν τα μέλη της οικογένειάς
τους που άφησαν πίσω στη Συρία, σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία στην Κύπρο.
Ζουν λοιπόν μέσα στην αβεβαιότητα».

«Εμείς είμαστε δίπλα τους»

Υπενθυμίζουμε ότι το καθεστώς του
επισκέπτη που οι Σύροι και Παλαιστίνιοι
έχουν από το κυπριακό κράτος, τους
επιτρέπει να διακινηθούν όπου θέλουν,
αν και δεν έχουν δικαίωμα σε κοινωνικές
παροχές ή εργασία. Με δήλωσή του ο
Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος
είχε πει ότι «αυτοί οι άνθρωποι δεν
είναι παράνομοι και μπορούν με αίτηση
που θα υποβάλουν στην Κυπριακή Δη-
μοκρατία, να τους δοθεί καθεστώς επι-
σκέπτη για ένα-δύο ή και τρεις μήνες,
και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα,
όσοι επιθυμούν, μπορούν να εγκατα-
λείψουν τη χώρα».

Πρόσθεσε ότι δόθηκαν οδηγίες, ώστε
ο καθένας από αυτούς και χωρίς καθο-
δήγηση να καταθέσει τη δική του επι-
θυμία και προτίμηση, αν θέλουν να
υποβάλουν αίτημα για άσυλο ή να εγ-
καταλείψουν τη χώρα».

Όπως σχολίασε στη «Σ» η Αιμιλία
Στροβολίδου, η UNHCR ανησυχεί ότι
«υπό το καθεστώς του επισκέπτη, πι-
θανόν κάποιοι πρόσφυγες, ιδιαίτερα
όσοι δεν θα έχουν τα χρήματα, θα κα-
ταφύγουν σε άτυπες και επικίνδυνες
οδούς, για να πάνε στις χώρες που θέ-
λουν. Δεν εξασφαλίζεται η προστασία
τους με αυτόν τον τρόπο, γι’ αυτό είναι
αναγκαίο να δοθούν σωστές συμβουλές».
Πρόσθεσε ότι «αν αποφασίσουν να κά-
νουν αίτηση ασύλου, εμείς είμαστε
δίπλα τους, όπως είμαστε για όλους
τους πρόσφυγες, για να στηρίξουμε τα
δικαιώματά τους, σύμφωνα με τις διε-
θνείς συμβάσεις, το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο και την εθνική νομοθεσία. Η συ-
ριακή κρίση είναι προσφυγική κρίση.
Η θέση μας, ως Υπάτη Αρμοστεία, είναι
ότι πρέπει να δίνεται κυρίως προσφυγικό
καθεστώς και μόνο σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις, καθεστώς συμπληρωματικής
προστασίας».

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

μοιάζει χαμένο
στον χειρισμό
της υπόθεσης

ΤΟΥΜΑΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Ά λλη μια εκδήλωση ειρηνικής
διαμαρτυρίας, αυτήν τη φορά
έξω από το κτίριο της Βουλής,
πραγματοποίησαν χθες περί-

που 150 Σύροι και Παλαιστίνιοι πρό-
σφυγες, που φιλοξενούνται σε καταυ-
λισμό στην Κοκκινοτριμιθιά από τις 25
Σεπτεμβρίου 2014, μετά τη διάσωσή
τους στη διάρκεια θαλασσοταραχής.
Ζητούν να τους επιτραπεί να ταξιδέψουν
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να συ-
νενωθούν με συγγενείς τους εκεί, αφού
η Κύπρος δεν ήταν ο προορισμός τους,
όταν εγκατέλειπαν τη σπαραζόμενη
απο τον εμφύλιο πόλεμο Συρία, πλη-
ρώνοντας χιλιάδες δολάρια, σε διακινητές
(trafόckers). Παρόμοια εκδήλωση πραγ-
ματοποίησαν και το περασμένο Σάββατο
στην Πλατεία Ελευθερίας στη Λευκωσία,
μετά τον μυστηριώδη θάνατο του 23χρο-
νου Παλαιστίνιου της Συρίας Αχμέτ Αμ-
πντουλάχ, που ήταν ανάμεσα στους
ναυαγούς και διέμενε με τη μητέρα,
τον αδελφό και την αδελφή του στον
καταυλισμό της Κοκκινοτριμιθιάς. Ο
νεαρός βρέθηκε την Παρασκευή, 26
τρέχοντος, κρεμασμένος σε πάρκο δίπλα
στο Προεδρικό Μέγαρο. Πληροφορού-
μαστε πάντως ότι αυτήν την περίοδο
βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία χορή-
γησης αδειών προσωρινής παραμονής
στους φιλοξενούμενους πρόσφυγες,
από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και
Μετανάστευσης. Ο αναπληρωτής Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών
Κωνσταντίνος Νικολαΐδης δήλωσε χθες
στη «Σ» ότι, για να μπορέσουν να ταξι-
δέψουν οι πρόσφυγες αυτοί, πρέπει να
εξασφαλίσουν βίζα από τις χώρες που
επιθυμούν να μεταβούν. Πρόσθεσε ότι
ο θάνατος του νεαρού απασχολεί τώρα
τις Αρχές και ότι η κατάσταση των προ-
σφύγων αναμένεται να ξεκαθαρίσει σύν-
τομα. Από την πλευρά του, ο Διοικητής
της Πολιτικής Άμυνας Ανδρέας Φραντζής
μάς δήλωσε χθες ότι «εμείς φροντίζουμε
μέσα στους όρους εντολής που έχουμε,
να διατηρούμε το λεγόμενο well being
των ανθρώπων αυτών, μέσα στον συγ-
κεκριμένο χώρο διαμονής τους στην
Κοκκινοτριμιθιά».

Ζητούν δεύτερη νεκροψία

Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λευκω-
σίας Δημήτρης Δημητρίου δήλωσε χθες
στη «Σ», σε σχέση με τον θάνατο του
Αχμέτ Αμπνουλάχ, ότι «εμείς εξετάζουμε

Ένας θάνατος σφραγίζει το αδιέξοδο
Ενώ φιλοξενούνται για τρεις μήνες σε καταυλισμό

Έξω από τη Βουλή, διαμαρτυρήθηκαν χθες οι Σύροι και Παλαιστίνιοι πρόσφυγες της Κοκκινοτριμιθιάς
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ςτιγμιοτυπο από τη χθεσινή διαμαρτυρία των προσφύγων στη Βουλή.

ΔΩρος Πολυκάρπου, Εκτελεστικός Διευ-

θυντής ΚΙΣΑ: «Η Κυπριακή Δημοκρατία,

η οποία ουσιαστικά αυτοπαγιδεύτηκε

στην υπόθεση αυτή, πρέπει να αναλάβει

τις υποχρεώσεις της και να μεταχειριστεί

τους πρόσφυγες με βάση τον νόμο, το

προσφυγικό δίκαιο και τις συστάσεις της

UNHCR. Πρέπει να τους παραχωρήσει

καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα,

με βάση το οποίο θα έχουν ταξιδιωτικά

έγγραφα και θα μπορούν να ταξιδέψουν.

Στην αντίθετη περίπτωση, πιστεύω ότι θα

υπάρξουν χειρότερες εξελίξεις. Είναι άν-

θρωποι απελπισμένοι και στην απελπισία

τους είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα

πάντα, να χάσουν ακόμα και τη ζωή

τους, προκειμένου να φύγουν από την

Κύπρο. Θεωρώ ότι ο θάνατος τού Αχμέτ

Αμπντουλάχ πιθανόν να έχει σχέση με το

γεγονός ότι ζητούσε από τους traffickers

να πάρει πίσω τα λεφτά που πλήρωσε για

τη μεταφορά του ιδίου, της μητέρας του

και των δύο αδελφιών του απο τη Συρία

στην Ευρώπη (περίπου 15 χιλιάδες δολά-

ρια). Οι traffickers αυτοί είναι στη Συρία

ή την Τουρκία. Πιστεύω ότι ο κίνδυνος γι’

αυτόν δεν προερχόταν από το γεγονός

ότι ήταν μάρτυρας κατηγορίας σε μια σο-

βαρή ποινική υπόθεση - μαζί με άλλους

τρεις Παλαιστίνιους, είχε κατονομάσει

τέσσερεις Σύρους που ήταν στο ναυαγι-

σμένο πλοίο, ως συνεργάτες των traffic-

kers, οι οποίοι συνελήφθησαν και κρα-

τούνται από την Αστυνομία. Οι δύο Παλαι-

στίνιοι μάρτυρες έφυγαν στο μεταξύ από

την Κύπρο. Το τραγελαφικό ειναι ότι

ένας από τους κρατούμενους που συνε-

λήφθη ως trafficker, είναι ταυτόχρονα

και μάρτυρας κατηγορίας κατά των traf-

fickers! Ένας από αυτούς είχε μαζί του

στο πλοίο που ναυάγησε το ανήλικο παιδί

του, που είναι τώρα ασυνόδευτο... Υπ’

όψιν ότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα σ’

ένα στρατόπεδο που ελέγχεται 24 ώρες

το 24ωρο από το κυπριακό κράτος. Τι

κάνουν οι αρμόδιοι; Κοιμούνται; Να θέ-

σω υπ’ όψιν σας ότι ο νεαρός έλειπε από

τον καταυλισμό από το μεσημέρι της Τε-

τάρτης 24ης Δεκεμβρίου και η αδελφή

του κατήγγειλε στην Αστυνομία την απου-

σία του και ζήτησε βοήθεια. Η απάντηση

της Αστυνομίας, ήταν ότι είναι ενήλικας

και μπορεί να προστατεύσει τον εαυτό

του - και δεν τον αναζήτησαν, μέχρι που

βρέθηκε νεκρός στο πάρκο του Προ-

εδρικού, τρεις μέρες αργότερα, την Πα-

ρασκευή 26 Δεκεμβρίου».

Τι κάνουν οι αρμόδιοι; Κοιμούνται;
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έγιναν μέχρι σήμερα για την αντιμετώ-
πιση των μεγάλων κενών. Όπως ανα-
φέρει στην απάντησή του, με επιστολές
ημερ. 14/11/14, 28/11/14 και 08/12/14
στάλθηκαν αιτήματα στο Τμήμα Δημό-
σιας Διοίκησης και Προσωπικού για
κάλυψη 18 ωρομίσθιων θέσεων στα Κρα-
τικά Νοσηλευτήρια, μεταξύ των οποίων
2 θέσεις Καθαρίστριας Νοσοκομείου
και 2 θέσεις Βοηθού Θαλάμου στο Γενικό
Νοσοκομείο Λάρνακας.  Επιπλέον, στο
πλαίσιο της σχετικής απόφασης του
Υπουργικού Συμβουλίου για προώθηση
της εναλλαξιμότητας του ωρομίσθιου

προσωπικού στις 10/12/14 μετακινήθηκε
μία Βοηθός Θαλάμου από το Νοσοκομείο
Αρχιεπίσκοπος Μακάριος III, Λευκωσία
στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.

Ίδια επίπεδα 

Η πιθανή πλήρωση μόλις 18 θέσεων
ωρομίσθιου προσωπικού κινείται στα
ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά.
Συγκεκριμένα, το 2014 υπάρχουν, με
βάση τα στοιχεία που παραθέτει ο
Υπουργός Υγείας, 15 κενές θέσεις ωρο-
μίσθιου κυβερνητικού προσωπικού ως
ακολούθως:

2 Γενικοί Βοηθοί
1 θέση Καθαρίστριας Νοσοκομείου (Κλ.
Ε2) στο ΑΚΥ Πύργου
2 Βοηθοί Νεκροτομείου (Ε6-Ε7) στο Γε-
νικό Νοσοκομείο Λευκωσίας
Επίσης, 10 θέσεις Οδηγού Ασθενοφόρου
Οχήματος (Κλ. Ε7-Ε8) ως ακολούθως: 
•1 θέση στο Γ. Ν. Πάφου 
•1 θέση στο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσο-
χούς 
•1 θέση στο ΑΚΥ Πύργου 
•4 θέσεις στο Γ. Ν. Λεμεσού
•1 θέση στο Γ. Ν. Λευκωσίας
•2 θέσεις στο Νοσοκομείο Κυπερούντας.ΥΠΟΛΕΙ-

ΤΟΥΡΓΕΙ 

το Νοσοκομείο
Λευκωσίας με
61 κενές θέσεις 

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 

Μ ε βραδύκαυστο φιτίλι που,
αν δεν προσεχθεί, ενδέχεται
να προκαλέσει μεγάλες φω-
τιές στον τομέα της υγείας

μοιάζουν οι εκατοντάδες κενές θέσεις
σε νοσοκομεία και νοσηλευτήρια. Η
απαγόρευση πλήρωσης κενών θέσεων
που περιλαμβάνεται στο μνημόνιο και
τα στενά περιθώρια αναπλήρωσης απω-
λειών (πρόσληψη 1 ατόμου για κάθε 5
αφυπηρετήσεις στο ωρομίσθιο προσω-
πικό στον Τομέα της Υγείας) προκαλούν
-είτε το παραδέχονται οι αρμόδιοι είτε
όχι- συσσωρευμένα προβλήματα, τα
οποία πληρώνουν οι ασθενείς, κυρίως
με τις τεράστιες λίστες αναμονής. 

Σοκάρουν τα νούμερα

Τα νούμερα των κενών θέσεων σε
ολόκληρο τον τομέα της υγείας προκα-
λούν σοκ. Περιλαμβάνονται σε απάντηση
του Υπουργού Υγείας, Φίλιππου Πα-
τσαλή, σε ερώτηση βουλευτή. Σύμφωνα
λοιπόν με τον Υπουργό Υγείας, σήμερα
στα Κρατικά Νοσηλευτήρια υπάρχουν
οι εξής κενές θέσεις ως ακολούθως:
•Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας ....61 
•Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού ......14 
•Γενικό Νοσοκομείο Πάφου ........13 
•Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας ....23 
•Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου ..5 
•Στέγη Αγ. Χαράλαμπος.............. 1
•Αγροτικά Κέντρα Υγείας ............8
•Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς ....1 
•Νοσοκομείο Κυπερούντας ..........5
•Υγειονομικές Υπηρεσίες ..........28
•Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας ..........8 
•Φαρμακευτικές Υπηρεσίες  ........5
•Γενικό Χημείο του Κράτους ........1

Σταγονόμετρο 

Οι προαναφερθέντες αριθμοί προ-
καλούν πραγματικά δέος αλλά και προ-
βληματισμό όσον αφορά στην επάρκεια
των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας
στα κρατικά νοσηλευτήρια. Και το πρό-
βλημα, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες
του αρμόδιου Υπουργού δεν λύνεται,
αντίθετα εντείνεται με την πάροδο του
χρόνου. Γλαφυρή όσον αφορά στην
προώθηση λύσεων είναι η αναφορά του
κυρίου Πατσαλή για τις ενέργειες που

Η ΜΗ πλήρωση κενωθείσων θέσεων

στον τομέα της υγείας, παρά τις κατά και-

ρούς εξαιρέσεις, έχει -όπως φαίνεται από

τα δεδομένα- άμεσο και σοβαρό αντίκτυ-

πο σε συγκεκριμένες επαρχίες. Σύμφωνα

με τα συλλεχθέντα στοιχεία της «Σ», στις

επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου πα-

ρουσιάζονται σοβαρότατα προβλήματα

λόγω της απουσίας ογκολόγου αλλά και

νευρολόγου. Συγκεκριμένα, ένας ογκολό-

γος επισκεφτόταν τις δύο επαρχίες μία

φορά την εβδομάδα, ωστόσο λόγω αφυ-

πηρέτησης δύο συναδέλφων του από την

επαρχία Λευκωσίας δεν υπάρχει πλέον

αυτή η ευχέρεια. Επίσης και σε ό,τι αφο-

ρά τον νευρολόγο, γιατρός της εν λόγω

ειδικότητας επισκεφτόταν τις δύο επαρ-

χίες Λάρνακας και Αμμοχώστου μία φορά

την εβδομάδα. Αυτό όμως σταμάτησε, λό-

γω απουσίας της εν λόγω γιατρού με

άδεια μητρότητας. Ως εκ τούτου, οι ασθε-

νείς των δύο επαρχιών που πρέπει να

εξεταστούν είτε από ογκολόγο είτε από

νευρολόγο δεν έχουν άλλη επιλογή από

το να επισκεφτούν άλλη πόλη -Λευκωσία

ή Λεμεσό- ή να επιλέξουν, έναντι βεβαίως

του ανάλογου κόστους, ιδιώτη γιατρό.

Χωρίς νευρολόγο και ογκολόγο 

Υγεία σε κρίση 
«Τρύπια» η υγεία στην Κύπρο, με τις κενές θέσεις να λειτουργούν ως βραδύκαυστο φιτίλι 

Σε σχεδόν διακόσιες ανέρχονται οι κενές και μη πληρωθείσες θέσεις
στον τομέα της υγείας, προκαλώντας λειτουργικά προβλήματα σε πολλά νοσηλευτήρια
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ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΟΙΡΑ ΤΑ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΓΕΣΥ-ΑΥΤΟΝΟΜΗΣΗ

Η συναίνεση πάνω απ’ όλα...
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ στη συναίνεση αντί στην
υλοποίηση των χρονοδιαγραμμάτων για προ-
ώθηση και εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου
Υγείας (ΓεΣΥ) και της αυτονόμησης των δη-
μόσιων νοσηλευτηρίων, φαίνεται πως δίδει
το Υπουργείο Υγείας. Τούτο άλλωστε εξάγεται
και μέσα από τα όσα δήλωσε χθες ο Υπουργός
Υγείας, Φίλιππος Πατσαλής, κατά την επί-
σκεψή του, ενόψει των εορτών, στο Γενικό
Νοσοκομείο Λευκωσίας. Όπως είπε, τα προ-
σχέδια των νομοσχεδίων που αφορούν το
ΓεΣΥ και την αυτονόμηση των δημόσιων νο-
σηλευτηρίων βρίσκονται στο στάδιο του δη-
μόσιου διαλόγου και εξέφρασε, παράλληλα,
την ικανοποίησή του επειδή οι περισσότεροι
εταίροι έχουν προβεί σε υποστηρικτικές δη-
λώσεις για τα προσχέδια.

Σύμφωνα με τον Φίλιππο Πατσαλή, η
εφαρμογή του ΓεΣΥ και της αυτονόμησης

των δημόσιων νοσηλευτηρίων αποτελούν
«επιτακτική ανάγκη». Πρώτον, είπε, «διότι
δικαιούται ο κάθε πολίτης της Κυπριακής
Δημοκρατίας να έχει εξασφαλισμένες υπη-
ρεσίες υγείας μέσα από ένα ΓεΣΥ για όλη τη
διάρκεια της ζωής του. Όλοι οι πολίτες ανε-
ξαίρετα. Και είναι αυτό ακριβώς που θα
δώσει το ΓεΣΥ», ανέφερε, προσθέτοντας ότι
«όποτε ο πολίτης χρειάζεται υπηρεσίες υγείας,
να μπορεί να τις παίρνει τόσο από τα δημόσια
όσο και από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, κα-
ταβάλλοντας ένα μικρό αντίτιμο». Από την
άλλη, πρόσθεσε ο κ. Πατσαλής, «με την αυ-
τονόμηση διασφαλίζεται η καλή λειτουργία
των δημόσιων νοσηλευτηρίων, ούτως ώστε
να μπορούν να αντεπεξέλθουν, να ανταπο-
κριθούν στις ανάγκες των πολιτών».

Σε σχέση με τα προσχέδια νομοσχεδίων
για τα εν λόγω θέματα ο Υπουργός Υγείας

τόνισε πως «έχουν δοθεί έξω για δημόσιο
διάλογο. Αυτή είναι η τρίτη εβδομάδα, θα
κάνουμε υπομονή και μέσα από διάλογο,
θ’ ακούσουμε όλες τις απόψεις. Θεωρώ
πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι πάρα
πολλοί, ίσως οι πιο πολλοί από τους εταίρους,
έχουν προβεί σε δηλώσεις υποστηρικτικές
για την εφαρμογή του ΓεΣΥ και ότι τα προ-
σχέδια των νομοσχεδίων είναι πολύ ισορρο-
πημένα και βρίσκονται προς τη σωστή κα-
τεύθυνση», εξήγησε. Αυτό, υπέδειξε, «είναι
πάρα πολύ θετικό». Εξέφρασε δε την εκτί-
μηση ότι «μέσα από ένα δημόσιο διάλογο,
ο οποίος θα συνεχιστεί, θα μπορέσουμε να
καταθέσουμε σύντομα αυτά τα νομοσχέδια,
έτσι που να μπορέσουμε να προχωρήσουμε
στην υλοποίηση».

Σε ερώτηση αν μπορεί να πει πόσο σύντομα,
ο κ. Πατσαλής εξήγησε ότι «αυτό θα εξαρτηθεί

μέσα από το πώς θα διαμορφωθούν οι
διάφορες προτάσεις που θα πάρουμε από
τους εταίρους». Δεν μπορεί, τόνισε, «το
Σχέδιο Υγείας να γίνει χωρίς τους γιατρούς
και τους άλλους εμπλεκόμενους στον τομέα
της Υγείας. Θα πρέπει να υπάρχει μια
αναγκαία συναίνεση, η οποία να μας οδηγήσει
στο ΓεΣΥ», επεσήμανε. Κληθείς να πει κατά
πόσον θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα της
1ης Ιουλίου, ο κ. Πατσαλής σημείωσε ότι
«προσπαθούμε να προλάβουμε τα χρονοδια-
γράμματα, χωρίς να είναι αυτό το οποίο θα
ορίσει τις τελικές μας αποφάσεις. Αν επι-
βάλλεται για να φτιάξουμε το σωστό, αυτά
τα χρονοδιαγράμματα να μετακινηθούν, θα
μετακινηθούν. Σαράντα και τόσα χρόνια πε-
ριμένουμε την εφαρμογή ενός ΓεΣΥ, δεν νο-
μίζω ότι είναι μερικοί μήνες πάνω-κάτω που
θα επηρεάσουν», εξήγησε περαιτέρω.



ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 17

Κ ατά εκατό οικογένειες αυξήθηκαν
το 2014, σε σύγκριση με το 2013, οι
αιτούντες στήριξης και βοήθειας σε
τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγ-

κης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου
Λάρνακας. Την ίδια ώρα μείωση παρουσίασε
φέτος ο αριθμός των απόρων που τυγχάνουν
στήριξης από το Κ.Π. της Ιεράς Μητρόπολης
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου. Τα στοιχεία
έδωσαν με δηλώσεις τους στο ΚΥΠΕ εκπρόσωποι
των Παντοπωλείων.

Τα στοιχεία

Σε ό,τι αφορά το Κ.Π. Λάρνακας, ο Δημοτικός
Σύμβουλος της πόλης, Πρόεδρος της Επιτροπής
Πρόνοιας του Δήμου και Υπεύθυνος του Κ.Π.,
Ηλίας Ηλία, ανέφερε στο ΚΥΠΕ πως «για το
2014 υπάρχει μια αύξηση της τάξης των 100 οι-
κογενειών σε σύγκριση με το 2013. Ο λόγος της
αύξησης αυτής είναι η ανεργία που μαστίζει
την Κύπρο λόγω της συνεχιζόμενης οικονομικής
κρίσης, στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται
το νησί μας». Εξήγησε, παράλληλα, ότι «η
πλειονότητα των οικογενειών αυτών είναι
άνεργοι και φαίνεται πως χρόνο με τον χρόνο
περισσότερες οικογένειες ζητούν τη βοήθεια
τόσο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου
Λάρνακας όσο και άλλων συναφών Ιδρυμάτων.
Σκοπός της ύπαρξης όλων μας είναι η στήριξη
των οικογενειών και των ατόμων που έχουν
ανάγκη τη βοήθειά μας, την οποία προσφέρουμε
όσο καλύτερα μπορούμε».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Ηλία
είπε πως σήμερα θα δοθεί στους δικαιούχους
το Πρωτοχρονιάτικο πακέτο, το οποίο θα περι-
λαμβάνει, μεταξύ άλλων, κρέας, κοτόπουλο,
βασιλόπιτα και χριστουγεννιάτικα εδέσματα,
όπως κουραμπιέδες, μελομακάρονα και άλλα.
Ανέφερε, επίσης, ότι «λόγω των ημερών των
Χριστουγέννων απλοί πολίτες αλλά και οργα-
νωμένα σύνολα και εταιρείες προσέφεραν απλό-
χερα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο διάφορα είδη
πρώτης ανάγκης, τα οποία με τη σειρά μας δώ-
σαμε στους συνανθρώπους μας, που έχουν
ανάγκη. Επίσης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο
έλαβε υπό μορφή δωρεάς και μεγάλο χρηματικό
ποσό, το οποίο διαθέσαμε για αγορά ειδών που
έχουμε άμεση ανάγκη, όπως γάλα για βρέφη
και πάνες».

Μεγάλη η προσφορά

Κληθείς να αναφέρει κατά πόσον υπήρχε
πρόβλημα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο με τα
τρόφιμα, λόγω του ότι προσφέρθηκαν αρκετά
είδη πρώτης ανάγκης στους πλημμυροπαθείς
της Λάρνακας, ο κ. Ηλίας απάντησε αρνητικά.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι «αντιθέτως, υπήρξε
μεγάλη προσφορά σε διάφορα είδη και όχι
μόνο σε τρόφιμα. Ακριβώς επειδή πολλοί συ-
νάνθρωποί μας γνώριζαν την καταστροφή από
τις πλημμύρες που υπέστησαν αρκετές οικο-
γένειες σε διάφορες περιοχές της πόλης μας,
ήθελαν και ζητούσαν να βοηθήσουν όσο πιο
πολύ μπορούσαν». Σημείωσε επίσης πως «ακόμα
και αυτές τις τελευταίες ημέρες του χρόνου
όσοι επιθυμούν να προσφέρουν οτιδήποτε στο
Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λάρνακας,
μπορούν να το πράξουν χωρίς να σκεφτούν
πως αυτό που δίνουν είναι λίγο ή πολύ. Για
μας, όσο μεγάλη ή μικρή είναι η βοήθεια, θα
χρησιμοποιηθεί για τους συνανθρώπους μας

που έχουν ανάγκη, ειδικά αυτές τις γιορτινές
μέρες της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων»,
εξήγησε. 

Τετρακόσιες οικογένειες ζήτησαν βοήθεια 

Όσον αφορά στο Κ.Π. της Ι.Μ. Κωνσταντίας
και Αμμοχώστου ο Υπεύθυνός του, Αρχιμανδρίτης
Αυγουστίνος Καρράς, ανέφερε πως «πέρσι την
αντίστοιχη περίοδο των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς γύρω στις 500 οικογένειες
ζήτησαν και πήραν βοήθεια από το Κοινωνικό
Παντοπωλείο της Μητρόπολης. Ωστόσο, φέτος
ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά 100 οικογένειες,
δηλαδή δόθηκε βοήθεια σε περίπου 400 οικο-

γένειες, σε ολόκληρη την επαρχία». Ο πατέρας
Αυγουστίνος ανέφερε πως «πριν από τα Χρι-
στούγεννα δόθηκε το πακέτο τόσο για τη
μεγάλη αυτή γιορτή όσο και για την Πρωτοχρο-
νιά», προσθέτοντας ωστόσο πως «την Τετάρτη,
31 Δεκεμβρίου 2014, παραμονή Πρωτοχρονιάς,
το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα ανοίξει, προ-
κειμένου οικογένειες ή άτομα τα οποία έχουν
ανάγκη, να πάρουν επιπρόσθετη βοήθεια σε
τρόφιμα ή άλλα αγαθά». Ανέφερε ακόμα ότι
τόσο το Χριστουγεννιάτικο όσο και το Πρωτο-
χρονιάτικο πακέτο προς τους δικαιούχους πε-
ριλάμβανε εκτός των συνηθισμένων τροφίμων,
«επιπρόσθετο κρέας και κοτόπουλο. Ταυτόχρονα
δόθηκαν και χριστουγεννιάτικα εδέσματα, όπως
κουραμπιέδες, μελομακάρονα, κουλουράκια,
ακόμα και χριστουγεννιάτικο κέικ». Πρόσθεσε
ότι «γυναίκες εθελόντριες της Ιεράς Μητροπόλεως
αυτές τις μέρες θα μεταβούν σε σπίτια ατόμων,
τα οποία είτε δυσκολεύονται να κινηθούν για
να πάνε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και να
πάρουν τα απαραίτητα τρόφιμα, είτε σε οικο-
γένειες οι οποίες δεν επιθυμούν να ζητούν
βοήθεια. Ωστόσο, η Μητρόπολη γνωρίζει τις
συγκεκριμένες οικογένειες και οι εθελόντριες
μεταβαίνουν στα σπίτια τους για να μεταφέρουν
όλα τα απαραίτητα τρόφιμα», είπε. Προσπα-
θούμε, συνέχισε, «όσοι έχουν ανάγκη να τους
βοηθήσουμε, στο πλαίσιο φυσικά και των δικών
μας δυνατοτήτων, οι οποίες πηγάζουν από τις
προσφορές συμπολιτών μας, εταιρειών είτε
οργανωμένων συνόλων».

Πρωτοχρονιά και για τους άπορους
Στοιχεία από Κ.Π. Λάρνακας και Μητρόπολης Κωνσταντίας

Εκπρόσωποι των δύο Παντοπωλείων παρουσιάζουν την εικόνα που επικρατεί, 
καθώς και τις ανάγκες που δημιουργούνται για τη στήριξη άπορων συμπολιτών μας
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ΔΗΛΩΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ

Φέρεται σε γνώση των ενδιαφε-
ρομένων ότι η Έλενα Μπατουρίνα,
από τη Λεμεσό, Μαρίνα Λεμεσού,
Συγκρότημα Διώνη, Διαμ. Α11,
υπέβαλε στον Υπουργό Εσωτε-
ρικών Αίτηση (Τύπος Μ. 127) για
πολιτογράφησή της ως Κύπρια
πολίτις και οποιοσδήποτε γνωρίζει
οποιονδήποτε λόγο, για τον οποίο
δεν πρέπει να χορηγηθεί η ως
άνω πολιτογράφηση, καλείται να
αποστείλει το γρηγορότερο στον
Υπουργό Εσωτερικών, στη Λευ-
κωσία, γραπτή και υπογεγραμ-
μένη έκθεση των γεγονότων. 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα 1 υπν., 

στον Στρόβολο, 

πάροδος Περικλέους. 

Εσωτερικοί χώροι 

49 τ.μ., εξωτερικοί

καλυμμένοι 25 τ.μ., 

αποθηκευτικός χώρος 

και χώρος στάθμευσης. 

Τιμή: €75.000.

Τηλ.:  99498551.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΧΡΥΣΟΚΑΒΑ
Το εστιατόριο «ΧΡΥΣΟΚΑΒΑ» θα είναι ανοικτό όλες 

τις μέρες της Πρωτοχρονιάς.

Το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς 

θα είμαστε ανοικτοί.

Για κρατήσεις στο 99446900

Σας ευχόμαστε ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

και ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2015.

Την παραμονή της 

Πρωτοχρονιάς θα υπάρχει 

ζωντανή μουσική. 

ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ βασανισμού λαγού από
κυνηγούς καταγγέλλει το Κόμμα για
τα Ζώα Κύπρου, επικαλούμενο σχετικό
βίντεο που αναρτήθηκε στο YouΤube,
ζητώντας από τους Υπουργό Δικαιο-
σύνης, Αρχηγό Αστυνομίας αλλά και
Υπουργό Εσωτερικών (Υπηρεσία Θήρας)
όπως διεξαχθεί σοβαρή και εις βάθος
έρευνα και οι ένοχοι να οδηγηθούν
στη δικαιοσύνη. Σε σχετική ανακοίνωσή
του το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου ανα-
φέρει ότι «δυστυχώς και πάλι το σενάριο
έχει για “ηθοποιούς” τους κυνηγούς,
οι οποίοι όχι μόνο τραυμάτισαν τον
άτυχο λαγό αλλά τον έβαλαν στη διαδι-
κασία του μαρτυρίου και των βασανι-
στηρίων».

«Τον τουφέκισαν, τον τραυμάτισαν,
το περιέφεραν και άφησαν το κυνηγό-
σκυλο να “χαριεντίζεται” μαζί του»,
προσθέτει, καταδικάζοντας με τον πιο
έντονο τρόπο «αυτή τη νέα βάρβαρη
πράξη απέναντι στο ανυπεράσπιστο
ζώο». Σημειώνει επίσης ότι θα πρέπει
να μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση

και οι πολίτες να καταλάβουν ότι η
ευημερία και η αγάπη αρχίζουν με τον

σεβασμό προς τη φύση και τα οποι-
αδήποτε ζωντανά υπάρχουν σε αυτή.

ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΖΩΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ  ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Κυνηγοί βασάνισαν λαγό 

ΕρωτηθεΙς κατά πόσον υπάρχουν ανάγκες σε

τρόφιμα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, ο πα-

τέρας Αυγουστίνος απάντησε πως «το Παντο-

πωλείο έχει κατά τη διάρκεια των γιορτών πά-

ρει αρκετές προσφορές και είναι πλήρες.

Ωστόσο, μετά την έλευση του καινούργιου

χρόνου το Παντοπωλείο θα αρχίσει να προ-

ετοιμάζεται για στήριξη μεγαλύτερου αριθμού

οικογενειών, αφού αρκετά άτομα που το κα-

λοκαίρι εργάζονται σε ξενοδοχεία και άλλες

επιχειρήσεις της περιοχής, τον χειμώνα μέ-

νουν χωρίς δουλειά». Ανέφερε επίσης ότι

«ευελπιστούμε πως και τον νέο χρόνο θα κα-

ταφέρουμε να αντεπεξέλθουμε στις αυξημέ-

νες ανάγκες του κόσμου. Αναμένουμε ακόμα

ότι από τον επόμενο Μάρτιο θα μειωθεί ο

αριθμός των οικογενειών που ζητούν βοήθεια

αφού, λόγω της καλοκαιρινής τουριστικής πε-

ριόδου, αρκετοί άνεργοι θα βρουν εργασία

και δεν θα χρειάζονται τη στήριξη της Ιεράς

Μητροπόλεως Κωνσταντίας-Αμμοχώστου»,

κατέληξε.

Μείωση από τον Μάρτη

ΜΕΤΑ 

την έλευση του καινούργιου χρόνου
το Παντοπωλείο θα αρχίσει να

προετοιμάζεται για στήριξη
μεγαλύτερου αριθμού οικογενειών
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λέει. Αν και υπέβαλε αίτηση για Ελάχιστο
Εγγυημένο Εισόδημα, δεν έχει λάβει
ακόμα καμία απάντηση από το Υπουργείο
Εργασίας. Στα δύο χρόνια που είναι
άνεργη συμμετείχε για λίγους μήνες σε
ένα από τα προγράμματα της Αρχής
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στις χειροτεχνίες η μυρούλα 

Η Μυρούλα εργαζόταν για δέκα και

πλέον χρόνια σε μια μεγάλη εταιρεία, η
οποία λόγω της κρίσης αναγκάστηκε
να προχωρήσει σε απολύσεις και να
κλείσει καταστήματα. Η ίδια επέλεξε
να μετατρέψει μια αγαπημένη ενασχό-
λησή της -τις χειροτεχνίες- σε επάγγελμα,
ούσα άνεργη εδώ και δύο χρόνια. «Έχω
ένα δάνειο το οποίο οδεύει προς ανα-
διάρθρωση. Τα λεφτά από το ταμείο
προνοίας μου δεν ήταν αρκετά για να

το εξοφλήσω. Από τις 32 χιλιάδες που
έπρεπε να πάρω, πήρα μόλις 18 χιλιάδες.
Τα υπόλοιπα είχαν επενδυθεί σε αξιό-
γραφα».

Στα κοσμήματα η Έλενα 

Η Έλενα νοίκιαζε ένα μικρό κατά-
στημα όπου πωλούσε τα κοσμήματα
που φτιάχνει μόνη της. Όμως το ενοίκιο
ήταν αρκετά υψηλό και δεν μπορούσε
να συνεχίσει την επιχείρησή της. «Είναι
πολύ σημαντικό το ότι μας παραχωρούν
ένα χώρο δωρεάν για να κάνουμε τη
δουλειά μας», αναφέρει. Όμως δεν στα-
ματά, όπως λέει, να αναζητά εργασία
κάπου αλλού.

Παζαράκια πραγματοποιήθηκαν στις
30 Νοεμβρίου και στις 21 και 28 Δεκεμ-
βρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μύλοι»
στο Καϊμακλί, ενώ για την περίοδο των
γιορτών παραχωρήθηκε στην ομάδα
ένα από τα ξύλινα σπιτάκια στη Λεωφόρο
Χριστουγέννων, όπου μπορούν να εκ-
θέσουν προς πώληση τα προϊόντα τους.

Αν και στα πρώτα τους ακόμα βήματα,
θεωρούν ότι η όλη προσπάθεια έχει προ-
οπτική και εμφανίζονται έτοιμες να
συντονιστούν περαιτέρω για να ενδυ-
ναμώσουν την ομάδα τους και να εντά-
ξουν σε αυτήν κι άλλες άνεργες γυναίκες
των περιοχών του Δήμου Λευκωσίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ/Κυριακή Δημητρίου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

της Στατιστικής
Υπηρεσίας, το
τρίτο τρίμηνο
του 2014,δεί-
χνουν ότι από
το σύνολο των
69.895 ανέρ-
γων, οι σχεδόν
32 χιλιάδες
ανήκαν στο
«ασθενές» 
φύλο

Λ ίγο προτού εκπνεύσει άλλο
ένα υφεσιακό έτος για την
κυπριακή οικονομία για να
εισέλθουμε στο 2015, το έτος

που θα φέρει, όπως αναμένει η Κυβέρ-
νηση, θετικό ρυθμό ανάπτυξης, τα
πράγματα παραμένουν δύσκολα για τις
χιλιάδες των ανέργων, που βρίσκονται
καθημερινά αντιμέτωποι με τις συσσω-
ρευμένες ανάγκες και οικονομικές υπο-
χρεώσεις τους.

Είναι η άλλη όψη της σύγχρονης κυ-
πριακής κοινωνίας. Αντίθετη από αυτήν
των σκανδάλων με τις μίζες και τον
αθέμιτο πλουτισμό. Άνθρωποι που διεκ-
δικούν με αξιοπρέπεια και περηφάνια
και προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα,
παρά τα προβλήματα και τις δυσχέρειες
που έφερε η οικονομική κρίση.

Ανάμεσά τους χιλιάδες άνεργες γυ-
ναίκες. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπη-
ρεσία, το τρίτο τρίμηνο του 2014, από
το σύνολο των 69.895 ανέργων, οι
σχεδόν 32 χιλιάδες ανήκαν στο «ασθενές»
φύλο, που όμως κάθε άλλο παρά «ασθε-
νές» αποδεικνύεται εν μέσω της οικο-
νομικής κρίσης.

Η «αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα ανέργων
γυναικών», που δημιουργήθηκε με τη
στήριξη του Δήμου Λευκωσίας και του
Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευ-
κωσίας, στο πλαίσιο του προγράμματος
«Δημιουργία Κοινωνικών Προγραμμάτων
στον Δρόμο», αποτελεί παράδειγμα θέ-
λησης και αποφασιστικότητας. Φτιάχνουν
τα δικά τους προϊόντα -σπιτικά γλυκά,
χειροτεχνίες, κοσμήματα- με δημιουρ-
γικότητα, φαντασία και εργατικότητα
και διοργανώνουν παζαράκια για να τα
προωθήσουν συλλογικά.

Στα γλυκά η Ελένη

«Στην αρχή ήμουν απαισιόδοξη.
Ήταν λίγο απότομη για μένα η αλλαγή.
Δεν είναι εύκολο να πρέπει να ασχοληθείς
με κάτι που δεν έκανες ποτέ προηγου-
μένως. Όμως τώρα καταλαβαίνω ότι με
έχει βοηθήσει αυτή η ομαδική προσπά-
θεια. Νιώθω καλύτερα και ξεφεύγω
από τα προβλήματα και το άγχος για τα
χρέη και τους λογαριασμούς», λέει η
Ελένη, προσθέτοντας πως δεν μπορούμε
να μένουμε απαθείς.

Είναι άνεργη από το 2012. Εργαζόταν
ως γραμματέας σε μια εταιρεία, η οποία
έκλεισε. Στην «αυτοδιαχειριζόμενη ομά-
δα ανέργων γυναικών» συμμετέχει φτιά-
χνοντας γλυκά. Έχει τρία παιδιά και ο
σύζυγος «ευτυχώς» εργάζεται, όπως

Άνεργες γυναίκες πολεμούν την κρίση 
Διεκδικούν με αξιοπρέπεια και περηφάνια, προσπαθώντας να τα βγάλουν πέρα

Ενώνουν δυνάμεις και φτιάχνουν τα δικά τους προϊόντα -σπιτικά γλυκά, χειροτεχνίες, κοσμήματα- με δημιουργικότητα, 
φαντασία και εργατικότητα και διοργανώνουν παζαράκια για να τα προωθήσουν συλλογικά
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Ανανέωση αδειών κυκλοφορίας 
ΤΟ ΤμΗμα Οδικών Μεταφορών ανακοινώνει
ότι οι άδειες κυκλοφορίας θα μπορούν να ανα-
νεώνονται από την Τετάρτη 7/1/2015 στο διαδί-
κτυο, στη διεύθυνση <http://rtd.mcw.gov.cy>,
σε Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα, σε εμ-
πορικές Τράπεζες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
του Πολίτη (ΚΕΠ), στα Επαρχιακά Γραφεία
του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, και
στα Επαρχιακά γραφεία του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών (ΤΟΜ). Τονίζεται ότι, με βάση
τη νέα νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ την
1/1/2014, οι άδειες κυκλοφορίας θα ανανεώ-
νονται μέχρι τη Δευτέρα 9/2/2015 χωρίς επι-
βάρυνση. Με βάση την ίδια νομοθεσία, για
ανανεώσεις αδειών κυκλοφορίας που θα γί-

νονται μετά από τη Δευτέρα 9/2/2015, θα
επιβάλλεται ως επιβάρυνση στην άδεια κυ-
κλοφορίας το άθροισμα του ποσού των 30
ευρώ και ποσού ίσου με το δέκα τις εκατόν
(10%) της ετήσιας άδειας κυκλοφορίας. Ο
έλεγχος των οχημάτων θα αρχίσει την Τρίτη
10/2/2015 και από την ημερομηνία αυτή η
Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών Μεταφορών
θα καταγγέλλουν όσους κυκλοφορούν οχήματα
χωρίς ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας. Κάθε εγ-
γεγραμμένος ιδιοκτήτης θα πρέπει να φροντίσει
ώστε να ανανεωθεί η άδεια κυκλοφορίας του
οχήματός του πριν από την τελευταία ημερο-
μηνία ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας.
Για την ανανέωση της άδειας κυκλοφορίας

θα πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικό κα-
ταλληλότητας σε ισχύ και ασφάλεια αυτοκι-
νήτου. Καλούνται όλοι οι οδηγοί να φροντίσουν
έγκαιρα για την ανανέωση της άδειας κυκλο-
φορίας του οχήματός τους και να μην περι-
μένουν τις τελευταίες μέρες, για να αποφευχθεί
ενδεχόμενη υπερφόρτωση του συστήματος,
που μπορεί να προκαλέσει ταλαιπωρία. Υπεν-
θυμίζεται και τονίζεται ότι όσοι είχαν ανανεώσει
την άδεια κυκλοφορίας του οχήματός τους
κατά το 2014, αλλά δεν προτίθενται να την
ανανεώσουν για το 2015, θα πρέπει είτε να
προσκομίσουν στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών
το «Πιστοποιητικό Καταστροφής» που εκδίδεται
από αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξερ-

γασίας αποβλήτων οχημάτων, είτε να υπο-
βάλουν στο Τμήμα αίτηση ακινητοποίησης
του οχήματος, με τη συμπλήρωση του εντύπου
ΤΟΜ 12. Σε αντίθετη περίπτωση, η υποχρέωση
για καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο
τέλος κυκλοφορίας συνεχίζει να υφίσταται
ως αστικό χρέος, οφειλόμενο προς τη Δημο-
κρατία. Οι άδειες κυκλοφορίας μπορούν να
ανανεώνονται στα γραφεία του ΤΟΜ, του
ΚΕΠ, του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών
και διαδικτυακά καθ’ όλην τη διάρκεια του
έτους. Υπενθυμίζεται και τονίζεται ότι δεν
θα σταλούν ειδοποιήσεις προς τους εγγε-
γραμμένους ιδιοκτήτες για την ανανέωση
των αδειών κυκλοφορίας.

Στηρίζει ο Δήμος Λευκωσίας 
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ του Πολυδύναμου Δημοτι-

κού Κέντρου Λευκωσίας, Ρούλα Γεωργο-

πούλου, ανέφερε στο ΚΥΠΕ ότι ο ρόλος

του Δήμου αυτή τη στιγμή, μέσω του προ-

γράμματος «Κοινωνικά προγράμματα

στον Δρόμο», είναι κατά κύριο λόγο η στή-

ριξη της Ομάδας, με την παραχώρηση

στέγης και τον συντονισμό της όλης προ-

σπάθειας, από τον Σύμβουλο του Προ-

γράμματος. Η κ. Γεωργοπούλου ανέφερε

ότι αξιοποιώντας επιστολή που έχει υπο-

γράψει ο Δήμος Λευκωσίας, η Ομάδα

μπορεί να αναζητήσει χορηγούς, ιδιώτες

κυρίως, για να στηρίξουν την προσπάθειά

της. Επίσης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμε-

νο η Ομάδα να μπορέσει κατά τη νέα

προγραμματική περίοδο να εξασφαλίσει

κονδύλια που θα δοθούν από την ΕΕ για

τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων.

«Εάν αυτή η προσπάθεια προχωρήσει και

με τη νέα προγραμματική περίοδο εντοπι-

στούν κονδύλια εκ μέρους του Δήμου για

να στηρίξουμε την Ομάδα -διότι στο μέλ-

λον προβλέπεται να δημιουργηθούν κοι-

νωνικές επιχειρήσεις και θα δοθούν τέ-

τοιου είδους κονδύλια από την ΕΕ- εμείς

θα είμαστε στη διάθεσή τους να τις βοη-

θήσουμε», είπε. Αυτή τη στιγμή η Ομάδα

λειτουργεί πιλοτικά, σημείωσε, προσθέ-

τοντας ότι «εάν δεν λειτουργήσει και δεν

προχωρήσει και οι ίδιες θεωρούν ότι δεν

αποφέρει καρπούς, θα δούμε πώς μπο-

ρούμε να την εξελίξουμε και να τη μετα-

φέρουμε κάπου άλλου».
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Στην πιο πολύκροτη υπόθεση, τον
Μάιο, οι ΗΠΑ άσκησαν δίωξη σε βάρος
πέντε Κινέζων αξιωματικών του στρατού
για κατασκοπία μέσω Διαδικτύου, κα-
τηγορώντας τους για κυβερνο-επίθεση
σε αμερικανικές εταιρείες και υποκλοπή
εμπορικών μυστικών. Σύμφωνα με τις
ΗΠΑ, Κινέζοι χάκερ επιτέθηκαν σε
αμερικανικές εταιρείες πυρηνικής ενέρ-
γειας, μετάλλων και βιομηχανικών προ-
ϊόντων. Στόχος, σύμφωνα με τους Αμε-
ρικανούς, ήταν η υποκλοπή κρίσιμων
πληροφοριών για ανταγωνιστικές κι-
νεζικές εταιρείες. Η «Washington
Post» γράφει ότι κινεζικές κατασκο-
πευτικές δραστηριότητες μέσω του In-
ternet κοστίζουν στην αμερικανική οι-
κονομία 120 δισ. δολάρια τον χρόνο.
Δημοσιεύματα σε διεθνή ΜΜΕ κάνουν
λόγο για δημιουργία ειδικής μονάδας
χάκερ στον κινεζικό στρατό, με εξειδί-
κευση στον κυβερνο-πόλεμο και τη
διαδικτυακή κατασκοπία, για την από-

κτηση εξοπλιστικών, ακόμη και πυρη-
νικών μυστικών. Το Πεκίνο διαψεύδει,
έχοντας δώσει και εκείνο στη δημοσιό-
τητα στοιχεία για χιλιάδες κυβερνοεπι-
θέσεις, κάθε τύπου, Αμερικανών εναν-
τίον της Κίνας. «Από τα WikiLeaks ώς
τις αποκαλύψεις του Έντουαρντ Σνό-
ουντεν, η υποκρισία των ΗΠΑ και η
μέθοδος των δυο μέτρων και δυο σταθ-
μών σε θέματα ασφαλείας στην πληρο-
φορική είναι προφανείς εδώ και καιρό»,
είπε Κινέζος κυβερνητικός αξιωματούχος
στη «Wall Street Journal».

Τσαρλς Κ. Άρμστρονγκ

«Η Βόρειος Κορέα αναπτύσσει επι-
θετικά δυνατότητες για κυβερνο-επι-
θέσεις από το 1998, όταν ο στρατός της
δημιούργησε την ειδική Μονάδα 121.
Αλλά πολλοί από τους χάκερ της εκπαι-
δεύονται και επιχειρούν από την Κίνα,
όπου η τεχνολογία είναι πολύ πιο εξε-
λιγμένη», λέει στο «Βήμα» ο Τσαρλς Κ.

Άρμστρονγκ, διευθυντής του Κέντρου
Κορεατικών Μελετών στο Πανεπιστήμιο
Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη.

«Το γεγονός ότι η Βόρειος Κορέα
έχει πολύ περιορισμένη πρόσβαση στο
Διαδίκτυο στην εγχώρια αγορά της τής
δίνει ένα πλεονέκτημα: είναι λιγότερο
εξαρτημένη από το Διαδίκτυο και επο-
μένως λιγότερο ευάλωτη σε επιθέσεις
από ό,τι είναι οι ΗΠΑ, η Νότιος Κορέα
και η Ιαπωνία. Χάκερ από τη Βόρειο
Κορέα κατηγορήθηκαν για επιθέσεις
σε τράπεζες και ΜΜΕ της Νοτίου
Κορέας το 2011 και το 2013. Αλλά, όπως
η Sony, οι στόχοι αυτοί δεν ήταν καλά
θωρακισμένοι. Η Βόρειος Κορέα δεν
έχει την ικανότητα να διεισδύσει σε
κυβερνητικούς ή στρατιωτικούς στό-
χους», τονίζει.

Μπορεί να εξελιχθεί η κυβερνο-σύγ-
κρουση σε πραγματικό θερμό πόλεμο;,
τον ρωτήσαμε. «Και αυτή η κρίση θα
εξαντληθεί σε κούφιες απειλές, ιδίως
από την πλευρά της Βορείου Κορέας.
Αλλά το ενδεχόμενο ενός κακού υπο-
λογισμού μπορεί να οδηγήσει σε κάποιο
ατύχημα, λόγω της ανασφάλειας του
καθεστώτος που φτάνει ώς την παρά-
νοια», προσθέτει.

Εκτιμά, όπως οι περισσότεροι, ότι ο
Κιμ δεν είναι σε θέση να απειλήσει σο-
βαρά τις ΗΠΑ, με ψηφιακά ή πολεμικά
μέσα. Αν και έχει κάνει τρεις πυρηνικές
δοκιμές, το 2006, το 2009 και το 2013,
η Βόρειος Κορέα δεν έχει πυραυλική
τεχνολογία που θα μπορούσε να χτυπήσει
τη Χαβάη ή τις ακτές των ΗΠΑ.

Όταν ο «Flame» άναψε 

φωτιές στο Διαδίκτυο

Θύμα της πιο σοβαρής κυβερνο-επί-
θεσης παγκοσμίως θεωρείται ότι έπεσε
το Ιράν το 2012. Όπως αποκάλυψε η
«Washington Post», ΗΠΑ και Ισραήλ
συνεργάστηκαν σε άκρως απόρρητο
πρόγραμμα για να δημιουργήσουν τον
«Flame», έναν καταστρεπτικότατο υπερ-
ιό ο οποίος προσέβαλε χιλιάδες υπολο-
γιστές στη Μέση Ανατολή, με στόχο να
εισχωρήσει στο πυρηνικό πρόγραμμα
της Τεχεράνης. Λέγεται ότι ο «Flame»
έχει την ικανότητα να υποκλέπτει μαζικά
δεδομένα από υπολογιστές, που περι-
λαμβάνουν έγγραφα, φωτογραφίες, ει-
κόνες από οθόνες, συνομιλίες ή ήχους
και κατόπιν να τα στέλνει όπου θέλει ο
χειριστής του. Και είναι πολύ μεγαλύ-
τερος από τον ιό-σκουλήκι «Stuxnet»,
που είχε εντοπιστεί το 2010, και είχε
πάλι στόχο δίκτυα διακομιστών (servers)
του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.
Το Διαδίκτυο «πάγωσε» από τις δυνα-
τότητες του «Flame» και έκκληση για
να διακοπεί αμέσως η χρήση του έκαναν
κυβερνήσεις, εταιρείες, οργανισμοί,
ακόμη και... χάκερ.

Πηγή: ΒΗΜΑ

ΟΙ ΗΠΑ 

σκέφτονται σο-
βαρά να ξανα-
βάλουν τη Βό-
ρειο Κορέα στη
λίστα των κρα-
τών-χορηγών
της διεθνούς
τρομοκρατίας,
από την οποία
μόλις έβγαλαν
την Κούβα

Μ ια κωμωδία του Χόλιγουντ
αιτία πολιτικού πολέμου;
Θα ήταν φαιδρό, αν το στα-
λινικό καθεστώς της Βο-

ρείου Κορέας δεν ήταν τόσο πυρηνικό
όσο και απρόβλεπτο. Και αν πίσω του
δεν υπήρχε ισχυρός σύμμαχος και μό-
νιμος συμπαραστάτης η Λαϊκή Κίνα,
τα ψηφιακά όπλα της οποίας είναι πολύ
πιο εξελιγμένα από τα δικά του και επι-
κίνδυνα για τις ΗΠΑ. Το FBI λέει ότι η
Βόρειος Κορέα ήταν πίσω από κυβερ-
νο-επίθεση ολκής στη Sony Pictures,
το στούντιο που έχει γυρίσει τη «Συ-
νέντευξη», κωμικό φιλμ το οποίο δείχνει,
ανάμεσα σε άλλα ευτράπελα, τη δολο-
φονία του Κιμ Γιονγκ Ουν. Σε αντίποινα,
φαίνεται ότι ο νεαρός ηγέτης διέταξε
κυβερνο-πειρατεία, μέσω της οποίας
διέρρευσαν online απόρρητες πληρο-
φορίες για ταινίες που δεν έχουν προ-
βληθεί ακόμη. Η μεγαλύτερη ζημιά
έγινε από την αποκάλυψη του σεναρίου
της νέας ταινίας του Τζέιμς Μποντ και
από κάποια προσωπικά emails παρα-
γωγών, που έδειξαν, μεταξύ άλλων,
ότι η Αντζελίνα Τζολί είναι «εγωπαθής
και ατάλαντη». Κατόπιν τούτων, οι
ΗΠΑ σκέφτονται σοβαρά να ξαναβάλουν
τη Βόρειο Κορέα στη λίστα των κρα-
τών-χορηγών της διεθνούς τρομοκρατίας,
από την οποία μόλις έβγαλαν την Κούβα.
Εξοργισμένος, ο 31χρονος Κιμ τα αρνείται
όλα. Λέει ότι δεν φταίει εκείνος, αλλά
«όποιος τα έκανε αυτά, είχε δίκιο».
Και απαντάει στην «πολεμική ρητορική»
της Αμερικής με απειλές ότι θα «τινάξει
στον αέρα τον Λευκό Οίκο, το Πεντάγωνο
και όλες τις ΗΠΑ». Υπερβολές, λένε
πολλοί. Αλλά η Sony ακύρωσε τη χρι-
στουγεννιάτικη πρεμιέρα της «Συνέν-
τευξης» έπειτα από ανώνυμες απειλές
για τρομοκρατικές επιθέσεις στις αί-
θουσες. Και οι Ρεπουμπλικάνοι στο
Κογκρέσο απαιτούν σκληρή απάντηση
για αυτή την «προληπτική λογοκρισία
στην ελευθερία της έκφρασης στις
ΗΠΑ». Είναι σοβαρά πράγματα αυτά;
Οχι βέβαια. Ο Μπαράκ Ομπάμα μίλησε
για «κυβερνο-βανδαλισμό», όχι για «πρά-
ξη πολέμου». Επιπλέον, οι δυνατότητες
του Κιμ για ψηφιακό πόλεμο θεωρούνται
μάλλον πρωτόγονες, για αυτό τον ανα-
κάλυψαν αμέσως. Πολύ κακό για το τί-
ποτε; Ίσως, αν δεν υπήρχε στο βάθος ο
παράγοντας Κίνα. Οι κόκκινοι καπιτα-
λιστές του Πεκίνου είναι ο μεγάλος και
μοναδικός διεθνής σύμμαχος της Βορείου
Κορέας. Της αναγνώρισαν και αυτή τη
φορά το τεκμήριο της αθωότητας, με
το μυαλό τους στον δικό τους κυβερνο-
πόλεμο με την Αμερική. Αυτός είναι
πολύ υπαρκτός και πολύ πιο απειλητικός.
Ψηφιακή πειρατεία και κατασκοπία σε
διάφορες επιχειρήσεις και βιομηχανίες
κοστίζουν δισ. δολάρια κάθε χρόνο στις
δύο οικονομικές υπερδυνάμεις.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν, η Κίνα και το Χόλιγουντ
Μια κωμωδία που ίσως καταλήξει σε αιτία πολέμου 

Το Πεκίνο φέρεται ως ο εκπαιδευτής των πρακτόρων της Βορείου Κορέας, που εξαπέλυσαν κυβερνο-επίθεση στις ΗΠΑ, με αφορμή μια σατιρική ταινία

ΜΙΑ γυναίκα περπατά μπροστά από αφίσα της ταινίας «Η συνέντευξη» έξω από το Regal Theater στη Νέα Υόρκη. Το

κωμικό φιλμ, ανάμεσα σε άλλα ευτράπελα, δείχνει και τη δολοφονία του Κιμ Γιονγκ Ουν.

ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ 

Οι τζιχαντιστές εκτελούν τα μέλη τους
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 120 μέλη του σκότωσε το Ισ-
λαμικό Κράτος τους τρεις τελευταίους μήνες,
οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν ξένοι
που ήθελαν να επιστρέψουν στις πατρίδες
τους, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. «Μπορούμε να
επιβεβαιώσουμε ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει
σκοτώσει 120 τζιχαντιστές. Σύμφωνα με τις

πηγές μας ωστόσο πιστεύουμε ότι ο αριθμός
αυτός ξεπερνάει τους 200», δήλωσε στην
«Independent» ο Ραμί Αμπντουλραχμάν,
επικεφαλής του Παρατηρητηρίου. Άγνωστες
παραμένουν μέχρι στιγμής τόσο οι ηλικίες
όσο και οι εθνικότητες των ανθρώπων αυτών,
εκτιμάται όμως ότι αρκετοί ήταν Ευρωπαίοι.
Κατά το τελευταίο εξάμηνο, σύμφωνα με τα

στοιχεία που έχει συλλέξει το Παρατηρητήριο,
το Ισλαμικό Κράτος έχει σκοτώσει 1.878 αν-
θρώπους στη Συρία, οι περισσότεροι εκ των
οποίων άμαχοι. 

Ο Αμπντουλραχμάν, ο οποίος συγκεντρώνει
πληροφορίες από όλες τις εμπλεκόμενες
πλευρές στη συριακή σύγκρουση, υποστηρίζει
ότι το Ισλαμικό Κράτος έχει εκτελέσει 502

στρατιώτες που ανήκαν στις δυνάμεις του
Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ και 81
αντικαθεστωτικούς. Οι 116 ξένοι τζιχαντιστές
που είχαν ενταχθεί στις τάξεις του, αλλά στη
συνέχεια θέλησαν να επιστρέψουν στις πα-
τρίδες, έχουν εκτελεστεί από τον Νοέμβριο
στις συριακές επαρχίες Ντέιρ Αλ Ζορ, Ράκα
και Χάσακεχ.
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την άλλη, ενώ οι αμφιβολίες για την
πληρότητα των στοιχείων που δόθηκαν
ήταν μεγάλες από την πρώτη στιγμή.
Ακόμη και σήμερα, τα ερωτήματα πα-
ραμένουν: Προ ημερών η Ρωσία είχε
παρουσιάσει μάρτυρα, που επέρριπτε
την ευθύνη της κατάρριψης στο Κίεβο.
Η αξιοπιστία του παραμένει τόσο θολή,
όσο και όλες οι αναφορές από τα ανα-
τολικά της Ουκρανίας. 

Μετά τις δύο τραγωδίες μέσα στο
2014, η Malaysia βρίσκεται σε δεινή
οικονομική θέση. Τα αεροπλάνα της
έχουν καταλήξει να ταξιδεύουν με ελά-
χιστους επιβάτες και στα τελευταία τρι-

μηναία αποτελέσματά της η κατακόρυφη
αύξηση ζημιών συνεχίστηκε. Σε εξέλιξη
βρίσκεται ευρύ σχέδιο αναδιάρθρωσής
της, που είχε κριθεί αναγκαίο ήδη πριν
τα δύο δυστυχήματα, καθώς η εταιρεία
ήταν ζημιογόνος τα τελευταία τρία χρό-
νια. Και έπειτα ήρθε η εξαφάνιση της
πτήσης QZ8501 της AirAsia, που είχε
ξεκινήσει από την Ινδονησία προς τη
Σιγκαπούρη. Το πρωί της Δευτέρας, το
δεύτερο 24ωρο μετά την εξαφάνιση, οι
Αρχές της Ινδονησίας εμφανίζονταν να
πιστεύουν ότι το αεροπλάνο βρίσκεται
στον βυθό της θάλασσας.   Η AirAsia
είναι μαλαισιανή εταιρεία χαμηλού κό-

στους. Δεν είχε δυστυχήματα ή εξαφα-
νίσεις στο ιστορικό της και ήταν μία
από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αε-
ροπορικές εταιρείες στη νοτιοανατολική
Ασία. Ο πρόεδρος της εταιρείας, ο Τόνι
Φερνάντες, εθεωρείτο ένας από τους
πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες στη
Μαλαισία, έχοντας στήσει ο ίδιος την
AirAsia μετά την πορεία του στον όμιλο
της Virgin, και έχει επίσης υιοθετήσει
το στυλ του παλιού του αφεντικού Ρί-
τσαρντ Μπράνσον. Η μετοχή της εται-
ρείας έχει βυθιστεί κατά πάνω από 11%
μετά το δυστύχημα.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ

Η ΡΩΣΙΑ 

προ ημερών εί-
χε παρουσιάσει
μάρτυρα, που
επέρριπτε την
ευθύνη της κα-
τάρριψης στο
Κίεβο

Τ ρεις ήταν οι μεγάλες καταστρο-
φές στη διεθνή αεροπλοΐα το
2014, και όλες τους... έδειχναν
προς μία χώρα: Τη Μαλαισία.

Η υπόθεση του Boeing που εξαφανίστηκε
τον Μάρτιο παραμένει μυστήριο, η κα-
τάρριψη του δεύτερου Boeing πάνω
από την Ουκρανία ήταν της ίδιας εται-
ρείας -των Μαλαισιανών Αερογραμμών-
και τώρα όλα δείχνουν πως η πτήση
της AirAsia, επίσης μαλαισιανή εταιρεία,
έπεσε στον βυθό. Οι τρεις τραγωδίες
δεν συνδέονται, αλλά το κακό τρίτωσε.
Το πρώτο σοκ, όχι μόνο για τη Μαλαισία
αλλά και για την υφήλιο, ήταν με την
εξαφάνιση του Boeing της MH370: Στις
8 Μαρτίου η πτήση, με 239 επιβαίνοντες,
είχε απογειωθεί από την Κουάλα Λουμ-
πούρ με προορισμό το Πεκίνο. Στη
μέση της διαδρομής, το αεροπλάνο
φαίνεται ότι άλλαξε πορεία και κινήθηκε
προς τα νότια. Σήμερα, σχεδόν δέκα
μήνες μετά, κανείς δεν γνωρίζει πολλά
παραπάνω από τότε. Μετά τα διάφορα
σενάρια (πιθανά και απίθανα) που είχαν
ακουστεί, την εξαντλητική και πολυ-
δάπανη έρευνα στον νότιο Ινδικό Ωκεα-
νό, όπου και θεωρείται ότι κατέληξε το
αεροσκάφος, κανείς από τους εμπλε-
κομένους δεν κατέληξε σε συμπέρασμα
για το τι συνέβη - πολύ δε περισσότερο
δεν βρέθηκαν τα λείψανα των θυμάτων.
Οι έρευνες ακόμη συνεχίζονται από
τρία σκάφη (δύο αυστραλιανά και ένα
μαλαισιανό), που εξερευνούν τον αχανή
Ινδικό Ωκεανό. Στη συνέχεια, ήρθε το
εντελώς διαφορετικό περιστατικό της
κατάρριψης του Boeing στην Ουκρανία
τον Ιούλιο: Το αεροπλάνο της πτήσης
MH17 είχε ξεκινήσει από το Άμστερνταμ
με προορισμό την Κουάλα Λουμπούρ,
αλλά καταρρίφθηκε πάνω από το Ντο-
νέτσκ. Οι 297 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν.
Και πάλι, όμως, η τύχη της πτήσης έχει
θαφτεί στο σκοτάδι: Το ποιος το κατέρ-
ριψε παραμένει άγνωστο και έχει μπλεχτεί
στην ευρύτερη ομίχλη του ουκρανικού
εμφυλίου, με τη μία πλευρά να κατηγορεί

H... κατάρα της μαλαισιανής αεροπλοΐας
Περισσότερο και από τραγικός χρόνος το 2014

Η υπόθεση του Boeing που εξαφανίστηκε παραμένει μυστήριο, η κατάρριψη του δεύτερου Boeing πάνω από την Ουκρανία
ήταν της ίδιας εταιρείας - και τώρα όλα δείχνουν πως η πτήση της AirAsia, επίσης μαλαισιανή εταιρεία, έπεσε στον βυθό

ΚΕΡΙΑ στη μνήμη των θυμάτων της πτήσης που καταρρίφθηκε πάνω από την Ουκρανία. (Φωτογραφία: Reuters)

ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ: ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΑΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ AIRASIA

Αναζήτηση στη θάλασσα…
ΑΞΙΩΜΑτοΥΧοΙ της Ινδονησίας αναφέρουν
ότι εντοπίστηκαν αντικείμενα στη θαλάσσια
περιοχή που γίνεται η έρευνα για το εξαφα-
νισμένο αεροσκάφος με 162 επιβαίνοντες.
Τα αντικείμενα εντοπίστηκαν από το αυ-
στραλιανό αεροσκάφος που συμμετέχει στις
έρευνες και ακόμη υπάρχουν επιφυλάξεις
για το εάν όντως σχετίζονται με την πτήση
QZ8501 της AirAsia - η οποία θεωρείται ότι
έχει πέσει στη θάλασσα. Η Ινδονησία πιστεύει
ότι το αεροπλάνο είναι στον «βυθό της θά-
λασσας». Ομάδες στάλθηκαν στο σημείο για
να περισυλλέξουν τα αντικείμενα και να δια-
πιστωθεί εάν πρόκειται για συντρίμμια ή
όχι. Η έρευνα είχε ξεκινήσει ξανά χθες με το
φως της ημέρας, με τις χειρότερες εκτιμήσεις:
Οι Αρχές της Ινδονησίας πιστεύουν ότι το
αεροπλάνο, που μετέφερε 162 άτομα, βρί-
σκεται «στον βυθό της θάλασσας», όπως είχε
αναφέρει ο επικεφαλής της έρευνας το πρωί.
Χθες απόγευμα (τοπική ώρα), ο διοικητής
της αεροπορικής βάσης της Τζακάρτα είπε
πως το αυστραλιανό ερευνητικό αεροσκάφος
Orion, που συμμετέχει στις επιχειρήσεις,
εντόπισε αντικείμενα κοντά στο νησί Νάνγκα
- περίπου 1.120 χιλιόμετρα μακριά από εκεί

που το αεροπλάνο είχε δώσει το τελευταίο
σήμα. «Δεν μπορούμε ακόμη να είμαστε σί-
γουροι εάν είναι τμήμα του αεροσκάφους,
κινούμαστε προς τα το σημείο», ανέφερε ο
αξιωματούχος, συμπληρώνοντας πως οι και-
ρικές συνθήκες είναι κακές.

τι γνωρίζουμε για την πτήση

Στην παρούσα φάση, δεν μπορεί να απο-
κλειστεί τίποτε. Η εικόνα που μέχρι στιγμής

έχει σχηματιστεί είναι ότι το αεροσκάφος
προσπάθησε να αποφύγει κακοκαιρία μέσα
στην πρώτη ώρα της πτήσης και, χωρίς να
υπάρξει άλλη ένδειξη προβλήματος, εξαφα-
νίστηκε από τα ραντάρ. Το Airbus A320,
που εκτελούσε την πτήση QZ8501 της AirAsia,
απογειώθηκε στις 05:35 (τοπική) από το αε-
ροδρόμιο Τζουάντα της Σουραμπάγια, στην
Ιάβα της Ινδονησίας. Μετέφερε 155 επιβάτες
και 7μελές πλήρωμα. Προορισμός του ήταν

το αεροδρόμιο Σάνγκι της Σιγκαπούρης, στο
οποίο θα έφτανε στις 08:30.

Περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωση, ο
κυβερνήτης ζήτησε στις 06:12 άδεια να
στρίψει αριστερά και να ανέβει από τα 32.000
στα 38.000 πόδια, για να αποφύγει την κα-
κοκαιρία. Εικόνες μετεωρολογικών δορυφόρων
από την περιοχή επιβεβαιώνουν ότι στην πε-
ριοχή υπήρχε σύστημα ισχυρής κακοκαιρίας.

Τρία λεπτά αργότερα ήταν και η τελευταία
καταγεγραμμένη επαφή του αεροσκάφους
με τους πύργους ελέγχου. Δεν υπήρξε μήνυμα
έκτακτης ανάγκης. O Ινδονήσιος κυβερνήτης
είχε συνολικά 6.100 ώρες πτήσης και ο
Γάλλος συγκυβερνήτης 2.275. Το αεροσκάφος,
που είχε παραδοθεί πριν από έξι χρόνια στην
AirAsia, είχε 23.000 ώρες πτήσης και η τε-
λευταία προγραμματισμένη συντήρησή του
είχε γίνει στις 16 Νοεμβρίου. Τα Airbus
αυτού του τύπου μπορούν να πετάξουν κα-
νονικά μέχρι τα 39.000 πόδια και έχουν
απόλυτο όριο τα 42.000 πόδια. Αναλόγως
των συνθηκών ωστόσο (καιρός και βάρος
φορτίου και καυσίμων), προβλήματα λόγω
του υψομέτρου μπορεί να παρουσιαστούν
από τα 37.000 πόδια.
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Στο δεύτερο 24ωρο των ερευνών, η βασική υπόθεση των Αρχών είναι πως το αεροπλάνο έπεσε στη

θάλασσα. (Φωτογραφία: ΑΠΕ)
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Έπειτα από ένα «μαύρο» χρόνο για την
οικογένεια και όλους τους φίλους του
κορυφαίου πιλότου στην ιστορία της
F1, η μάχη που δίνει καθημερινά είναι
συγκινητική και όλοι περιμένουν την

ημέρα που το σύμβολο του παγκόσμιου
αθλητισμού θα καταφέρει να ανακτήσει
και πάλι τις αισθήσεις του, καθώς εξα-
κολουθεί να βρίσκεται σε κωματώδη
κατάσταση, με ελάχιστες στιγμές επι-

κοινωνίας με το περιβάλλον του. Αξίζει
να αναφερθεί ότι η ιταλική εφημερίδα
«Corriere della Sera» με σκίτσα περι-
γράφει το πώς έγινε, έναν χρόνο πριν,
το τραγικό ατύχημα…

ΛΙΓΟ 

μετά την εισα-
γωγή του στο
νοσοκομείο της
Γκρενόμπλ, ο
Σουμάχερ υπο-
βλήθηκε σε μια
σειρά από
επεμβάσεις και
πλέον η αποθε-
ραπεία του συ-
νεχίζεται στο
σπίτι του στην
Ελβετία

Έ νας χρόνος συμπληρώθηκε
χθες, 29 Δεκεμβρίου, από το
ατύχημα του Μίκαελ Σουμάχερ,
όταν ο Γερμανός πρώην πιλότος

της Formula 1 βρισκόταν μαζί με τον
14χρονο γιο του σε χιονοδρομικό κέντρο
στις γαλλικές Άλπεις, όπου και έγινε η
μοιραία πτώση του. Σύμφωνα με όσα
έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ο
«Σούμι» αρχικά σκόνταψε σε ένα μεγάλο
βράχο και χάνοντας την ισορροπία του,
προσέκρουσε με το σώμα του σε δύο
μικρότερες πέτρες και το τελευταίο χτύ-
πημα ήρθε σε μία τρίτη πέτρα, με συ-
νέπεια να ραγίσει το προστατευτικό
κράνος και να τραυματιστεί σοβαρά. 

Λίγο μετά την εισαγωγή του στο νο-
σοκομείο της Γκρενόμπλ, ο Σουμάχερ
υποβλήθηκε σε μια σειρά από επεμβά-
σεις και πλέον η αποθεραπεία του συ-
νεχίζεται στο σπίτι του στην Ελβετία.

Ένας χρόνος από το ατύχημα του Σούμι 
Νέα αποκαλυπτικά σκίτσα από την «Corriere della Sera»

Η μάχη που δίνει καθημερινά ο Μίκαελ Σουμάχερ είναι συγκινητική και όλοι περιμένουν
την ημέρα που το σύμβολο του παγκόσμιου αθλητισμού θα καταφέρει να ανακτήσει και πάλι τις αισθήσεις του

ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΦΟΡΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΑΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ 

Δεύτερος εμπρησμός τεμένους σε πέντε ημέρες στη Σουηδία
ΔΕΥΤΕΡΗ πυρκαγιά σε διάστημα πέντε ημερών
εκδηλώθηκε τη νύχτα της Κυριακής σε μου-
σουλμανικό τέμενος στη Σουηδία και, σύμ-
φωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, οφεί-
λεται εμπρησμό. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε
σε τέμενος που βρίσκεται στο ισόγειο κτιρίου
στο Εσλέβ και κατασβέστηκε πριν επεκταθεί.
Περιορισμένες οι ζημιές από τη φωτιά. Η
αστυνομία διεξάγει έρευνα για να εξακριβώσει
τα αίτια της πυρκαγιάς, ωστόσο, σύμφωνα
με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι πρόκειται για εμπρησμό. Την
Πέμπτη, ανήμερα τα Χριστούγεννα, πέντε
άνθρωποι τραυματίστηκαν στη φωτιά που
ξέσπασε σε τέμενος στο ισόγειο κτιρίου της
Εσκιλστούνα, 400 χιλιόμετρα βορειότερα
του Εσλέβ. Η αστυνομία αναφέρθηκε αρχικά
στη ρίψη φλεγόμενου αντικειμένου στο εσω-

τερικό του τεμένους, την ώρα κατά την
οποία 70 άτομα ήταν συγκεντρωμένα για να
προσευχηθούν, ωστόσο στη συνέχεια εξέφρασε
αμφιβολίες, καθώς δεν βρήκε μάρτυρες για
να το επιβεβαιώσουν. Σε μία χώρα όπου η
ακροδεξιά, οι Δημοκράτες της Σουηδίας,
αναδείχθηκε τρίτη πολιτική δύναμη στις βου-
λευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, οι έρευνες
για παρελθούσες πράξεις μίσους εναντίον
τζαμιών δεν έχουν σημειώσει πρόοδο. Κανείς
δεν είδε ποιος έριξε πόδια γουρουνιών μέσα
από παράθυρο μουσουλμανικού τεμένους
σε προάστιο της Στοκχόλμης τον Νοέμβριο
του 2013, ούτε ποιος ζωγράφισε αγκυλωτούς
σταυρούς σε τέμενος της Στοκχόλμης δύο
μήνες αργότερα.

ΠΗγή: Newsroom ΔΟΛ,
με πληροφορίες από ΑΠΕ/Γαλλικό Πρ. Ειδ.
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ΠΟΛΙΤΕΣ αφήνουν λουλούδια έξω από το τέμενος της Εσκιλστούνα, που δέχθηκε επίθεση ανήμερα τα

Χριστούγεννα. (Φωτογραφία: Associated Press)
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εδρος και υποψήφιος με το Σοσιαλδη-
μοκρατικό Κόμμα (SDP), απευθυνόμενος
σε ψηφοφόρους του από τα γραφεία
του κόμματος, σύμφωνα με όσα μετα-
δίδει το κροατικό πρακτορείο ειδήσεων
Hina.

Από την πλευρά της η Κολίντα Γκράμ-
παρ-Κιτάροβιτς, απευθυνόμενη στους
δικούς της ψηφοφόρους, τόνισε πως οι
Κροάτες ψήφισαν για αλλαγή.

«Εμείς νικήσαμε», απάντησε ο αν-
τίπαλός της και συν-διεκδικητής του
προεδρικού θώκου, εξαπολύοντας επί-

θεση στην υποψήφια της Κροατικής
Δημοκρατικής Ένωσης (HDZ) και το-
νίζοντας πως το κόμμα της δεν πρέπει
να ξεχνά την ανάμειξή του σε σκάνδαλα
διαφθοράς.

«Εμείς νικήσαμε επειδή το πρό-
γραμμά μου προσφέρει μια Κροατία
διαφορετική απ’ αυτήν που έχουμε
σήμερα. Προσφέρει περισσότερη δη-
μοκρατία, περισσότερα ανθρώπινα δι-
καιώματα, μια πιο ανεκτική Κροατία,
που ανοίγει νέες προοπτικές και οικο-
δομεί μαι σύγχρονη οικονομία του
21ου αιώνα, όπου δεν θα υπάρχουν
τόσο πολλοί άνεργοι, όπου οι άνθρωποι
θα ζουν πολύ καλύτερα και όπου οι
αξίες της παράδοσης, οι αξίες της κρο-
ατικής κοινωνίας θα γίνονται σεβαστές»,
τόνισε ο κ. Γιοσίποβιτς.

Υπενθυμίζοντας ότι το πολιτικό του
σύνθημα είναι δικαιοσύνη, ο απερχό-
μενος Πρόεδρος υπογράμμισε ακόμη
πως στην πολιτική σκηνή δεν υπάρχει
χώρος «για εκείνους που καταλήστεψαν
την Κροατία και εξαπάτησαν τους αν-
θρώπους της μέσω διεφθαρμένων πο-
λιτικών, που κατέστρεψαν τις ζωές των
πολιτών».

Ο κ. Γιοσίποβιτς χαρακτήρισε αξιο-
πρεπές το αποτέλεσμα του α’ γύρου
των προεδρικών εκλογών, αλλά εμφα-
νίστηκε βέβαιος πως στον β’ γύρο θα
σημειώσει ακόμη καλύτερη επίδοση. 

«Σε αυτές τις δύο εβδομάδες που
έχουμε μπροστά μας, θα πείσω την

Κροατία ότι το πρόγραμμά μου προσφέρει
διέξοδο από την κρίση και τρόπους ενί-
σχυσης της χώρας μας», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά, σύμφωνα με το Hina.

«Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
δείχνει ότι έχουμε πολλή δουλειά μπρο-
στά μας και πως πρέπει να φέρουμε
την αληθινή αλλαγή στην Κροατία»,
ανέφερε από την πλευρά της η Κολίντα
Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς, υπογραμμίζοντας
την ανάγκη να τεθεί σε τροχιά εκκίνησης
η οικονομία της χώρας.

«Η Κροατία θα λάβει τη δίκαιη θέση
της στην κοινότητα των πλούσιων δυ-
τικών χωρών. Θα είναι ένα από τα
κράτη με τη μεγαλύτερη ευημερία.
Έχουμε τα προαπαιτούμενα για ανά-
πτυξη, μια ευνοϊκή γεωγραφική θέση,
πόρους και σκληρά εργαζόμενους πο-
λίτες, αλλά μας λείπει μια γενναία
ηγεσία με όραμα, ιδέες και γνώσεις»,
σημείωσε και κάλεσε όλους τους πολίτες
να ενωθούν και να προχωρήσουν μπρο-
στά στις 11 Ιανουαρίου για τη νίκη, «για
μια καλύτερη Κροατία».

Ο 57χρονος Ίβο Γιοσίποβιτς, ο τρίτος
-κατά σειρά- Πρόεδρος της Κροατίας
από την ανεξαρτησία της, το 1991, είναι
μέλος του Σοσιαλδημορκατικού Κόμ-
ματος, του βασικού εταίρου του κυ-
βερνητικού συνασπισμού, ενώ η 46χρονη
Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς εκπρο-
σωπεί τους μετριοπαθείς στους κόλπους
της Κροατικής Δημοκρατικής Ένωσης,
που βρίσκεται στην αντιπολίτευση.

Ο ΙβΟ

ΓΙΟσΙπΟβΙτσ

συγκέντρωσε
ποσοστό
38,56% και η
Κολίντα Γκράμ-
παρ-Κιτάροβιτς
37,11%

Σ ε β’ γύρο οδηγείται η μάχη των
προεδρικών εκλογών στην Κρο-
ατία, με τον απερχόμενο Πρό-
εδρο Ίβο Γιοσίποβιτς και τη

βασική αντίπαλό του Κολίντα Γκράμ-
παρ-Κιτάροβιτς να διασταυρώνουν εκ
νέου τα ξίφη στις 11 Ιανουαρίου, αφού
ο προχθεσινός α’ γύρος δεν ανέδειξε
νικητή. Ο κεντροαριστερός απερχόμενος
Πρόεδρος της Κροατίας και η συντηρη-
τική αντίπαλός του έδωσαν μάχη σώμα
με σώμα στην προχθεσινή ψηφοφορία,
με τον Ίβο Γιοσίποβιτς να συγκεντρώνει
ποσοστό 38,56% και την Κολίντα Γκράμ-
παρ-Κιτάροβιτς 37,11%.

Η συμμετοχή στις εκλογές, που διε-
ξήχθησαν στη «σκιά» της οικονομικής
κρίσης που αντιμετωπίζει η Κροατία,
δεν φάνηκε να επηρεάστηκε ιδιαίτερα
από την κακοκαιρία και τις χιονοπτώσεις
που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας,
αφού διαμορφώθηκε στο 47,11%, ποσοστό
αυξημένο κατά περίπου 3% σε σύγκριση
με τις προηγούμενες προεδρικές εκλογές,
πριν από μια πενταετία. Στις πρώτες
του δηλώσεις μετά την ανακοίνωση των
αποτελεσμάτων, ο Ίβο Γιοσίποβιτς δήλωσε
πως επικράτησε στον πρώτο γύρο και
θα νικήσει και στον δεύτερο, αφού,
όπως τόνισε, το πρόγραμμά του προ-
σφέρει διέξοδο από την οικονομική
κρίση που σοβεί στη χώρα.

«Αγαπημένοι μου φίλοι, κερδίσαμε
τον πρώτο γύρο και θα κερδίσουμε και
τον δεύτερο», είπε ο απερχόμενος Πρό-

Παλεύουν για τη νίκη
Κροατία: Σε β’ γύρο οδηγείται η μάχη των προεδρικών εκλογών στην Κροατία

Ο απερχόμενος Πρόεδρος Ίβο Γιοσίποβιτς και η βασική αντίπαλός του Κολίντα Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς διασταυρώνουν εκ νέου τα ξίφη στις 11 Ιανουαρίου

H ΚΟΛΙΝΤΑ Γκράμπαρ-Κιτάροβιτς.

ΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Στη Βηθλεέμ τα Χριστούγεννα έρχονται τρεις φορές τον χρόνο
ΓΙΑ όλους εμάς τους υπόλοιπους τα Χριστού-
γεννα έρχονται μόνο μία φορά τον χρόνο.
Αλλά στη Βηθλεέμ, την πόλη όπου γεννήθηκε
ο Ιησούς Χριστός, τρία διαφορετικά χριστιανικά
δόγματα γιορτάζουν την γέννησή Του σε
τρεις διαφορετικές ημερομηνίες.

Οι Ρωμαιοκαθολικοί κάνουν λιτανείες
κατά μήκος της παραδοσιακής διαδρομής
του προσκυνήματος από την Ιερουσαλήμ
προς τον ναό της Γέννησης ενόψει των Χρι-
στουγέννων τους, στις 25 Δεκεμβρίου.

Αλλά για τους Ελληνορθοδόξους, οι οποίοι
αποτελούν την πλειοψηφία των χριστιανών
Παλαιστινίων, η εορτή των Χριστουγέννων
πέφτει στις 7 Ιανουαρίου. Η διαφορά των 13
ημερών εξηγείται από τα ημερολόγια. Ενώ η

Καθολική Εκκλησία υιοθέτησε το Γρηγοριανό
ημερολόγιο, που επινοήθηκε από τον Πάπα
Γρηγόριο τον 16ο αιώνα, η Ανατολική Ορθό-
δοξη Εκκλησία εξακολουθεί να χρησιμοποιεί
το παλαιότερο Ιουλιανό ημερολόγιο - που
δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εξουσίας
του Ιούλιου Καίσαρα το 45 π.Χ.

Αυτό που κάνει την κατάσταση στους
Αγίους Τόπους πραγματικά ασυνήθιστη είναι
ότι οι Αρμένιοι εκεί περιμένουν ακόμα πε-
ρισσότερο για τα Χριστούγεννα - γιορτάζουν
τα δικά τους στις 18 Ιανουαρίου.

Κάθε παραμονή των Χριστουγέννων, η
Βηθλεέμ υποδέχεται με θέρμη τους Πατριάρχες
των Εκκλησιών και τους ιερείς, όταν μπαίνουν
στην Πλατεία των Μάγων.

Πολλοί χριστιανοί Παλαιστίνιοι βλέπουν
τους εαυτούς τους ως θεματοφύλακες των
Χριστουγέννων και των πολύχρωμων παρα-
δόσεών του. Η μείωση του αριθμού των χρι-
στιανών στους Αγίους Τόπους προσθέτει μια

αίσθηση του επείγοντος στους εορτασμούς.
Σήμερα πολλοί νέοι άνθρωποι στη Δυτική
Όχθη επιλέγουν να μεταναστεύσουν, λόγω
των δύσκολων οικονομικών και κοινωνικών
συνθηκών που δημιουργούνται από την ισ-
ραηλινή κατοχή.

Στην ησυχία της εκκλησίας της Παναγίας,
στην Μπέιτ Τζάλα, μια παλαιστινιακή πόλη
κοντά στη Βηθλεέμ, ο πατήρ Γεώργιος λέει
ότι αυτή η εποχή του χρόνου έχει μεγάλη
πνευματική και πολιτική σημασία.

«Εδώ είναι η γενέτειρα του Χριστού και
είμαστε το παλαιότερο εκκλησίασμα στον
κόσμο. Όταν γιορτάζουμε, δείχνουμε στον
κόσμο ότι η Βηθλεέμ είναι μια ειρηνική,
ασφαλής πόλη», λέει στο BBC.

ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

Κινεζική φραγή στο Gmail 
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της
Google παραμένει εκτός λειτουργίας στην
Κίνα από την Παρασκευή και οι υποστηρικτές
της ελευθερίας του λόγου υποψιάζονται ότι
πρόκειται για έργο της κυβέρνησης. «Πιστεύω
πως η κυβέρνηση προσπαθεί να εξαλείψει
την παρουσία της Google στην Κίνα ή ακόμα
και να αποδυναμώσει την παρουσία της στο
εξωτερικό», δήλωσε στο Reuters μέλος της
οργάνωσης GreatFire.org.

«Φανταστείτε τι θα συμβεί, αν οι χρήστες
του Gmail αδυνατούν να επικοινωνήσουν
με Κινέζους πελάτες. Πολλοί άνθρωποι εκτός
Κίνας ίσως αναγκαστούν να αντικαταστήσουν
το Gmail με άλλη υπηρεσία», τόνισε.

Η λειτουργία Transparency Report («ανα-

φορά διαφάνειας») της Google, η οποία
δείχνει σε πραγματικό χρόνο την κίνηση
προς τις υπηρεσίες της Google, καταγράφει
απότομη πτώση της κυκλοφορίας στο Gmail
από την Κίνα. «Το κοιτάξαμε και δεν υπάρχει
πρόβλημα από τη δική μας πλευρά», δήλωσε
εκπρόσωπος της εταιρείας στη Σιγκαπούρη.

Σχεδόν όλες οι υπηρεσίες της Google στην
Κίνα συνεχίζουν να εμφανίζουν διακοπές
από τον περασμένο Ιούνιο, λίγο πριν από την
25η επέτειο της εξέγερσης στην πλατεία Τιε-
νανμέν. Οι χρήστες του Gmail δεν μπορούσαν
να συνδεθούν στην υπηρεσία μέσω browser,
μέχρι την Παρασκευή όμως είχαν τουλάχιστον
τη δυνατότητα να συνδέονται μέσω των πρω-
τοκόλλων IMAP, SMTP και POP3, τα οποία

λειτουργούν σε ειδικά προγράμματα ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, όπως το Microsoft

Outlook. Η Κίνα είναι γνωστό ότι διαθέτει
τον ισχυρότερο μηχανισμό λογοκρισίας στο
Διαδίκτυο, ωστόσο η κυβέρνηση υποστηρίζει
τώρα ότι δεν ευθύνεται για τη φραγή στο
Gmail. «Όπως πάντα, προσφέρουμε ένα
ανοιχτό, διάφανο και καλό περιβάλλον για
τις ξένες επιχειρήσεις στην Κίνα», δήλωσε
εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών.
Οι επιχειρήσεις, επισημαίνει το Reuters,
μπορούν να παρακάμπτουν τη διαδικτυακή
λογοκρισία χρησιμοποιώντας εικονικά προ-
σωπικά δίκτυα VPN. Η Google έχει προηγού-
μενα με το Πεκίνο, το οποίο έχει κατηγορήσει
ευθέως για εισβολή σε λογαριασμούς χρηστών
του Gmail και κλοπή εταιρικών μυστικών.

Πηγή: Newsroom ΔΟΛ
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H GOOGLE είχε κατηγορήσει ευθέως το Πεκίνο για

υποκλοπή δεδομένων από λογαριασμούς Gmail.

(Φωτογραφία: Associated Press)
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στον νυχτερινό ουρανό. Βρίσκεται στον
αστερισμό του Μεγάλου Κυνός. Το
όνομά του προέρχεται από το ελληνικό
«σείριος» που σημαίνει «φωτεινός».
Βρίσκεται 8,57 έτη φωτός από τη Γη
και είναι ένα από τα κοντινότερα αστέ-

ρια. Ο Σείριος είναι ορατός από σχεδόν
όλη τη Γη τους χειμερινούς μήνες.
Μαζί με τον Πρόκυνα και τον Μπε-
τελγκέζ σχηματίζουν ένα φωτεινό τρί-
γωνο που έχει την ανεπίσημη ονομασία
«Χειμερινό τρίγωνο».

Το πιο λαμπρό πάλσαρ

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη έκανε
ομάδα ερευνητών με επικεφαλής τον
Ματέο Μπατσέτι, του Αστεροσκοπείου
του Κάλιαρι στη Σαρδηνία. Οι ερευνητές
χρησιμοποίησαν το διαστημικό τηλε-
σκόπιο Nustar και εντόπισαν ένα υπέρ-
λαμπρο άστρο νετρονίου. Το άστρο αυτό
βρίσκεται στον γειτονικό γαλαξία Μ82,
γνωστό και ως «γαλαξία-πούρο», ο οποίος
απέχει 12 εκατομμύρια έτη φωτός από
εμάς. Σύμφωνα με τους ερευνητές,
αυτό το άστρο νετρονίου έχει φωτεινότητα
παρόμοια με εκείνη 10 εκατομμυρίων
άστρων σαν τον Ήλιο και είναι το λαμ-
πρότερο άστρο νετρονίου που έχει εν-
τοπιστεί ώς σήμερα στο Σύμπαν.

Η λαμπρότερη έκρηξη στο Σύμπαν

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα αλλά και
άκρως εντυπωσιακά είναι τα αποτελέ-
σματα της μελέτης ορισμένων αστρικών
εκρήξεων που εντοπίστηκαν πριν από
λίγα χρόνια. Επιστήμονες στις ΗΠΑ
υποστηρίζουν ότι αυτές οι εκρήξεις
ήταν απίστευτα ισχυρές, ότι διαφέρουν
από τις υπόλοιπες και ότι στην ουσία
πρόκειται για έναν νέο, άγνωστο ώς
σήμερα τύπο σουπερνόβα. Μία εξ
αυτών, η οποία έχει την κωδική ονομασία
SN 2006gy, είναι η λαμπρότερη αστρική
έκρηξη που γνωρίζουμε ώς σήμερα. Η
έκρηξη αυτή ήταν 10 φορές πιο λαμπρή
από τις εκρήξεις σουπερνόβα που ξέ-
ρουμε και, σύμφωνα με τη μελέτη,
ήταν 100 δισεκατομμύρια φορές πιο
λαμπρή από τη λάμψη την οποία εκ-
πέμπει ο Ήλιος!

Υπέρλαμπρος γαλαξίας

Το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble
φωτογράφισε τον γαλαξία IC 2560, ο
οποίος βρίσκεται σε απόσταση 110 εκα-
τομμυρίων ετών φωτός από τη Γη, στο
γαλαξιακό σμήνος της Αντλίας, το οποίο
ανήκει στον ομώνυμο αστερισμό. Ο IC
2560 περιλαμβάνεται σε μια κατηγορία
γαλαξιών που ονομάζονται Seyfert-2,
κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι
ο υπέρλαμπρος πυρήνας τους. Οι επι-
στήμονες πιστεύουν ότι η υψηλή φωτει-
νότητα του πυρήνα αυτών των γαλαξιών
οφείλεται σε γιγάντιες ποσότητες καυτών
αερίων που πηγάζουν από το κέντρο
τους, στο οποίο βρίσκονται μελανές οπές.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

έχουν εντοπί-
σει τα τελευταία
χρόνια διάφορα
κοσμικά αντι-
κείμενα και
φαινόμενα τα
οποία θα μπο-
ρούσαν (θεω-
ρητικώς) να
αποτελούν την
πηγή του λαμ-
πρού φωτός

ΤΟΥΘΟΔΩΡΗ ΛΑΪΝΑ*

Η πηγή του φωτός που οδήγησε
τους τρεις μάγους στη φάτνη
όπου γεννιόταν ο Χριστός
αποτελεί αντικείμενο μελέτης

και έρευνας από τους ειδικούς εδώ και
εκατοντάδες χρόνια. Τον 17ο αιώνα ο
μεγάλος Γερμανός αστρονόμος Γιοχάνες
Κέπλερ υποστήριξε ότι το «άστρο των
Χριστουγέννων» ήταν μια σύνοδος (συ-
ζυγία) πλανητών. Στη συνέχεια, στο
τραπέζι έπεσαν πολλές ιδέες και θεωρίες.
Κάποιοι μίλησαν για ένα μετέωρο, κά-
ποιοι για έναν κομήτη, άλλοι για μια
έκρηξη σουπερνόβα. Οι επιστήμονες,
έχοντας πλέον στη διάθεσή τους πολλά
και προηγμένα εργαλεία, προσπαθούν
να βρουν τι έλαμψε τόσο δυνατά την
επίμαχη χρονική στιγμή στον ουρανό
της Γης. Η επιστημονική έρευνα, πάν-
τως, έχει εντοπίσει τα τελευταία χρόνια
διάφορα κοσμικά αντικείμενα και φαι-
νόμενα, τα οποία θα μπορούσαν (θεω-
ρητικώς) να αποτελούν την πηγή του
λαμπρού φωτός που ακολούθησαν οι
τρεις μάγοι.

Ένα... πραγματικό

άστρο Χριστουγέννων

Βλέποντάς το κάποιος θα έλεγε με
ευκολία ότι πρόκειται για το άστρο
που οδήγησε τους τρεις μάγους στη
Βηθλεέμ. Πρόκειται για το RS Puppis,
που βρίσκεται σε απόσταση 6,5 χιλιάδων
ετών φωτός από τη Γη, το οποίο φω-
τογράφισε σε όλη του τη μεγαλειότητα
το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble
(κεντρική φωτογραφία). To RS Puppis
είναι 200 φορές πιο μεγάλο από τον
Ήλιο και 15.000 φορές πιο λαμπρό!
Ανήκει στους Κηφείδες, μια οικογένεια
παλλόμενων μεταβλητών αστέρων. Χα-
ρακτηρίζονται από περιοδικές διακυ-
μάνσεις στη φωτεινότητά τους λόγω
περιοδικών μεταβολών των διαστάσεων,
της θερμοκρασίας ή κάποιας άλλης
αστρικής ιδιότητας, που οφείλεται σε
εσωτερικές διαδικασίες.

Ένα «τέρας» λαμπρότητας

Οι επιστήμονες είχαν καταλήξει στο
πόσο μεγάλο μπορεί να γίνει ένα άστρο.
Η κρατούσα θεωρία ανέφερε ότι το μά-
ξιμουμ μέγεθος που μπορεί να φτάσει
είναι 150 φορές μεγαλύτερο από το μέ-
γεθος του Ήλιου. Η επιστημονική κοι-
νότητα έμεινε με ανοικτό το στόμα
όταν, πριν από δύο χρόνια, εντοπίστηκαν
άστρα που είχαν μέγεθος 300 φορές
μεγαλύτερο από εκείνο του Ήλιου!

Από τότε οι ειδικοί προσπαθούσαν
να βρουν στοιχεία γι’ αυτά τα άστρα
που χαρακτηρίστηκαν «τέρατα», χωρίς
όμως να καταφέρνουν να δώσουν απάν-
τηση στο πώς δημιουργούνται. Ερευ-
νητές του Πανεπιστημίου της Βόννης
υποστηρίζουν ότι βρήκαν τη λύση σε
αυτό το κοσμικό μυστήριο. Έστρεψαν
την προσοχή τους στο αστρικό σμήνος
R136 που βρίσκεται σε απόσταση 160
χιλιάδων ετών φωτός από τη Γη, στο
Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου, έναν
γειτονικό μας γαλαξία. Στο συγκεκρι-
μένο σμήνος έχουν εντοπιστεί τέσσερα
άστρα-«τέρατα» τα οποία και μελέτη-
σαν. Ένα εξ αυτών, το άστρο R136a1,
διαπιστώθηκε ότι λάμπει όσο σχεδόν
9 εκατομμύρια ήλιοι μαζί!

Το πιο λαμπρό αστέρι του ουρανού

Ο Σείριος είναι το λαμπρότερο αστέρι

Ο ΓΙΟΧΑΝΕΣ Κέπλερ υποστήριξε ότι το

αστέρι της Βηθλεέμ θα μπορούσε να εί-

ναι η τριπλή σύνοδος των πλανητών Άρη,

Δία και Κρόνου, που έγινε το 7 π.Χ. στα

όρια των αστερισμών Κριού και Ιχθύων.

Ο Κέπλερ υποστήριξε ότι ο Χριστός είχε

γεννηθεί ένα ή δύο χρόνια μετά τη σύνο-

δο, δηλαδή το 4 ή 5 π.Χ. Ο Έλληνας

αστρονόμος Κωνσταντίνος Χασάπης υπο-

στήριξε στο έργο του «Ο αστήρ της Βη-

θλεέμ» ότι το λαμπρό «άστρο» της Βηθλε-

έμ ήταν το αποτέλεσμα όχι μιας διπλής ή

τριπλής συνόδου πλανητών, αλλά μιας

μεγάλης συνόδου των επτά τότε θεωρου-

μένων πλανητών, δηλαδή του Ερμή, της

Αφροδίτης, του Άρη, του Δία, του Κρό-

νου, του Ήλιου και της Σελήνης. Σύμφω-

να με το γεωκεντρικό αστρονομικό μοντέ-

λο της εποχής κατά την οποία γεννήθηκε

ο Χριστός, οι πλανήτες κινούνταν γύρω

από την ακίνητη Γη. Κατά τις αντιλήψεις

των αστρολόγων εκείνης της εποχής,

όταν συνέβαιναν σύνοδοι των πλανητών

(ειδικά όταν υπήρχε σύνοδος πολλών

πλανητών) κάτι πάρα πολύ σημαντικό

επρόκειτο να συμβεί. Πράγματι, μία τέ-

τοια σύνοδος συνέβη τον Απρίλιο του

έτους 6 π.Χ. και όπως υποστήριζε ο Έλ-

ληνας αστρονόμος, έγινε αντιληπτή από

τους μάγους στην αρχή της, στις 23

Οκτωβρίου του έτους 9 π.Χ. Ο Κωνσταν-

τίνος Χασάπης υπέθεσε ότι οι μάγοι, πέ-

ραν των αστρονομικών τους ενδιαφερόν-

των, προσπαθούσαν, επίσης, μέσω της

παρατήρησης των ουρανίων φαινομένων,

να προβλέψουν σημαντικά γεγονότα, τα

οποία θα συμβούν στο μέλλον. Αυτό το

πολύ σημαντικό για τους αστρολόγους

φαινόμενο της μεγάλης πλανητικής συνό-

δου οδήγησε τους μάγους στη Βηθλεέμ.

Ο Βρετανός αστρονόμος Ντέιβιντ Κλαρκ

και δύο συνεργάτες του έγραψαν στην

επιθεώρηση της Βασιλικής Αστρονομικής

Εταιρείας «Quarterly Journal of the Royal

Astronomical Society» ότι την άνοιξη του

5 π.Χ. είχε συμβεί μια έκρηξη σουπερνό-

βα στον αστερισμό του Αιγόκερω. Η εκτί-

μησή τους βασίστηκε σε μιαν αναφορά

που υπάρχει στα Χρονικά της Σινίκης (τα

χρονικά της κινεζικής αστρονομίας), σχε-

τικά με έναν υπερκαινοφανή αστέρα στον

ζωδιακό αστερισμό του Αιγόκερω. Κατα-

γράφηκε από Κινέζους αστρολόγους το 5

π.Χ. και ήταν ορατός συνεχώς επί 70

ημέρες, εκ των οποίων τις 23 και στη

διάρκεια της ημέρας. Ο Τζον Μόσλεϊ, επί

δεκαετίες διευθυντής του Αστεροσκοπεί-

ου Γκρίφιθ στο Λος Άντζελες, πιστεύει ότι

το άστρο των Χριστουγέννων ήταν μια

σπάνια σειρά πλανητικών συνόδων, που

έγιναν μεταξύ του 3 και του 2 π.Χ. Ο Βρε-

τανός αστρονόμος Κόλιν Χάμφρεϊς υπο-

στήριξε σε μια μελέτη του, η οποία δημο-

σιεύθηκε το 1993, ότι το άστρο της Βη-

θλεέμ ήταν ένας κομήτης.

* ΒΗΜΑ

Εικασίες για το άστρο της Βηθλεέμ

Τα λαμπερά «στολίδια» του ουρανού
Ο Σείριος λάμπει όσο κανένα άλλο άστρο στον νυχτερινό ουρανό…

Η βιβλική αφήγηση αναφέρει ότι ένα υπέρλαμπρο άστρο οδήγησε τους τρεις μάγους στη Βηθλεέμ. Ήταν όμως άστρο; Και αν όχι, τι μπορεί να ήταν;
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5
Δημιουργεί παιδικές αναμνήσεις: Τι μπορεί
να συγκριθεί με τη γλυκιά αγωνία που
νιώθει ένα παιδί, όταν κοιτάζει έξω
από το παράθυρό του, ψάχνοντας στον
ουρανό το έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη; Και
την επόμενη μέρα να ξυπνάει μέσα στη
μαγεία των δώρων που του άφησε κάτω
από το χριστουγεννιάτικο δέντρο; Γιατί
είναι όντως μαγικό! Ο Αϊ-Βασίλης μπορεί
να μην είναι αληθινός, αλλά αυτές οι
αξέχαστες παιδικές αναμνήσεις δεν θα
μπορούσαν να είναι πιο αληθινές! Ίσως,
τελικά, ένα ακόμα μάθημά του είναι να
μας διδάξει να αναγνωρίζουμε τη «μα-
γεία» και το «μυστήριο» όχι επειδή θα
τα δούμε μπροστά μας, αλλά επειδή
απλά θα τα νιώσουμε!  

6
Του μαθαίνει να είναι δοτικό: Πέρα από
την υλιστική μορφή που οι γιορτές
έχουν αποκτήσει στη σύγχρονη κοινωνία,
όταν μιλάμε για το Πνεύμα των Χρι-
στουγέννων αναφερόμαστε στη δοτι-
κότητα, την προσφορά, τη βοήθεια που
μπορεί να προσφέρει ο καθένας μας
στον συνάνθρωπό του. Κι ο ρόλος του
Αϊ-Βασίλη κάνει αυτό ακριβώς: Απο-
δεικνύει ότι, προκειμένου να χαρίσει

την αγάπη του στα παιδιά, περνάει μια
ολόκληρη νύχτα ταξιδεύοντας σε όλο
τον κόσμο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι κοι-
μούνται… απλώς και μόνο για να προ-
σφέρει χαρά!     

7
Ο Αϊ-Βασίλης «είναι» αυτός που λέμε ότι

είναι: Είναι ένας ευγενικός άνθρωπος,
που αναγνωρίζει την καλοσύνη στα παι-
διά και ξέρει καλά ότι, όταν κάποιος
κάνει κάτι κακό μία φορά, δεν σημαίνει
ότι είναι και κακός γενικότερα. Επίσης,
συνεργάζεται με τη μαμά και τον μπαμπά
κάθε χρόνο για να τηρούνται όλοι οι
κανόνες των Χριστουγέννων, συμπερι-
λαμβανομένων και των δώρων που θα
φέρει στους μικρούς του φίλους. Κι
επειδή τα παιδιά παίρνουν πολλά δώρα
όλο τον χρόνο, στον σάκο του κρύβει
ένα μόνο δώρο για τον καθένα, σωστά;

8
Ενισχύει το χαρούμενο κλίμα των γιορτών:

Το να πιστεύουν τα παιδιά στην ύπαρξη
του Αϊ-Βασίλη δεν κάνει κακό σε κανέ-
ναν. Μπορεί σ’ εμάς τους μεγάλους να
φαντάζει κάπως αφελές, αλλά για εκείνα
είναι σημαντικό: Αθωότητα + Μαγεία =

Ευτυχία! Πώς θα μπορούσε ένα μικρό
παιδί να διαχειριστεί μια τέτοια αλήθεια
και να απαιτήσουμε να επιδείξει υπευ-
θυνότητα, προκειμένου να κρατήσει
κρυφό ένα τέτοιο μυστικό από όλους
τους άλλους;

9
Δεν είναι κάτι που θα κρατήσει για πάντα…

Όσο κι αν πιστεύει ένα παιδάκι στον
Αϊ-Βασίλη, αργά ή γρήγορα θα το ξεχάσει,
δεν του μένουν και πολλά χρόνια. Η
εποχή της αθωότητας περνάει σαν νε-
ρό… Οπότε αναρωτιέται κανείς: «Ποιος
ο λόγος να του στερήσουμε αυτές τις
ελάχιστες μαγικές στιγμές;». Θα έρθει
η ώρα που θα ξυπνήσει ένα χριστου-
γεννιάτικο πρωινό και θα ξέρει την
αλήθεια. Τα ξωτικά, οι τάρανδοι, το
έλκηθρο - όλα στη φαντασία. Επομένως,
γιατί να μην απολαμβάνει τη μαγεία
όσο ακόμα υπάρχει;

10
Επειδή πιστεύουμε κι εμείς, οι γονείς…:

…μιας και είναι ο μοναδικός τρόπος
να νιώσουμε και πάλι παιδιά, έστω και
για λίγο στη ζωή μας!  

* blog: «EarlyMama»

Ο ΑΪ-ΒΑΣΙΛΗΣ

επιτρέπει στο
παιδί να πιστέ-
ψει ότι τα πάντα
είναι δυνατά

ΤΗΣ MICHELLE HORTON*

Κ
άποιοι γονείς θεωρούν ότι δεν πρέπει
να αμφισβητήσουν ποτέ την ύπαρξη
του Αϊ-Βασίλη, ενώ κάποιοι άλλοι πι-
στεύουν ότι πρέπει να δώσουν μια ξε-
κάθαρη απάντηση στην αιωρούμενη
απορία των παιδιών. Η αλήθεια, όμως,
είναι ότι δεν υπάρχει «πρέπει» ή «δεν
πρέπει» στην περίπτωση αυτή, αφού ο
Αϊ-Βασίλης είναι ένα δώρο από μόνος
του… ένα αναπόσπαστο κομμάτι της
υπέροχης παιδικής ηλικίας. Πώς είναι
δυνατόν να θέλουμε να στερήσουμε
από τα παιδιά μας αυτήν τη μαγεία;

1
Η ύπαρξη του Αϊ-Βασίλη ενισχύει τη φαντασία:

Ο παχουλός γεράκος, με την άσπρη γε-
νειάδα και την κόκκινη στολή, ο σάκος
με τα δώρα, το έλκηθρο που σέρνουν οι
τάρανδοι, ο ήχος από τις καμπανούλες
στον ουρανό και καθετί που είναι πα-
σπαλισμένο με τη μαγική νεραϊδόσκονη
επιτρέπουν στο παιδί να πιστέψει ότι
τα πάντα είναι δυνατά, επιτρέποντάς
του να ταξιδέψει σε φανταστικούς κό-
σμους. Αν υπάρχει, λοιπόν, οτιδήποτε
που μπορεί να γαλουχήσει αυτήν την
τόσο ευφάνταστη και δημιουργική του
πλευρά, δικαιούται να το ζήσει. 

2
Το βοηθάει να πιστέψει σε κάτι ανώτερο:

Είναι σημαντικό για τα παιδιά να αισθά-
νονται ότι υπάρχει κάτι πιο πάνω από
τον εαυτό τους - μια κοινότητα, ένα
σύμπαν, μια πανταχού παρούσα παρουσία.
Σε όποια θρησκεία κι αν ανήκετε, ο
μύθος του Αϊ-Βασίλη δίνει στα παιδιά
ένα λόγο παραπάνω να κοιτούν στον ου-
ρανό και να νιώθουν ότι εκεί πάνω
υπάρχει κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο.

3
Το βοηθάει να πιστέψει χωρίς χειροπιαστές

αποδείξεις: Ο Αϊ-Βασίλης μαθαίνει στα
παιδιά να έχουν πίστη σε κάτι χωρίς να
χρειάζεται να το δουν ή να το αγγίξουν -
κι αυτό είναι σπουδαίο για τη ζωή τους.
Είναι κάτι σαν δάσκαλος, που καταφέρνει
να φτάσει σε όλα τα παιδιά, ακόμα και
στο πιο απομακρυσμένο μέρος του κό-
σμου, ταξιδεύοντας μέσα από τις καρδιές
των ανθρώπων που είναι γεμάτες με
αγάπη, χαρά, ελπίδα κι ευτυχία!

4
Οξύνει την κριτική του σκέψη: Η ύπαρξη
του Αϊ-Βασίλη αποτελεί ένα μάθημα
αξιολόγησης για τα παιδιά, έναν τρόπο
για να σκεφτούν και να αξιολογήσουν
τα δεδομένα, να οξύνουν την κριτική
τους ικανότητα και να καταλήξουν στα
δικά τους συμπεράσματα.    

Πάλι θα ’ρθει! 
Δέκα λόγοι που είναι καλό για τα παιδιά να πιστεύουν στον Αϊ-Βασίλη

Μπορεί να μην είναι αληθινός, αλλά αυτές οι αξέχαστες παιδικές αναμνήσεις
δεν θα μπορούσαν να είναι πιο αληθινές και αποτελούν… αναγνώριση της μαγείας 
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A
ντίθετα με την Αθήνα, που επέ-

λεξε τη διπλωματική αποκλιμά-

κωση και την πολιτική του κα-

τευνασμού, ενώ το «Barbaros»

βρίσκεται ακόμη στην ΑΟΖ της ελεύθερης

Κύπρου, η Άγκυρα ακολουθεί, παραλ-

λήλως προς την εισβολή του «Barbaros»,

και επιθετική διπλωματική στρατηγική.

Δεν διστάζει για τον σκοπό αυτό να ανα-

λάβει και πρωτοβουλίες, που είναι

βέβαιο ότι προκαλούν οργή στην Ουά-

σιγκτον. Ασφαλώς οι πρωτοβουλίες

αυτές δεν αφορούν μόνο το Κυπριακό.

Εντάσσονται στην ευρύτερη, μεγαλεπή-

βολη πολιτική του δι-

δύμου Ερντογάν - Ντα-

βούτογλου, που θέλει

να προβάλει την εικόνα

μιας Τουρκίας που έχει

ανεξάρτητη πολιτική

και δεν διστάζει να

αναπτύξει σχέσεις προς

κάθε κατεύθυνση, ανά-

λογα με αυτό που επι-

τάσσουν τα δικά της

στρατηγικά συμφέροντα και όχι η πολιτική

της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, στην οποία

ανήκει η πολιτική της Ουάσιγκτον. Ειδι-

κότερα σε σχέση με την Ελλάδα και την

Κύπρο, εκμεταλλεύεται τη σημερινή

συγκυρία της κρίσεως της Ουκρανίας

και των κυρώσεων που έχουν επιβάλει

οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στη

Ρωσία, στις οποίες έχουν συμμετάσχει

η Ελλάδα και η Κύπρος, για να υπερφα-

λαγγίσει τις τελευταίες στρατηγικά και

να αποστερήσει από αυτές τον ρωσικό

παράγοντα ως διπλωματικό αλλά και

αμυντικό έρεισμα. Η διαφορά είναι θε-

αματική μεταξύ των πρώτων ρωσικών

αντιδράσεων, μετά την εισβολή του

«Barbaros» στην Κυπριακή ΑΟΖ, και

των τελευταίων δηλώσεων Πούτιν, κατά

την ετήσια δημοσιογραφική του διάσκεψη

εφ’ όλης της ύλης. Υπενθυμίζεται ότι

αμέσως μετά την εισβολή του «Barba-

ros», η Ρωσία αντέδρασε με ασκήσεις

του στόλου της στην Κυπριακή ΑΟΖ με-

ταξύ Κύπρου και Συρίας, και ο Ρώσος

ηγέτης κάλεσε τον Κύπριο Πρόεδρο να

πάει στη Μόσχα για διαβουλεύσεις. Οι

αντιδράσεις αυτές απέχουν πολύ από

τις δηλώσεις Πούτιν στη δημοσιογραφική

διάσκεψη. Στις τελευταίες έγινε αναφορά

για «ισορροπημένη στάση» της Ρωσίας

στο Κυπριακό και για «βόρεια» και

«νότια» Κύπρο. Δεν έφτασαν, ευτυχώς,

στο σημείο αμφισβητήσεως της Κυ-

πριακής Δημοκρατίας, αλλά η αναφορά

σε «βόρεια» Κύπρο αντιπροσωπεύει

πολύ σημαντική υποχώρηση της ρωσικής

πλευράς από τις παραδοσιακές ρωσικές

θέσεις. Για το τελευταίο δεν είναι άσχε-

τες, βεβαίως, οι παραχωρήσεις της ελ-

ληνικής πλευράς, με αποκορύφωμα το

τελευταίο κοινό ανακοινωθέν Αναστα-

σιάδη - Έρογλου, το οποίο αποτελεί και

την υποτιθέμενη κοινή πολιτική βάση,

πάνω στην οποία έγινε η επανάληψη

των διακοινοτικών συνομιλιών. Το ολέ-

θριο αυτό ανακοινωθέν, που αναφέρεται

σαφώς σε δύο «ισότιμα» μέρη και πα-

ραβιάζει όλες σχεδόν τις κόκκινες γραμ-

μές που είχε η ελληνική πλευρά μέχρι

την υπογραφή του, έγινε διπλωματικό

όπλο στα χέρια της τουρκικής πλευράς.

Η τελευταία το αξιοποιεί για να προωθεί

την άτυπη αναγνώριση του ψευδοκράτους

ως «ισότιμου» μέρους της συζητούμενης

στις συνομιλίες «λύσεως» του Κυπριακού.

Η πρόοδος που έχει επιτύχει η τουρκική

πλευρά προς την κατεύθυνση αυτή, από

την υπογραφή του και μετά, είναι μεγα-

λύτερη από την πρόοδο που είχε επιτύχει

προηγουμένως επί ολόκληρες δεκαετίες.

Ασφαλώς η κίνηση της Μόσχας δεν

συνδέεται μόνο με το κοινό ανακοινωθέν

Αναστασιάδη - Έρογλου, το οποίο γνώριζε

και προηγουμένως. Το ανακάλυψε όταν

συνέτρεξαν και άλλοι παράγοντες. Ο

πρώτος είναι η πίεση που δέχεται η

Ρωσία με τον οικονομικό πόλεμο που

έχει εξαπολύσει εναντίον της η Ουάσιγ-

κτον, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα

αλλά και στο εθνικό της νόμισμα. Οι

τιμές του πετρελαίου δεν κατρακύλησαν,

ασφαλώς, από μόνες τους. Εντάσσονται

σε μια συστηματική αμερικανική στρα-

τηγική, που χρησιμοποιεί δύο δικά της

πλεονεκτήματα. Το πρώτο είναι η σύμ-

μαχός της Σαουδική Αραβία, που είναι

η μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγός

χώρα στον OPEC, τον σύνδεσμο των

πετρελαιοπαραγωγικών χωρών. Ο τε-

λευταίος, με τη δική της επιρροή, αρ-

νήθηκε να μειώσει την παραγωγή πε-

τρελαίου για να συγκρατήσει την πτώση

των τιμών. Το δεύτερο είναι το σχιστο-

λιθικό αέριο των ΗΠΑ, που τις καθιστά

αυτάρκεις και το οποίο έχει χαμηλότερο

κόστος παραγωγής σε σχέση με το πε-

τρέλαιο. Η πτώση των τιμών του πετρε-

λαίου, από το οποίο ο ρωσικός προ-

ϋπολογισμός αντλεί ένα πολύ μεγάλο

μέρος των εσόδων του, αποτελεί μεγάλο

πλήγμα για τη ρωσική οικονομία. Η

πτώση αυτή, σε συνδυασμό με τις

πιέσεις που ασκούν στο ρούβλι οι διε-

θνείς αγορές, επέφεραν μείωση της

αξίας του κατά 40%. Η Μόσχα ανέλαβε

πρωτοβουλίες για να οργανώσει την

άμυνά της. Η πρώτη κίνηση ήταν προς

την κατεύθυνση της Κίνας. Ακολούθησε

αργότερα παρόμοια κίνηση προς την

κατεύθυνση της Ινδίας. Προσπάθησε

επίσης να συντονίσει την πολιτική των

αναδυομένων χωρών, των λεγομένων

BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα

και Νότια Αφρική), για να αμφισβητήσουν

το δολάριο ως διεθνές αποθεματικό

νόμισμα. Η κίνηση προς την Τουρκία

εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής

αυτής. Η Ρωσία δεν μπορεί να παραιτηθεί

από τις οικονομικές σχέσεις με την Ευ-

ρώπη και τις ενεργειακές εξαγωγές

προς την πλουσιότερη αγορά του κόσμου.

Με τον Βόρειο Αγωγό μπόρεσε να πα-

ρακάμψει, σε μεγάλο μέρος, την Ου-

κρανία για τις εξαγωγές της στη Γερμανία.

Όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, η

πλήρης παράκαμψη της Ουκρανίας είναι

στόχος εκ των ων ουκ άνευ για τη

ρωσική πολιτική. Η ματαίωση του South

Stream λόγω κυρίως, στη φάση αυτή,

της πολιτικής της Βουλγαρίας, υποχρε-

ώνει τη Μόσχα να αναζητήσει άλλη διέ-

ξοδο μέσω Τουρκίας, με τον υπολογισμό

ότι, ούτως ή άλλως, οι χώρες στις

οποίες απευθυνόταν ο South Stream

έχουν ενεργειακές ανάγκες που δύσκολα

θα μπορέσουν να καλύψουν από άλλες

εναλλακτικές πηγές. Η εξέλιξη αυτή

είναι άκρως δυσμενής για την Ελλάδα

και την Κύπρο, που αντιμετωπίζουν,

δυστυχώς, πιέσεις και από την άλλη

πλευρά. Ειδικότερα για την Κύπρο, η

συμπαράσταση και στήριξη της Ρωσίας

στο Συμβούλιο Ασφαλείας είναι στρατη-

γικής σημασίας. Υπενθυμίζεται σχετικά

το ρωσικό βέτο, που ματαίωσε την επι-

βολή του Σχεδίου Ανάν μέσω του Συμ-

βουλίου Ασφαλείας. Η αρνητική αυτή

εξέλιξη στις ελληνο-ρωσικές σχέσεις,

ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η τουρκική ει-

σβολή στην κυπριακή ΑΟΖ, χειροτερεύει

τη θέση της ελληνικής πλευράς, η οποία

δεν μπορεί να υπολογίζει σε ουσιαστική

στήριξη ούτε στην άλλη πλευρά. Είναι

ενδεικτική από την άποψη αυτή η χλιαρή

στάση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και η

προσπάθεια των συμμάχων της Τουρκίας,

κατά την τελευταία Σύνοδο Κορυφής, να

προωθήσουν το άνοιγμα δύο νέων κε-

φαλαίων στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις

της Τουρκίας, αγνοώντας πλήρως την ει-

σβολή του «Barbaros» στην κυπριακή

ΑΟΖ. Το άνοιγμα, βεβαίως, της Τουρκίας

προς τη Μόσχα, τη στιγμή που οι ΗΠΑ

προσπαθούσαν να ασκήσουν σ’ αυτήν

τη μέγιστη δυνατή πίεση, εξοργίζει την

Ουάσιγκτον. Μένει όμως να αποδειχθεί

πόσο αυτό θα μεταφρασθεί σε πρακτική

πολιτική που θα ευνοούσε την ελληνική

πλευρά. Είναι απαραίτητη μια άλλη

πολιτική από την Αθήνα και τη Λευκωσία,

που να έχει πολυδιάστατο χαρακτήρα

και να εξισορροπεί τις αναπόφευκτες

πιέσεις και αντιφάσεις. Η στρατηγική

απομόνωση της ελληνικής πλευράς θα

μπορούσε να αποβεί καταστροφική.

*Πρέσβης ε.τ.
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Η στρατηγική απομόνωση της
ελληνικής πλευράς θα
μπορούσε να αποβεί

καταστροφική…

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ Μ. ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΗ*

Ά
νθρακες, ο θησαυρός λοιπόν.

Σε πρόσφατό μου κείμενο, είχα

γράψει πως όταν άκουγα τις δη-

λώσεις του κ. Λακκοτρύπη, σκε-

φτόμουν πάντα το ρητό: «Όπου ακούς

πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι…

». To SAIPEM 10000 έφτασε τελικά σε

βάθος 5800 μέτρων, χωρίς ουσιαστικό

αποτέλεσμα. Και αν τα συσχετίσουμε αυτά

και με τις τουρκικές προκλήσεις-απαιτήσεις

για συνδιαχείριση του υποθαλάσσιου πλού-

του, που υποτίθεται θα ανευρίσκαμε στα

υπό έρευνα κοιτάσματα, μπορούμε επίσης

να προσθέσουμε ότι όλες αυτές οι εντάσεις

με την παρουσία του «Barbaros», πολεμικών

πλοίων της Τουρκίας κ.λπ., στην περιοχή,

αποδίδονται με τη φράση: Τσακωνόμαστε

περί όνου σκιάς… Από τις στήλες των

εφημερίδων πληροφορηθήκαμε ότι περί

τα εκατόν εκατομμύρια ευρώ, αν κατάλαβα

καλά, στοίχισε στην ENI-KOGAS η γεώτρηση

στον «Ονασαγόρα» κατά την οποία δεν

βρέθηκαν αρκετές ποσότητες (ή καθόλου;),

φυσικού αερίου. Αλλά επειδή υπάρχουν

βάσιμες ελπίδες για ανεύρεση στο «Αμα-

θούσα», δεν θα εγκαταλείψουμε τις προ-

σπάθειες και θα συνεχίσουμε να σκάβουμε

μέσα στα έγκατα και τη λάσπη του βυθού.

Και διερωτώμαι: Αν, παρ΄ ευχήν, αποτύχουν

και όλες οι επόμενες προσπάθειες, ποιος

θα πληρώσει «τα σπασμένα»; Ποιος πληρώνει

για τα τεράστια αυτά έξοδα; Θέλω να πι-

στεύω, όχι τα συνήθη υποζύγια… Εκείνοι

που γνωρίζουν, ας μας πληροφορήσουν.

Φαντάζομαι ότι η συμφωνία με τις εταιρείες

αυτές προβλέπει να δοθούν κάποια ποσοστά

στην Κυπριακή  Δημοκρατία και τα υπόλοιπα

κέρδη θα καταλήγουν στις εταιρείες. Ο κ.

Σόλων Κασίνης διαφωνούσε με την τοπο-

θεσία έρευνας. Είχε πει ότι ήταν περί τα

50 χιλιόμετρα μακριά από το σωστό σημείο.

Άλλοι ερευνητές επί ενεργειακών θεμάτων

θα λένε άλλα. Έκαστος εξ αυτών έγινε ει-

δήμων επί του θέματος… Μόνο ο κ. Νίκος

Ρολάνδης υπήρξε ρεαλιστής. Όπως είναι

και στα του Κυπριακού. Ο κ. Λακκοτρύπης

επιμένει να ευελπιστεί για το τεμάχιο

«Αφροδίτη» και για τις  συμφωνίες με την

Μ
ετά από μια σοβαρή περιπέτεια

υγείας αναθεωρούμε πολλά.

Κατανοούμε πως έρχονται

στιγμές που η ζωή δεν μας

δίνει καν το δικαίωμα της επιλογής. Μας

φέρνει απλώς αντιμέτωπους με μια συγ-

κεκριμένη κατάσταση, την οποία θα

πρέπει να βρούμε τρόπους και ψυχικά

αποθέματα να διαχειριστούμε. 

Διαβάζω στον ημερήσιο Τύπο: «Έτοιμος

για νέα αρχή ο Πρόεδρος της Δημοκρα-

τίας». Να του ευχηθούμε με ειλικρίνεια

να επιστρέψει γερός

και δυνατός. Να ευ-

χηθούμε επίσης αυτή

η δυνατή εμπειρία

που έζησε να τον

οδηγήσει σε νέους

δρόμους και αποφά-

σεις, με γνώμονα

πάντοτε τα συμφέ-

ροντα του λαού και

κανενός άλλου. Να

επικεντρωθεί στα καθήκοντά του και να

απαλείψει αυτούς η ανεπάρκεια των οποί-

ων τον έχει εκθέσει ανεπανόρθωτα, είτε

αυτοί είναι συγγενείς, συνέταιροι, συ-

νεργάτες ή κατάλοιπα δεσμεύσεων προ-

εκλογικής συνεργασίας. 

Η ανεπάρκεια των επιλογών, η οποία

βαραίνει και τον ίδιο τον Πρόεδρο, οδήγησε

σε τραγελαφικές καταστάσεις και προσβολή

των θεσμών, τους οποίους θα έπρεπε ο

ίδιος ο Πρόεδρος να υπερασπίζεται. Στον

Νίκο Αναστασιάδη δίνεται μια δεύτερη ευ-

καιρία. Δεν είναι πολλοί που έχουν μια

τέτοια πολυτέλεια. Θα πρέπει να αποφασίσει:

είτε θα κυβερνήσει με σοφία και θα φανεί

ανώτερος μικροκομματικών και άλλων σκο-

πιμοτήτων που είναι σε πλήρη αντιδιαστολή

με τα συμφέροντα του τόπου, διεκδικώντας

την εκτίμηση του λαού, την οποία στη

βάση των μέχρι τώρα πεπραγμένων έχει

χάσει, είτε θα επιτρέψει να συνεχιστεί ο

καταστροφικός κατήφορος. 

Καλή επάνοδο, Πρόεδρε, μη χάσεις

αυτήν τη δεύτερη ευκαιρία, για το καλό

όλων μας...

*Βουλευτής ΑΚΕΛ Αριστερά Νέες Δυνάμεις

Σημείωμα στον
Πρόεδρο της
Δημοκρατίας

Κυπριακό και τουρκικοί διπλωματικοί ελιγμοί

Άνθρακες ο θησαυρός

ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ*

ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
ΝΕΑΡΧΟΥ* 

Αίγυπτο… Όταν ακούω αυτά ανησυχώ,

όπως ανησυχούν ορισμένοι όταν δεσμεύεται

για κάτι ο κ. Αναστασιάδης… Εγώ, πάντως,

προειδοποιώ και λέω το εξής: Να σοβα-

ρευτούμε και να δούμε το πρόβλημα με τη

βοήθεια έγκυρων εμπειρογνωμόνων, από

Νορβηγία παραδείγματος χάριν, ή άλλες

χώρες με εμπειρία σε τέτοιου είδους γεω-

τρήσεις. Καιρός να αφήσουμε κατά μέρος

τους ευσεβοποθισμούς (wishful thinking)

για δημιουργία εντυπώσεων και να κατε-

βάσουμε λίγο τον πήχη των προσδοκιών

μας. Να κάτσουμε την μάππαν χαμαί! Για

να μη βρει εφαρμογή και σ’ εμάς η

ελληνική παροιμία που λέγει: «Πήγε για

μαλλί και βγήκε κουρεμένος..!».

*Συντ. εκπαιδευτικός-ερευνητής  

Η ανεπάρκεια των επιλογών, η
οποία βαραίνει και τον ίδιο τον

Πρόεδρο, οδήγησε σε
τραγελαφικές καταστάσεις και
προσβολή των θεσμών τους
οποίους θα έπρεπε ο ίδιος ο
Πρόεδρος να υπερασπίζεται



ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ | 27
ΤΡΙΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΤΟΥ ΑΘΟΥ ΚΟΙΡΑΝΙΔΗ*  

Τ
ο 2014 θα μπορούσε κάλλιστα να

χαρακτηριστεί ως η χρονιά των

σκανδάλων.  Της αποκάλυψής τους

βέβαια και όχι της δημιουργίας

τους. Focus, Δρομολαξιά, ΣΑΠΑ, ΤΕΠΑΚ,

ΚΟΠ, ΚΟΑ αποτελούν αναντίλεκτα την κο-

ρυφή ενός τεράστιου παγόβουνου διαφθο-

ράς, που κτίζεται για πολλά χρόνια από το

πολιτικό και πολιτειακό κατεστημένο αυτού

του τόπου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα

σκάνδαλα είναι πάρα πολλά. Σίγουρα, αν

υπάρξει πολιτική βούληση, θα αποκαλυφθούν

και άλλα που πιθανόν να είναι και μεγαλύ-

τερων διαστάσεων από τα προαναφερθέντα.

Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος

και οι χειρισμοί κατά τη διαχείριση της

κρίσης που δημιουργήθηκε (συγχώνευση

Τράπεζας Κύπρου και Λαϊκής, πώληση τρα-

πεζικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, διο-

ρισμός συμβούλων από την Κεντρική Τρά-

πεζα) αποτελούν δύο από αυτά. Τα μεγάλα

έργα τύπου ΣΑΠΑ είναι ύποπτα. H ετήσια

έκθεση του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας

εντοπίζει πολλούς τομείς της δημόσιας

δραστηριότητας όπου πιθανόν να υπάρχουν

ατασθαλίες και σκάνδαλα.  

Η φτωχή και φθίνουσα κατάταξη της

χώρας μας στις ετήσιες αξιολογήσεις διε-

θνών οργανισμών όπως των World Eco-

nomic Forum, Economist Intelligence

Unit και Transparency International προ-

μήνυε για χρόνια τον σημερινό ξεπεσμό,

αλλά τα ιδιοτελή συμφέροντα των πολιτικών

και των κομμάτων απέτρεπαν τη λήψη

διορθωτικών μέτρων. Η πώρωση των πο-

λιτικών και των κομμάτων έφτασε σε

τέτοιο σημείο, που δεν τους επιτρέπει να

αντιμετωπίσουν ακόμη και την πλήρη απα-

ξίωση όλων ανεξαιρέτως των θεσμών από

τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένης της

συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες.

Ενώ, λοιπόν, σύσσωμη η κοινωνία ανα-

γνωρίζει το πρόβλημα, κανείς δεν ανα-

λαμβάνει την ευθύνη ως απαιτούν οι

κανόνες ευθιξίας. Το τραγικότερο δε είναι

ότι αυτοί που οδήγησαν τον τόπο σε αυτήν

την άθλια κατάσταση, είτε με τις πράξεις

τους είτε με την ανοχή τους, είναι αυτοί

που έχουν στα χέρια τους την ευθύνη να

τον αναγεννήσουν. Αν είναι δυνατόν. Στο

κατά Μάρκον ευαγγέλιον, ο Ιησούς λέγει:

«ουδείς βάλλει οίνον νέον εις ασκούς πα-

λαιούς ……αλλά οίνον νέον εις ασκούς

καινούς». Μια λαϊκή ρήση λέει ότι «το

ψάρι βρομάει από το κεφάλι». Κατά τον

Άλπερτ Άινσταϊν, «βλακεία είναι να κάνεις

το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά και να περι-

μένεις διαφορετικό αποτέλεσμα».

Κατά την ταπεινή μου άποψη, η ρίζα

του προβλήματος βρίσκεται στα σοβαρά

ελλείμματα δημοκρατίας που παρατηρούν-

ται στον τόπο μας, ιδιαίτερα δε της απου-

σίας αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας. Τα

κόμματα έχουν εγκλωβίσει νομοθετικά

τον λαό με την κάθετη ψηφοφορία και

παρεμποδίζουν την ελεύθερη εμπλοκή

νέων ανθρώπων στα πολιτικά πράγματα.

Οι πολίτες έχουν ως μόνη επιλογή είτε

την αποχή από την εκλογική διαδικασία

είτε την κουτσουρεμένη συμμετοχή τους,

με επιλογή όχι των αρίστων, αλλά των λι-

γότερο κακών του λιγότερο επικίνδυνου

κόμματος. Όσοι πολίτες επιθυμούν να

προσφέρουν στον τόπο είναι εξαναγκα-

σμένοι να περάσουν μέσα από τη βάλτο

των κομμάτων, με σοβαρότατο κίνδυνο

μολυσμού των δικών τους αγνών προθέ-

σεων. Ως εκ τούτου, οι πλείστοι αποθαρ-

ρύνονται και μένουν εκτός.  

Τα κόμματα, αντί να είναι φορείς της αν-

τιπροσωπευτικής δημοκρατίας και εγγυητές

του δημοσίου συμφέροντος, έχουν καταστεί

προστάτες της πελατειακής δημοκρατίας,

κατανέμοντας δημόσιους πόρους και αξιώ-

ματα στους ψηφοφόρους πελάτες τους. Η

αλληλοκάλυψη ατασθαλιών και σκανδάλων,

καθώς και ο διαμερισμός παράνομων και

παράτυπων οφελών, παραπέμπει σε πρα-

κτικές κομματικού καρτέλ. Τα κόμματα

τρώνε από το ίδιο πιάτο, ώστε να μην

μπορεί το ένα να κατηγορήσει το άλλο.

Η διαπίστωση αυτή δεν αφορά μόνο

τα κυπριακά κόμματα. Διεθνώς στα προ-

ηγμένα κράτη παρατηρείται αμφισβήτηση

των κομμάτων ως αποκλειστικών φορέων

πολιτικής αντιπροσώπευσης, ιδιαίτερα

με την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής δημο-

κρατίας. Πολλοί πολιτικοί επιστήμονες

διεθνώς θεωρούν ότι τα κόμματα βρί-

σκονται σε πορεία παρακμής και κλείνουν

σταδιακά τον κύκλο τους με την παραδο-

σιακή τους μορφή.

Η λύση του προβλήματος κρύβεται στην

αποδυνάμωση του κομματικού κατεστημέ-

νου. Πρέπει απαραιτήτως να επιστρέψουμε

όσο πιο κοντά γίνεται στην άμεση συμμε-

τοχική δημοκρατία. Οι πολίτες θα πρέπει

να απελευθερωθούν από το ζυγό των κομ-

μάτων. Θα πρέπει να μπορούν να επιλέγουν

τους αρίστους από όποιον χώρο και αν

προέρχονται. Ταυτόχρονα, οι ικανοί και

αγνοί, που σήμερα δεν ανέχονται την ανά-

μειξή τους στα κομματικά, θα πρέπει να

αποκτήσουν την ουσιαστική δυνατότητα

του εκλέγεσθαι. Η οριζόντια ψηφοφορία

είναι επιβεβλημένη και πιστεύω ότι θα

επενεργήσει ως πανάκεια στη μάστιγα της

διαφθοράς. Τα επιχειρήματα που ακούγονται

από καιρού εις καιρόν από τα κόμματα

κατά της οριζόντιας ψηφοφορίας είναι επι-

εικώς φαιδρά. Εφόσον τα κόμματα δεν

έχουν την ευθιξία να νομοθετήσουν καθη-

κόντως, ως επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον,

ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ευθύνη

να αναλάβει πρωτοβουλία και να καταθέσει

σχετικό νομοσχέδιο.  

Συχνά-πυκνά ακούμε τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας, τον Υπουργό Οικονομικών,

πολιτικούς, οικονομολόγους και άλλους

να αναφέρονται, ορθά κατά την άποψή

μου, στη σημασία της ανάκτησης της

αξιοπιστίας της χώρας μας. Ποιος σοβαρός

επενδυτής θα εμπιστευτεί μία χώρα όπου

τα σκάνδαλα διαδέχονται το ένα το άλλο,

και η διαφθορά ανθεί και κραταιούται; 

*Μέλος της Δεξαμενής Σκέψης «Θουκυδίδης»

Τ
ο Σάββατο 13 Δεκεμβρίου, η κοι-

νότητα Χολετριών Πάφου κήδευσε

τον Ανδρέα Ιακώβου, έναν ακόμα

ήρωά της, που για 40 χρόνια κου-

βαλούσε στο κορμί και στην ψυχή του το

έγκλημα του 1974.

Στα είκοσί του χρό-

νια, στρατιώτης, έγινε

παρανάλωμα φωτιάς της

τρομακτικής βόμβας Να-

πάλμ, στην πρώτη μέρα

της βάρβαρης τούρκικης

εισβολής του 1974. Θα

απολυόταν στις 20 Ιου-

λίου, όταν βρήκε την

Κύπρο το κακό... Αγω-

νίστηκε να ζήσει και τα

κατάφερε, με βαρύ τίμημα τις απανωτές

εγχειρήσεις και θεραπείες σε Κύπρο, Ελ-

λάδα, Ανατολική Γερμανία. Σπούδασε Οι-

κονομικά στην Ελλάδα και  εργάστηκε

στην Κύπρο για αρκετά χρόνια στον τρα-

πεζικό τομέα. 

Γεννήθηκε στα Χολέτρια, 30 Νοεμβρίου

1954 και ήταν το δεύτερο παιδί του Πα-

ναγιώτη και της Μαρίας Ιακώβου. Αδελφή

του η Αγγέλα, ένας υπέροχος άνθρωπος,

με σπουδές στην Ανατολική Γερμανία,

πολιτικός μηχανικός. Δυστυχώς τη χάσαμε

και αυτήν πολύ νέα, στα 39 της χρόνια.

Ο Ανδρέας διακρινόταν από μικρός

για το ήθος του, και ήταν στο σχολείο άρι-

στος μαθητής, πάντα ευπροσήγορος και

φίλος με όλους. 

Στον Ανδρέα, στρατιώτη τον μαύρο

Ιούλη του 1974, ανατέθηκε, μετά που οι

πραξικοπηματίες επικράτησαν, να προσέχει

στις Κεντρικές Φυλακές τους φυλακισμέ-

νους μακαριακούς. Ο Ανδρέας με κίνδυνο

της ζωής του τούς έδινε νερό και τροφή,

τους έδινε κουράγιο να αντέξουν τη δύ-

σκολη ώρα. Και όταν οι πραξικοπηματίες

το κατάλαβαν, τον έδιωξαν μακριά, απει-

λώντας να τον δολοφονήσουν. 

Ο Ανδρέας εδικαιούτο από την πολιτεία

βοήθεια. Χρέος άλλωστε της πολιτείας

είναι στα παιδιά της, αυτούς που προσέ-

φεραν στην πατρίδα, να προσφέρει βοήθεια

και στήριξη. Ο Ανδρέας ούτε ζήτησε ούτε

ποτέ αποδέχθηκε την παραμικρή βοήθεια

ή προσφορά από την πατρίδα. Ούτε και

τα τελευταία χρόνια που τα προβλήματα

της υγείας του, ως αποτέλεσμα εκείνου

του κακού, τον ταλαιπωρούσαν και τον

βασάνιζαν, δέχθηκε βοήθεια... Ποτέ δεν

θέλησε τις αναφορές στην προσφορά και

στη θυσία του, πόσω μάλλον να δεχθεί τη

βοήθεια ή την ελάχιστη αναγνώριση. 

Σε αυτούς τους ανθρώπους οφείλει η

πατρίδα. Σε αυτά τα παιδιά, που έχασαν

τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους, οφείλει

η πατρίδα. 

Σε αυτούς οφείλει η πατρίδα την ανε-

ξαρτησία της, σε αυτά τα παιδιά οφείλει ο

λαός την αξιοπρέπειά του...

Εμείς θα κρατούμε ζωντανή την καλή

και αγαθή μνήμη που μας άφησε ο

Ανδρέας ως κληρονομιά. Η πολιτεία, κυ-

ρίως, αλλά και η κοινότητα του χρωστούν

πολλά και οφείλουν -έστω μεταθανάτια-

να τιμήσουν τον Ανδρέα Ιακώβου. 

Η
ευγενική πρόσκληση στον γρά-

φοντα του Β΄ Δημοτικού Σχολείου

Αγίου Δομετίου (Κ.Β.) στο ετήσιο

εθνικό μνημόσυνο του ήρωα

Μάρκου Δράκου (που θα τελεσθεί την Κυ-

ριακή 18η Ιανουαρίου 2015, στον ιερό

ναό Αγίου Παύλου, στον Άγιο Δομέτιο,

προϊσταμένου του Αρχιεπισκόπου Κύπρου

κ.κ. Χρυσοστόμου και ομιλητή τον Δήμαρχο

Αγίου Δομετίου Κώστα Πέτρου), με πα-

ρόρμησε να σταθώ σε κάποιους δοξαστικούς

στίχους που ο γράφων σύνθεσε. Από τη

μεγάλη Ωδή παραθέτω στην απέθαντη

μνήμη του ασύγκριτου ήρωα και μεγάλου

μοραλίστα της πληγωμένης γης μας, τους

λιγοστούς πιο κάτω

στίχους:

Δόξα στην αγαθό-

τητά σου, Κύριε, /

που μας ενώνεις μαζί

Του / χαρίζοντάς μας

το καθαρό απόσταγμα

/ απ’ τους έντονους

προβληματισμούς Του

/ σαν, αλυσοδεμένοι

από την αποικιοκρατία

/ στους φράγκικους πύργους / και στα βε-

νετσιάνικα καστέλια, / προσπαθούσαμε

/ ν’ ακροχαράξουμε φως / στην κατάμαυρη

θολούρα / που από παντού μας έπνιγε.//

Δόξα στην ιλαρότητά σου, Κύριε, / που

μας επιτρέπεις / να προσατενίσουμε / τη

μοιρόγραφτη νύχτα του Σεπτέμβρη / όταν,

σπάζοντας / τις σιδερόφραχτες καγκελ-

λόπορτες / του φράγκικου πύργου, ρι-

χτήκαμε έξω απ’ το κάστρο / αντάμα με

Κείνον.// Δόξα στην ημερότητά σου,

Κύριε, / που απαραχάραχτη κρατάς στη

σκέψη μας / τη σκηνή της προσευχής

Του / τη νύχτα της απόδρασης / που θα

μας σημαδεύει / στη ζωή μας ολάκαιρη /

καθώς ενεοί ετάζαμε / την εκ βαθέων

εξομολόγηση / την άμεση πνευματική /

και ηθική ταύτηση / με το Απόλυτο και το

Θείο / καθώς De Profundis, / ενώπιος

ενωπίω / διαλέγεται το Δημιούργημα /

με το Δημιουργό του.// Δόξα στις ανεξε-

ρεύνητες βουλές σου, Κύριε / που θέλησες

με ηρωικό / και αξεπέραστο θάνατο / να

καταξιώσεις τον ήρωα / όταν - αναζητώντας

φως / μέσα στη φοβερή τη νύχτα / ζω-

σμένος απ’ τα θεριά του κατοχικού

στρατού / στις κορυφογραμμές και τα

διάσελα / των βουνών της Σολιάς / χτυ-

πώντας ώς την ύστατη ρανίδα / απ’ της

καρδιάς τη βρυσομάνα / τον ξένο δυνάστη

- / έπεφτε / απολυτοποιώντας τη γενναι-

ότητα / μεγιστοποιώντας το δυναμισμό /

τανύζοντας τα πλαίσια / αλτρουισμού και

αυταπάρνησης / ώς τα στερνά τους άκρα

// Δόξα στη μεγαθυμία σου, Κύριε, / που

έπλασες και μας αποκάλυψες / τη μοναδική

κι ανεπανάληπτη / ηθική και αγωνιστική

μορφή της Κύπρου / που μ’ όλο που δεν

πρόλαβε / να ξεδιπλώσει / όλους τους

κυματισμούς της ψυχής / και τους στοχα-

σμούς της καρδιάς / - σβήνοντας σαν το

πεφταστέρι / η άλκιμη εφηβική του νειότη

- / την έστησες λαμπρό υπόδειγμα / κι

ολόφωτο ορόσημο / για τις τωρινές / και

τις μελλούμενες γενιές. // Δόξα στην

απεραντοσύνη σου, Κύριε, / που μας κα-

ταξίωσε / σφαιρικά να ξαγναντέψουμε /

όλες τις πτυχές και τις εκφάνσεις / της

τόσο σύντομης / μα τόσο καταξιωμένης

ιστορικά / διαδρομής του:// Ως συνδικα-

λιστή ηγέτη / Ως στρατευμένο αγωνιστή /

στις γραμμές της ΠΕΟΝ / ως ζηλωτή θερ-

μουργό / και διαπρύσιο κήρυκα / με το

Βαγγέλιο στο χέρι / του Ναζωραίου // Ως

στρατιώτη επιτελικό / και πολεμιστή μαζί

/ στις εμπροσθοφυλακές του αγώνα /

Δόξα στο άμετρο έλεός σου, Κύριε / που

μας επέτρεψε / να συμπολεμούμε μαζί

Του / στα βουνά και στα διάσελα / της

σκλαβωμένης γης μας.

Δοξαστικό 
του Μάρκου 

Δράκου 

Κόμματα και διαφθορά

Νεκρολούλουδα στον Ανδρέα Ιακώβου

Η λύση του προβλήματος
κρύβεται στην αποδυνάμωση
του κομματικού κατεστημένου.

Πρέπει απαραιτήτως να
επιστρέψουμε όσο πιο κοντά

γίνεται στην άμεση συμμετοχική
δημοκρατία…

ΤΟΥ ΔΡΟΣ
ΠΕΤΡΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ*

ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ
ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ

Σε αυτούς οφείλει η πατρίδα την
ανεξαρτησία της, σε αυτά τα
παιδιά οφείλει ο λαός την

αξιοπρέπειά του...
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ΜΕ πτώση έκλεισε τη Δευτέρα το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με
τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει
απώλειες της τάξης του 1,81%.
Πτώση σε ποσοστό 1,13% σημείωσε
και ο δείκτης FTSE/CySE 20. Η
αξία των συναλλαγών διαμορφώ-
θηκε στις €765.003,87. Πτωτικά
κινήθηκαν οι δείκτες της Κύριας
Αγοράς σε ποσοστό 1,51%, της Πα-
ράλληλης Αγοράς σε ποσοστό 2,97%
και της Εναλλακτικής Αγοράς 1,41%.
Αντίθετα, κέρδη κατέγραψε ο δεί-
κτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό
0,12%, ενώ αμετάβλητος παρέμεινε
ο δείκτης των Επενδυτικών Εται-
ρειών.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον

Το μεγαλύτερο επενδυτικό εν-

διαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι
της Τράπεζας Κύπρου με
€645.348,96 (πτώση 4,87% - τιμή
κλεισίματος €0,215). Ακολούθησαν
οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας
με €68.428,80 (πτώση 2,38% - τιμή
κλεισίματος €0,041), της ERMES
DEP. STORES Plc με €14.630,30
(πτώση 0,44% - τιμή κλεισίματος
€0,228), της PETROLINA (HOL-
DINGS) με €11.057,20 (πτώση 2,86%
- τιμή κλεισίματος €0,03), και της
A&P(ANDREOU&PARASKEVAI-
DES) με €7.500,00 (πτώση 7,98%
- τιμή κλεισίματος €0,013). Από
τις μετοχές που έτυχαν διαπραγ-
μάτευσης, 3 κινήθηκαν ανοδικά,
13 πτωτικά, ενώ 2 παρέμειναν αμε-
τάβλητες. Ο αριθμός των συναλ-
λαγών ανήλθε σε 420.

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΑΡΧΙΣΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΣΤΟ ΧΑΚ

Με πτώση 1,81% έκλεισε το Χρηματιστήριο

                                                ΕΥΡΩ/EURO (€)                                            

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ:                    765.003,87                                            

ΔΕΙΚΤΗΣ                                                   TIMH       % MET.         ΑΞΙΑ ΣΥΝ.(€)

INDEX                                                     VALUE       % DIFF.             VALUE (€)

FTSE/CySE 20                                       48,890       -1,130       110.538,170

ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ                         62,820       -1,510         71.072,800

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΑΓΟΡΑΣ              858,690       -2,970         34.115,730

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ         806,020        0,000           1.361,240

ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑΚ                            84,450       -1,810       105.188,530

ΔΕΙΚΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ                        424,290        0,120              114,400

ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ           747,880       -1,410         13.105,140

FTSE Med  (26/12/2014)                  5.052,320        0,270                           

Παρουσίαση του νέου Castrol EDGE με τιτάνιο

ΤΑ ‘ΠΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΑΝ

Αυτοί είναι οι νικητές του πιο διασκεδαστικού 
διαγωνισμού «Κάλαντα Lay’s»

Εισφορά της BP Eastern Mediterranean
στην Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών

ΣΤΕΡλΙΝΑ ΓΕΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΕΝΑΝΤΙ ΕΥΡΩ

ΔΟλΑΡΙΟ

1.2197 0.78420 146.96

Η CAsTrOl καθοδηγείται ανέκαθεν
από ανήσυχο πνεύμα καινοτομίας
και αποφασιστικότητας, για τη δι-
εύρυνση των ορίων του εφικτού,
με διαρκή στόχο την ανάπτυξη τε-
χνολογικά εξελιγμένων λιπαντικών.
Η καινοτόμος πορεία της Castrol
παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση
για τεχνικούς αυτοκινήτων και συ-
νεργάτες της εταιρείας, που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέν-
τρο Τρακασόλ στη Μαρίνα Λεμεσού,
με αφορμή το λανσάρισμα του νέου
προϊόντος Castrol Edge TITANIUM
FSTTM. Μέσα από μια εξειδικευ-
μένη παρουσίαση, οι παρευρισκό-
μενοι είχαν την ευκαιρία να ταξι-
δέψουν στο πλούσιο, πρωτοποριακό
παρελθόν της Castrol, να ενημε-
ρωθούν σχετικά με το όραμά της
για το μέλλον και να γνωρίσουν τα
τελευταίας τεχνολογίας προϊόντα
της. Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν
ο κ. Γιάννης Ρούσσος, Διευθυντής
Λιπαντικών της BP στην Κύπρο και
ο κ. Γιάννης Κανάρογλου, Business
Development Manager της Castrol
για την περιοχή των Βαλκανίων. Ο
κ. Ρούσσος μίλησε για το πώς η
Castrol οδηγεί το αύριο λειτουρ-

γώντας με ασφάλεια, επιδεικνύοντας
σεβασμό και επιδιώκοντας την πρω-
τοπορία, με όραμα να αποτελεί τον
αδιαμφισβήτητο παγκόσμιο ηγέτη
στον τομέα υψηλής ποιότητας λι-
παντικών. Αυτός είναι ο λόγος που
παγκόσμια οι κορυφαίοι κατασκευα-
στές αυτοκινήτων εξακολουθούν
να επιλέγουν την Castrol. Παράλ-
ληλα, αναφέρθηκε και στο Πρό-
γραμμα Castrol Innoventures, που
υποστηρίζει πρωτοποριακές τεχνο-
λογίες για έξυπνη διακίνηση, δια-
τήρηση ενέργειας, εξελιγμένα λει-
τουργικά συστήματα και νέα γενιά

μηχανικής. Στη συνέχεια, ο κ. Κα-
νάρογλου μίλησε για τις νέες τε-
χνολογίες λιπαντικών και για το
νέο Castrol Edge ενισχυμένο με
TITANIUM FST™, το οποίο αλλάζει
τον τρόπο της συμπεριφοράς του
λιπαντικού κάτω από ακραίες πιέσεις
και αποτελεί το πιο προηγμένο λι-
παντικό της εταιρείας. Το Castrol
Edge Titanium FSTTM διπλασιάζει
τη δύναμη της λιπαντικής μεμβρά-
νης, καθώς εμποδίζει τη διάσπασή
της και μειώνει την τριβή, επιτυγ-
χάνοντας τη μέγιστη απόδοση του
κινητήρα. 

Ο ΠΙΟ διασκεδαστικός χριστουγεν-
νιάτικος διαγωνισμός για τα Κάλαντα
Lay’s έφτασε στο τέλος του, ανα-
δεικνύοντας τους τέσσερεις δημι-
ουργούς που πήραν μέρος στα κά-
λαντα που δεν έχουν τελειωμό, κερ-
δίζοντας από ένα φανταστικό Lay’s
Fun Box, που περιλαμβάνει ένα ta-
blet Samsung, ακουστικά Sony και
ένα Garmin όtness watch. Οι νικητές
Αντώνης Τσιμπουξής, Μαρία Λα-
ζαρίδου, Άννα Στυλιανού και Αντρέας
Μεταξάς συνέθεσαν με κέφι και
χαρά τα πιο δημιουργικά τετράστιχα,
τα οποία και επιλέχθηκαν ανάμεσα
σε ρεκόρ συμμετοχών που ξεπέρασαν
τα 800 πιο τρελά, αστεία, αληθινά,
γλυκά και διασκεδαστικά τετράστιχα.
Με τέτοιο στιχουργικό ταλέντο η
επιλογή των νικητών ήταν ιδιαίτερα
δύσκολη, αλλά το τελικό αποτέλεσμα
θα ανταμείψει όλους τους fans των
Lay’s. Και αυτό γιατί τα Lay’s

άφησαν το καλύτερο για το τέλος,
αφού η μοναδική Άννα Μονογιού
βρέθηκε στο στούντιο και τραγού-
δησε με το δικό της, μοναδικό στυλ
όλα τα τετράστιχα που κέρδισαν,
σε ένα υπέροχα διασκεδαστικό και
γιορτινό τραγούδι που μπορείτε να

απολαύσετε στη σελίδα των Lay’s
Cyprus στο Facebook και στο You-
Tube. Τα Lay’s Cyprus ευχαριστούν
όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή
του στον διαγωνισμό, και εύχονται
σε όλους Καλά Χριστούγεννα και
ευτυχισμένο το νέο έτος!

Η ΒP Eastern Mediterranean συ-
νεχίζει το φιλανθρωπικό της έργο
στο πλαίσιο των γιορτών των Χρι-
στουγέννων, με την εισφορά χρη-
ματικού ποσού στην Παγκύπρια
Οργάνωση Τυφλών, με σκοπό τη
στήριξη και ενίσχυση του έργου
της. Η παράδοση της εισφοράς
έγινε από τον επικεφαλής της BP
Eastern Mediterranean κ. Πάμπο
Λάμπρου, στον Πρόεδρο της Ορ-
γάνωσης κ. Χριστάκη Νικολαΐδη,
στα κεντρικά γραφεία της εται-
ρείας, στη Λευκωσία. Η Παγκύπρια

Οργάνωση Τυφλών αγωνίζεται για
τα δικαιώματα των ατόμων με
οπτική αναπηρία και οι κυριότεροι
σκοποί της είναι η πρόληψη και η
θεραπεία της τύφλωσης, η εν-
θάρρυνση και προώθηση κατάλ-
ληλης ακαδημαϊκής και επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης των τυφλών,
η παροχή των αναγκαίων τεχνικών
βοηθημάτων για την εργασία και
την καθημερινή τους ζωή, και η
δημιουργία προϋποθέσεων για
ισότιμη διαβίωσή τους μέσα στο
κοινωνικό σύνολο.

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός 
«Αντλήστε Τύχη» της ΟΠΑΠ Κύπρου 

ΟλΟΚλΗΡΩθΗΚΕ με ιδιαίτερη επι-
τυχία η προωθητική ενέργεια
«Αντλήστε Τύχη», που διοργάνωσε
η ΟΠΑΠ Κύπρου σε συνεργασία
με την ΕΚΟ. Σύμφωνα με τους
όρους της προωθητικής, οι δια-
γωνιζόμενοι κάθε φορά που γέ-
μιζαν καύσιμα κίνησης αξίας €25
και άνω στα πρατήρια ΕΚΟ, έπαιρ-
ναν δώρο ένα κουπόνι αξίας €5
από την ΟΠΑΠ Κύπρου για να
συμμετάσχουν στα παιχνίδια της,
διεκδικώντας χιλιάδες ευρώ. Η
συμμετοχή στον διαγωνισμό ήταν

μεγάλη, αφού συγκεντρώθηκαν
περίπου 60.000 κουπόνια. Επι-
πλέον, όσοι τυχεροί συμπλήρωναν
τα προσωπικά τους στοιχεία στα
κουπόνια, λάμβαναν μέρος σε
ειδική κλήρωση διεκδικώντας ένα
αυτοκίνητο FIAT 500 1.2 Lounge.
Η κλήρωση για την ανάδειξη του
τυχερού πραγματοποιήθηκε την
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2014, στα
γραφεία της ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ. Ο
μεγάλος τυχερός είναι ο κ. Μι-
χάλης Κασιουλίδης, από τη Λευ-
κωσία.
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ΣΙΓΜΑ

07.00 Πρωτοσέλιδο

08.35 Ελένη

11.00 Εφτά ουρανοί (Ε) 

11.45 Μεσημέρι Και Κάτι

14.15 Οικογενειακές ιστορίες (Ε)

15.00 Ανοιχτή γραμμή  

17.00 Άκου τι είπαν 

17.30 Η εκδίκηση ενός αγγέλου

Τηλενουβέλα

18.00 Γεγονότα Σε Συντομία 

18.10 Η εκδίκηση ενός αγγέλου

(συνέχεια)

18.40 Απατημένος έρωτας (La impostora)

19.40 Εφτά ουρανοί και σύννεφα αλήτες

20.25 Τομές Στα Γεγονότα 

21.30 Μην αρχίζεις τη μουρμούρα 

22.15 Όρκος σιωπής 

23.00 I’ll be home for Christmas

00.00 Γεγονότα Σε Τίτλους

00.05 I’ll be home for Christmas

(συνέχεια)

00.35 Επαναλήψεις

ANT1

06.00 Πρωινή Ενημέρωση 

06.35 Νταντά για όλες τις δουλειές (Ε) 

07.10 Το πιο γλυκό μου ψέμα (Ε)

07.55 Κάρμα (Ε)  

08.40 Νιώσε με (Ε)

09.30 Άλφα chef (Ε) 

10.00 Το πρωινό

12.45 Ο πόλεμος των άστρων (Ε)

14.00 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε)

14.55 Το καφέ της Χαράς (Ε)

15.50 Αγάπη και μίσος (Ε)

16.50 Μπρούσκο (Ε)

17.45 Τα Νέα Σε 10’

18.00 Άλφα chef

Τηλεπαιχνίδι μαγειρικής

18.30 Ρουά ματ

19.30 La gata

20.20 Τα Νέα Του Αντέννα

21.20 Μπρούσκο 

22.10 Όμικρον θετικό

23.00 Ρουά ματ (Ε)

23.50 Τίτλοι Ειδήσεων

00.00 Όλα μπιπ

01.00 Επαναλήψεις

ΜΕΓΑ

06.00 Τα μυστικά της Εδέμ (Ε)                   

06.50 Καλημέρα Κύπρος

08.20 Κάν’ το όπως ο Άκης (Ε)

09.00 Una φάτσα (Ε)

10.00 Mega με μία

12.50 Ενημέρωση Τώρα

14.00 Έχεις μέσον

16.00 Για σένα

18.20 Γεγονότα

18.30 Una φάτσα

19.30 Την τύχη μου μέσα 

20.20 Mega Γεγονότα

21.20 Fred Claus

23.10 Κλεμμένα όνειρα

00.00 Τελευταία Γεγονότα

00.10 Επαναλήψεις

ΡΙΚ1

07.00 Πρώτη Ενημέρωση

09.30 Καυτές πιπεριές

10.00 Kαλή σας μέρα 

11.30 Πελάγων γεύσεις (Ε)

12.00 Από Μέρα Σε Μέρα

15.00 Το καφενείο (Ε)

15.30 Εντέχνως

16.30 Μαζί στο ΡΙΚ

18.00 Ειδήσεις

18.15 Καυτές πιπεριές

18.45 Πόσα ξέρεις

Τηλεπαιχνίδι

19.30 Κυπριώτικο σκετς

20.00 Ειδήσεις

21.05 Πέτρινο ποτάμι 

21.45 Eurovision song project (Ε)

23.15 Ειδήσεις

23.30 Επαναλήψεις

ΡΙΚ2

07.00 Euronews

08.00 Παιδική ζώνη

16.00 Το αστέρι του Ωκεανού

16.30 Οικογένεια Στίβενς

17.00 Ντοκιμαντέρ  

17.30 Ντοκιμαντέρ  

19.00 Biz/Εμείς

19.50 Ειδήσεις 

(στην Αγγλική)

20.00 Ειδήσεις 

(στην Τουρκική)

20.10 Καυτές πιπεριές

21.00 Santa baby

22.30 Christmas wife

00.10 Επαναλήψεις

TV PLUS

07.00 Παιδική ζώνη 

08.30 Όμορφη μέρα 

Πρωινή εκπομπή

10.30 Χίλιες και μια… γεύσεις (Ε)

11.30 Αστρολογική αυλαία

13.00 Παιδική ζώνη

15.00 Kουίζ fun 

16.55 Τηλεαγορά

18.00 Όμορφη μέρα, best of

18.45 10’ Δελτίο Ειδήσεων

19.00 Όμορφη μέρα, best of

19.15 Χίλιες και μια… γεύσεις!

20.10 Δελτίο Ειδήσεων                                                      

20.30 The fresh prince of Bell Air 

21.00 Police Academy3: Back in training

22.45 She hates me

00.30 Επαναλήψεις

CAPITAL

07.00 Mε Το Καλημέρα 

10.00 Στον αστερισμό της ημέρας 

με τη Χριστίνα Λουκά 

11.00 Υγεία & ζωή (Ε)

12.00 Τηλεαγορά

14.05 Παιδική ζώνη 

15.00 Τα λέμε 

17.00 Μαγειρεύουμε παρέα

17.30 Απογευματινή έκδοση

17.50 Sports time 

18.30 Ειδήσεις Στη Νοηματική

19.00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων

20.00 Capital sports 

21.00 Χριστουγεννιάτικη ταινία

22.55 Αssault on precinct 13

01.00 Anywhere but here

EXTRA

06.00 Παιδική ζώνη

09.00 Υγεία και πρόληψη

10.00 Παιδική ζώνη

12.00 Ελληνική ταινία

14.00 Ταξίδι ζωής

15.15 Παιδική ζώνη

16.45 Ειδήσεις

17.00 Ελληνική ταινία

18.45 Ειδήσεις

19.30 Ξένη ταινία

21.30 Ξένη ταινία

23.30 Ξένη ταινία

01.00 Ειδήσεις

01.30 Ελληνική ταινία

03.15 Το πάρτι της ζωής σου

NOVA 1

08.35 Admission

10.25 Films & stars 

11.25 Veronica Mars

13.20 Angelique 

15.20 The kitchen blues 

17.00 Star Trek into darkness 

19.15 Hollywood 1on1 

19.50 Kokowaah 2 

22.00 Gomorra 

23.00 About last night 

00.40 Trance 

02.25 I, Frankenstein 

04.05 The wolf of Wall Street

ΣΙΓΜΑ - 17.30

Η εκδίκηση
ενός αγγέλου
Τηλενουβέλα

Ο Ουμπέρτο δεν πιστεύει πως

ο Γκιγέρμο είναι ο γιος του

Σαντιάγο και του ζητάει να

του φέρει το πιστοποιητικό

γέννησής του, για να μπορέ-

σει να του δώσει το επίθετο

Κάνο. Ο Σαντιάγο δεν ξέρει τι

να κάνει και πηγαίνει να ζητή-

σει βοήθεια από την Πάολα.

ΣΙΓΜΑ - 18.40

Απατημένος
έρωτας 
Τηλενουβέλα

Η Σοκόρο πηγαίνει στο σπίτι

της Ρακέλ και ζητά να μιλήσει

με τον Λεώνιδας. Του προτεί-

νει να επενδύσει στην εται-

ρεία τους και ο Λεώνιδας τής

υπόσχεται πως θα το συζητή-

σει με τη Ρακέλ. Ο Εδουάρδο

είναι έξω φρενών με τη Βικτώ-

ρια, επειδή έχασε τη Σοφία.

ΣΙΓΜΑ - 19.40

Εφτά ουρανοί και
σύννεφα αλήτες
Κοινωνική σειρά

Η συμπεριφορά της Νατά-

σας προβληματίζει τον Σαβ-

βή και την Αναστασία, ενώ η

ίδια δεν ξέρει πώς να διαχει-

ριστεί τις νέες εξελίξεις

στην προσωπική της ζωή. Η

Σοφία νιώθει άσχημα απέ-

ναντι στον Πανίκο μετά τα

όσα συνέβησαν.

ΣΙΓΜΑ - 21.30

Μην αρχίζεις
τη μουρμούρα
Κωμική σειρά

Απροσδόκητες εξελίξεις, μυ-

στικά που αποκαλύπτονται,

πρόσωπα απ’ το παρελθόν,

αλλά και νέα πρόσωπα που

καταφθάνουν στη ζωή των

ηρώων μας, θα ταράξουν την

οικογενειακή ηρεμία και γα-

λήνη των τριών ζευγαριών.

ΣΙΓΜΑ - 22.15

Όρκος σιωπής
Κοινωνική σειρά

Ο Πέτρος κάνει μία δύσκολη

και για τους δύο συζήτηση με

την Ηλέκτρα, ενώ παράλληλα

η Αλεξάνδρα, αποφασισμένη,

συναντάει τον Άρη, προκειμέ-

νου να του αποκαλύψει όλη

την αλήθεια. Η Σοφία αναζη-

τάει τη Στέλλα, που έχει εξα-

φανιστεί μετά από όσα έμαθε

για εκείνη και τον Άγγελο.

ΜΕΓΑ - 21.20

Fred Claus 
Κωμωδία, παραγωγής 2007

Μεγαλωμένος στη σκιά του

αδελφού του Νικ, o Φρεντ

αποβάλλει τη γιορτή των Χρι-

στουγέννων από μέσα του και

γίνεται στρυφνός. Κάποια

στιγμή, όμως, συνειδητοποιεί

ότι ο αδελφός του ο Νικ αντι-

μετωπίζει ένα σοβαρό πρό-

βλημα…

ΑΝΤ1 - 21.20

Μπρούσκο
Κοινωνική σειρά

Ο γάμος-έκπληξη της Δάφνης

προς τον Μάρκο παίρνει μια

περίεργη και διαφορετική

τροπή… αιφνιδιάζοντας και

την ίδια. Η οικογένεια Ματ-

θαίου γιορτάζει, σε ταβέρνα

της Κρήτης, την αγορά απ’

τον Αχιλλέα ενός αμπελώνα,

όνειρο κάθε οινοποιού.

NOVA 1 - 23.00

About last night
Κωμωδία, παραγωγής 2014

Δύο νέες αγάπες γεννιούνται

με φόντο το μαγευτικό Λος

Άντζελες. Από το μπαρ στο...

κρεβάτι όλα μοιάζουν εύκο-

λα. Τι θα συμβεί όμως, όταν

οι σχέσεις αυτές αναπόφευ-

κτα δοκιμαστούν στον πραγ-

ματικό κόσμο;

CAPITAL - 01.00

Anywhere
but here 
Δράμα, παραγωγής 1999

Μετά τον θάνατο του πατέρα

του, ο 17χρονος Πιέρ ανα-

πτύσσει μια λατρευτική αφο-

σίωση στη μητέρα του, μια

γυναίκα ελευθέρων ηθών,

που τον μυεί σ’ ένα αισθησια-

κό σύμπαν, απογυμνωμένο

από συναισθήματα…

TV ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
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ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ

ΚΥΠΡΙΟΣ 33 χρονών,
ζητά γνωριμία με κοπέλα 

για σοβαρή σχέση. 
Μόνο σοβαρές προτάσεις.

Τηλ. 97836173. 

Λ.Σ. κύριος ελεύθερος 33 ετών,
Λ/σία, λεπτός, με κυβερνητική ερ-
γασία, οικονομικά ανεξάρτητος,
ζητά γνωριμία γάμου με δεσπονίδα
ή κυρία 25-36 ετών, με δυνατότητα
κατοίκισης στη Λευκωσία, Β.Ξ.
κύριος ελεύθερος 31 ετών, Πάφος,
με δική του εργασία, ζητά γνωρίμια
γάμου με δεσποινίδα 23-30 ετών,
με δυνατότητα κατοίκισης στην
Πάφο. Μ.Χ. κύριος ελεύθερος 40
ετών, απόφοιτος πανεπιστημίου,
με τακτική εργασία, ζητά γνωριμία
γάμου με δεσπονίδα ή κυρία χωρίς
παιδιά 28-35 ετών, με δυνατότητα
κατοίκισης στη Λευκωσία. Γραφείο
«Τυχερή Ευκαιρία», τηλ. 99465653
www.meetmecyprus.com

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΑΙ μαθήματα κατ
οίκον, ομαδικά, ατομικά, για Παγ-
κύπριες  Εξετάσεις Πολιτικής Οι-
κονομίας (&IGCSE), Λογιστικής
(&LCCI, GCE A Level), από εγκε-
κριμένο καθηγητή με πολύχρονη
πείρα και επιτυχίες. Γνώση, εμ-
πειρία, πρακτική. Επικοινωνία:
99928880, 96352628. 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για κουζίνα
εστιατορίου στη Λευκωσία. Για
περισσότερες πληροφορίες τηλε-
φωνήστε 22765971 ή 99513861
(κα Άρτεμις).

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Πέτρου Αγα-
θαγγέλου, από τον Στρόβολο, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, που
θα διαμένει εντός της οικίας τους
και θα κάνει όλες τις οικιακές ερ-
γασίες, με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. €314 καθαρά
κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή, δια-
τροφή, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και κοινωνικές ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενες να αποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας OMEGA
SERVICES AGENCY, Ευάγγελος
Λουκά, τηλ. 22373376, 99220947.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Αντρέα Θε-
μιστοκλέους, από τη Λευκωσία,
ζητά οικιακή βοηθό για τη φροντίδα
της οικίας και των 2 ανήλικων παι-
διών της. Τηλ. 96500702.

H ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ειρήνης Κων-
σταντίνου, από τη Λευκωσία, ζητά
οικιακή βοηθό για τη φροντίδα της
οικίας και των 2 ανήλικων παιδιών
της. Τηλ. 99660150.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Στάλως Αθά-
νατου, από την Έγκωμη, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό, η οποία
θα διαμένει εντός της οικίας της
και θα κάνει όλες τις εργασίες, με
αρκετά καλούς όρους εργασίας,
όχι χαμηλότερους από τη σχετική
νομοθεσία. €309 καθαρά κάθε μή-
να, δωρεάν διαμονή, διατροφή,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και
κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι ενδια-
φερόμενες να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας CP CAPITAL
Labour Supply Ltd, Άδεια 242, κ.
Χαράλαμπο Προκοπίου, τηλ.
22664124, 99521300.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Σταύρου Ζα-
χαρίου, από τη Λευκωσία, ζητά
να προσλάβει οικιακή βοηθό, που
θα διαμένει εντός της οικίας της
και θα κάνει όλες τις εργασίες του
σπιτιού με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τησχετικήνομοθεσία. €314 καθαρά
κάθε μήνα, δωρεάν διαμονή, δια-

τροφή, ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη και Κοινωνικές Ασφαλίσεις.
Οι ενδιαφερόμενεςνααποτείνονται
στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας OMEGA
SERVICES AGENCY, Ευάγγελος
Λουκά, τηλ. 22373376, 99220947.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δασκάλα/ος ειδικής εκ-
παίδευσης με πείρα, για να επι-
βλέπει παιδί τριών ετών κατά τις
απογευματινές ώρες. Παρακαλώ
αποταθείτε στο τηλ. 99405806.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Γεώργιου Χα-
ραλαμπίδη, από τη Λευκωσία,
ζητά να προσλάβει οικιακή βοηθό,
η οποία θα διαμένει εντός της
οικίας της και θα κάνει όλες τις ερ-
γασίες του σπιτιού, με αρκετά κα-
λούς όρους εργασίας, όχι χαμη-
λότερους από τη σχετική νομοθε-
σία. €427 καθαρά κάθε μήνα και
δωρεάν διαμονή, διατροφή, ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη και
κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι ενδια-
φερόμενες  να αποτείνονται στο
Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας SPOTCY-
CRISTS SERVICES, A. TSAN-
GARIDES, Αρ. Άδειας 155, τηλ.
22352900, 99512430.

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ της Ανθής Καλα-
βανά, από τη Λευκωσία, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό, η οποία
θα διαμένει εντός της οικίας της
και θα κάνει όλες τις εργασίες του
σπιτιού, με αρκετά καλούς όρους
εργασίας, όχι χαμηλότερους από
τη σχετική νομοθεσία. €427 καθαρά
κάθε μήνα και δωρεάν διαμονή,
διατροφή, ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη και  κοινωνικές ασφαλί-
σεις. Οι ενδιαφερόμενες να απο-
τείνονται στο Ιδ. Γρ. Εξ. Εργασίας
SPOTCYCRISTS SERVICES, A.
TSANGARIDES, Αρ. Άδειας 155,
τηλ. 22352900, 99512430.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επειγόντως για άμεση
ενοικίαση και αγορά οικίες και δια-
μερίσματα, επιπλωμένα ή μη. Επί-
σης επαύλεις για πρεσβείες, με-
γάλες εταιρείες και ιδιώτες πελάτες
του γραφείου μας, σε κεντρικές
περιοχές της Λευκωσίας και προ-
άστια. Κώστας Μαρκίδης,  Εγγ.
Κτηματομεσίτης, Α.Ε 487, Α.Α
Ε/16, τηλ.22378898, 99464764
www.markidesestates.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΙΕΣ 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Οικίες: Μακεδονί-
τισσα 4 υπν., 5 χρόνων, πάροδος
Αιπείας 4 υπν. και δωμάτιο υπη-
ρεσίας, μεγάλη οικία πίσω από
το Hilton Park, οικία 3/4 οικόπεδο,
Μακεδονίτισσα, 4 υπν., παρά το
γήπεδο ΑΠΟΕΛ με 3 υπν., Μακε-
δονίτισσα 4 υπν., σε σωστό οικό-
πεδο. Οικόπεδα: Στην Πεύκου, 3
οικόπεδα στη Μακεδονίτισσα, 2
οικόπεδα πίσω από το Hilton Park
και οικόπεδο στο Intercollege.
ΛΟΪΖΟΣ ΣΑΒΒΑ, Εγγεγρ. Αδει-
ούχος Κτημ., Α.Μ. 14, τηλ.
22666785, 99635908.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικίες και διαμερί-
σματα: Στρόβολος οικία 3 υπν. σε
½  οικόπεδο, του 1985 €140.000,
Αγλαντζιάμοντέρνο3 υπν., 5 χρόνων,
125 τ.μ., εσωτ., παρκέ, κ/θ, a/c, τίτλο
€210.000, Στρόβολος Κ.Θεοδώρου
διαμ. 3 υπν., μοντέρνο με πολλά
έξτρα, ιταλικήκουζίνα, ensuite κυρίως
υπν., 2 wc, μεγάλη βεράντα, χώρο
στάθμευσης, τίτλο €230.000, Λακα-
τάμεια ετοιμοπαράδοτα 2 υπν., με
τίτλους, 90 τ.μ., χώρο στάθμευσης,
αποθήκη, €100.000 (συμπ. ΦΠΑ),
Λυκαβηττός1 υπν., μεπαρκέ, ξύλινη
κουζίνα, 65 τ.μ., τίτλο€83.000, Ακρό-
πολη 2 υπν., του 2003, με τίτλο, a/c,
2 wc, παρκέ, χώρο στάθμευσης
€85.000, ΛατσιάαπέναντιαπόPenhill,
ημιανεξάρτητη οικία 3 υπν., κ/θ, a/c,
€199.000, Μακ/τισσα μοντέρναοικία,
450 τ.μ. οικόπεδο, μεπισίνα, 4 υπν.,
κ/θ, a/c €550.000, Πέραπαραδοσιακή
οικία, ¾ οικόπεδο, 3 υπν. συνγραφείο,
μη αναπαλαιωμένη €60.000, Αρ-

χάγγελος οικία 3 υπν. συν υπόγειο,
240 τ.μ., υπό ανέγερση €280.000
συνΦΠΑ, Αγλαντζιά στούντιο€55.000
και1 υπν. €69.000, μεπαρκέ, κλιμα-
τισμό, τίτλο, Λακατάμεια 3 υπν. συν
σοφίτα του 2002, 200 τ.μ., κ/θ, κλι-
ματισμό, κήπο€230.000, Στρόβολος
Περικλέους 2 υπν., 95 τ.μ, με κλιμα-
τισμό, τίτλο €70.000 συζ. Κ. Μαρκίδης,
E/16, ΑΜ487, τηλ. 22378898,
99464764 www.markidesestates.com  

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν.
στον Στρόβολο, πάροδος Περι-
κλέους. Εσωτερικοί χώροι 49 τ.μ.,
εξωτερικοί καλυμμένοι 25 τ.μ.,
αποθηκευτικός χώρος και χώρος
στάθμευσης. Τιμή: €75.000. Τηλ.:
99498551. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ιδιώτη τρία  δια-
μερίσματα 1 και 2 υπνοδωματίων
στο Καϊμακλί, σε πολύ χαμηλές
τιμές.  Επικοινωνία: 99165616.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη οικόπεδο
στο Πέρα Χωριό Νήσου 560 τ.μ.
σε οικιστική περιοχή. Για περισ-
σότερες πληροφορίες στο τηλ.
99479116.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από ιδιώτη δύο συ-
νεχόμενα τεμάχια, οικιστικά, στην
Ψημολόφου (6 σκάλες το πρώτο
ή 8.120 τ.μ. και τρεισήμισι σκάλες
το δεύτερο ή 4.516 τ.μ.), κατάλληλα
για οικοπεδοποίηση. Πληροφορίες:
Τηλ. 99593985, Λευκωσία.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα: Λατσιά-
Laiki Sporting club, 890τ.μ. υπό
διαχωρισμό, €270.000. ΘΟΪ Λακα-
τάμειας 250τ.μ., ορθογώνιο, ΣΔ
90% €95.000. Άγιος Δομέτιος απέ-
ναντι από Αστυνομία, 288τ.μ., ΣΔ
120% €135.000, Λακατάμεια, πε-
ριοχή Σαμψών, 526τ.μ., ΣΔ 90%,
δίπλα από πεζόδρομο €250.000
συζ. και 1/2 οικόπεδο στην ίδια πε-
ριοχή 268τ.μ. €120.000. Λατσιά πε-
ριοχή Αθλητικού Κέντρου Τράπεζας
Κύπρου 890τ.μ., υπό διαχωρισμό,
ΣΔ60% €270.000. Στέλμεκ συνε-
χόμενα οικόπεδα, από 544τ.μ., επί-
πεδα, με τίτλους €220.000 έκαστο.
Ανθούπολη σε ύψωμα, μεγάλα οι-
κόπεδα με τίτλους, ΣΔ 90% από
€120.000. Αρεδιού οικιστικό
2.342τ.μ., ΣΔ 90%, ΣΚ 50% με δρό-
μο €180.000 συζ. Μακεδονίτισσα
549τ.μ., ΣΔ 100%, για 3 ορόφους,
€450.000, Αρχάγγελος, κοντά στη
λίμνη Μαγκλή από €250.000, Αρ-
χάγγελος-ΛΟΓΟΣ συνεχόμενα οι-
κόπεδα 550τ.μ., €350.000 έκαστον.
Πέρα, με τίτλους, 583τ.μ. ΣΔ 90%
€95.000 & 998τ.μ. ΣΔ 60%
€139.000. Καπέδες με τίτλους
549τ.μ. ΣΔ 60% €89.000 & 961τ.μ.
ΣΔ 60% €149.000. Παλ/τισσα γω-
νιακό, απέναντι από LIDL, 660τ.μ.,
ΣΔ 140%  €600.000 ή αντιπαροχή.
Στρόβολος, πάροδος Αθηνών, γω-
νιακό, ΣΔ 100%, 492τ.μ., €350.000
συζ. Costas Markides Commission
Agency LTD, AM487, AΡ.ΑΔ Ε/16,
τηλ. 22378898, 99653777 www.mar-
kidesestates.com 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙΑ 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωράφι 725 τ.μ. στον
Άγιο Θεόδωρο Πιτσιλιάς. Πλη-
ροφορίες: Τηλ. 99680945.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη στον Άγιο
Επιφάνιο Ορεινής γεωργικό κτήμα
2,5 σκάλες, με Σ.Δ. 10%, δρόμο,
ύψωμα, πευκόφυτη περιοχή. Τιμή
€35.000 (συζητήσιμη). Για περισ-
σότερεςπληροφορίεςστο99422337.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ χωράφια: Αγροκηπιά
4.683 τ.μ., ΣΔ10%, ύψωμα,
€59.000, Λαγουδερά 2.462 τ.μ.,
ΣΔ15% €45.000 & 11.689 τ.μ.
€99.000, Πολιτικό 182 τ.μ.,

ΣΔ120%  €42.000, Καταλυόντας
1,450 τ.μ., ΣΔ10%, με δρόμο και
ρεύμα, κατάλληλο για οικία ή πε-
ριβόλι €45.000, Πέρα 8.697 τ.μ.
με δρόμο και ρεύμα ΣΔ10%
€230.000 & 3.679 τ.μ. €45.000,
Καμπιά 2.676 τ.μ. €39.000 & 2.007
τ.μ. ΣΔ90% με δρόμο €180.000,
Καπέδες 3.425 τ.μ. €39.000 &
1.673 τ.μ. ΣΔ90%, εντός του χω-
ριού €189.000, Τσέρι - Μαρκί
6.780 τ.μ., επί λεωφόρου €300.000,
Μαρκί 7.270 τ.μ. με δρόμο
€320.000, Καπέδες 2.899 τ.μ., οι-
κιστικό ΣΔ90% €190.000. Costas
Markides Commission Agency
Ltd, AM487, AΡ. ΑΔ 16/E,ww.mar-
kidesestates.com, τηλ. 22378898,
99653777.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ χωράφια-οικόπεδα:
Στρόβολο γωνιακό οικόπεδο, πίσω
από το Μετρό, 502τ.μ. €250.000,
Τσέρι οικόπεδο 580τ.μ .€90.000,
Εργάτες 21 δεκάρια κτηνοτροφικό
€230.000, Σκαρίνου 1 δεκάριο και
673τ.μ. οικιστικό €110.000, Κόρνος
προς Σια 10 δεκάρια €80.000,
Κόρνος δίπλα από την οικιστική 2
δεκάρια €75.000, Γέρι 9 δεκάρια,
βιοτεχνικό €400.000, Δάλι 21 δε-
κάρια κτηνοτροφικό με έτοιμα υπο-
στατικά €800.000, Λύμπια κτηνο-
τροφικό με ασφαλτωμένο δρόμο
11 δεκάρια και 893τ.μ. €120.000,
Πυργά οικόπεδα 586τ.μ. €70.000,
Σια κτηνοτροφικό 42 δεκάρια με
έτοιμα υποστατικά €420.000, Ψευ-
δάς 14 δεκάρια 6% €120.000,
Ψευδάς 3 δεκάρια και 622 τ.μ.,
6% €90.000, Αλάμπρα οικιστικό
χωράφι 1 δεκάριο και 673τ.μ.
€125.000, Σια πλησίον οικιστικής
2 δεκάρια 566τ.μ. €100.000, Σια-
Αλάμπρα 7½ δεκάρια €40.000,
Συλίκου Επαρχία Λεμεσού 6 δε-
κάρια και 355τ.μ. σε ύψωμα, σε
κοντινή απόσταση από το χωριό
€80.000. Πανίκος Σταυρινού, Εγ-
γεγραμμένος Κτηματομεσίτης, Α.Μ.
497, Α/Α166, τηλ. 99666703.

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαμέρισμα
σε διώροφη οικία 2 υπν. στην οδό
Νέλσωνος 25Β΄, περιοχή Σταυρού
Στροβόλου. Ενοίκιο: €280 μηνι-
αίως. Για πληροφορίες στο τηλ.
99576868.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμπερές διαμέ-
ρισμα 2 υπν. σε μικρή πολυκατοικία,
σχεδόν καινούργιο, σε εξαιρετική
περιοχή στους Αγίους Ομολογητές.
Διαθέτει έπιπλα, οικιακές συσκευές,
2wc, air conditions, storage heater,
γκαράζ και μεγάλη βεράντα. Τηλ.
επικοινωνίας 99641753.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 1 υπν.
(54τ.μ.) στη Μακεδονίτισσα, πίσω
από τον Τύμβο. Βρίσκεται σε
ήσυχη περιοχή κοντά στο Πανε-
πιστήμιο Λευκωσίας και διαθέτει
χώρο στάθμευσης και μικρή απο-
θήκη. Ενοίκιο €400. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 99693859.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ από ιδιώτη δια-
μερίσματα 2 & 3 υπν. στον Λυ-
καβηττό, επιπλωμένα ή μη, εν-
τοιχισμένη κουζίνα, θέρμανση,
κλιματισμός, ηλιακός, χώρος στάθ-
μευσης, κλειστό σύστημα παρα-
κολούθησης. Τηλ. 99682782.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαμερίσματα-
οικίες: Έγκωμηπεριοχήπρεσβειών,
4 υπν. συν δωμ. υπηρεσίας, επι-
πλωμένη, 250 τ.μ., κήπος με γρα-
σίδι €2.300, Δασούπολη μονοκα-
τοικία πολυτελείας, 3 υπν. συν
γραφείο, 280 τ.μ., πάτωμα μάρ-
μαρο, παρκέ στα υπνοδωμάτια,
κ/θ, a/c, κήπος, μεγάλες βεράντες
€1.100,  Στρόβολος Κων/λεως γω-
νιακή οικία 3 υπν., επιπλωμένη,
του 2005, 150 τ.μ. €800, Αγλαντζιά
περιοχή ΡΙΚ επιπλωμένο διαμ., 3
υπν., με κλιματισμό €350, Ακρό-
πολη επιπλωμένο 2 υπν., με κ/θ,

κλιματισμό €350 & 1 υπν. €250,
Άγιος Ανδρέας ανακαινισμένη μον-
τέρνα οικία 2 υπν., επιπλωμένη,
με κήπο €1.250 και 3 υπν. ανε-
ξάρτητη διώροφη με κήπο €850,
Ακρόπολη πάροδος Κένεντι μον-
τέρνο 3άρι, 145 τ.μ., πολυτελείας,
s/h, a/c, open plan, χώρος στάθ-
μευσης €650, Παλ/τισσα περιοχή
BMH, μονοκατοικία 4 υπν. συν
γραφείο, 400 τ.μ., σε 2 οικόπεδα,
με πισίνα, δωμ. υπηρεσίας, a/c,
κ/θ, μεγάλο κήπο €1.400, Αρχάγ-
γελος γωνιακή οικία 3 υπν. συν
σοφίτα, ξύλινη κουζίνα, κ/θ, a/c,
γρανίτες, 3wc, en suite, πλακό-
στρωτηαυλή €850, Λατσιάανώγεια
οικία3 υπν., 280 τ.μ, ξύλινηκουζίνα,
3wc, en suite €525. Κ. Μαρκίδης,
Εγγ. Κτημ. ΑΜ 487, Α/Α Ε/16, τηλ.
99464764, 22378898 www.mar-
kidesestates.com

ENOIKIAZΟΝTAI ΟΙΚΙΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωμένη διώ-
ροφη κατοικία 220 τ.μ. στον πρώτο
όροφο στο Καϊμακλί. Διαθέτει 3
υπν., 2 wc (ντους και μπανιέρα),
4 βεράντες (κουζίνα, σαλόνι, φούρ-
νο-μάτια-απορροφητήρα, ψυγείο,
πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο ρού-
χων). Τιμή ενοικίασης: €500. Για
περισσότερες πληροφορίες στο
τηλέφωνο 99498212. 

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούργια, επι-
πλωμένη οικία, 3 υπν., στο Τσέρι.
Πολύ μεγάλη αυλή, 2 κλιματι-
στικά, άνετος χώρος στάθμευ-
σης. Βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά
σε αδιέξοδο δρόμο. Πολύ καλή
τιμή ενοικίου. Τηλ. 99190408
(Βασίλης).

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ  κατοικία στην
Αγλαντζιά σε άριστη κατάσταση, 3
υπν. Για πληροφορίες στο 99544695.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια οικία, 3
υπν., 220 τ.μ., στην οδό Τροοδι-
τίσσης 16 στην Ακρόπολη. Μερι-
κώς επιπλωμένη, κ/θ, a/c, εξο-
πλισμένη κουζίνα. Τηλ. 99311027

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοικία
195τ.μ. στην Αγλαντζιά (περιοχή
Σουβλάκια Ορφέα) σε άριστη κα-
τάσταση, 3 υπν., 2 w.c., μεγάλη
κουζίνα και καθιστικό, τζαμαρία,
παντού air condition, κεντρική θέρ-
μανση, ηλιακό, χώρο στάθμευσης
με αυλή. Ενοίκιο €550. Για πλη-
ροφορίες στο 99673853.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Ακρόπολη
(κοντά στην Υδατοπρομήθεια)
κατοικία 3 υπν. με εξοπλισμένη
κουζίνα, θέρμανση, a/c, κτλ. Για
πληροφορίες στο τηλ. 99311027.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγεια κατοικία 4
υπν., περιοχή Απολλωνείου Ιδιωτι-
κού Νοσοκομείου, πλήρως επιπλω-
μένη, με κ/θ, συσκευές κλιματισμού
και καλυμμένο χώρο στάθμευσης.
Για πληροφορίες στο τηλ. 99353902.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη ετοιμο-
παράδοτο κατάστημα ολόκληρο
ή μισό, 440τ.μ. (ισόγειο, ημιώ-
ροφος, υπόγειο), 50μ. από τον
κυκλικό κόμβο Τσερίου, Λεωφ.
Τσερίου 193. Τηλ. 97626291.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Mercedes E200 
auto, του ‘98,  140Κ χλμ,  
a/c, cruise control, abs,
4 airbags, 10 cd change, 

2 κλειδιά, ηλεκτρικά
καθίσματα και αλλά 

πολλά έξτρα.
Σε κατάσταση 
καινούριου, 

σε τιμή ευκαιρίας €2.900.
Τηλ. 99416885.  

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Δημήτρη
Κουτσόφτα, από το Παραλίμνι,
με 2 παιδιά, ζητά να προσλάβει
οικιακή βοηθό για να φροντίζει
την οικία της, με αρκετά καλούς
όρους εργασίας. Για πληροφο-
ρίες αποτείνεστε στην Orthodo-
xou Employment Bureau, τηλ.
23742225

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στη Λάρ-
νακα με διεθνή πελατεία ζητεί
Δικηγόρο. Απαραίτητα προσόν-
τα:  Ελάχιστη πείρα 5 χρόνων
στη μαχόμενη δικηγορία, άριστη
γνώση της ελληνικής και αγγλι-
κής γλώσσας, γνώσεις Η/Υ και
διαδικτύου. Αποστολή Βιογρα-
φικού στο φαξ: 24623215. Απο-
τείνεσθε: 24656318, κ. Μυρούλα
Γεωργίου.

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Marfields Enter-
prises Ltd», με Αριθμό Μητρώου
Εργοδότη Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων (ΑΜΕ) 1997489/5/6619,
ζητά να προσλάβει Chief Finan-
cial Officer. Παρακαλούνται οι
ενδιαφερόμενοι/νες να απευθύ-
νονται στο Επαρχιακό Γραφείο
Εργασίας Λεμεσού, στο τηλέ-
φωνο 25827320.

ΠΑΦΟΣ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ του Κωνσταντίνου
Κρητιώτη, από την Πάφο, ζητά να
προσλάβει οικιακή βοηθό για να
να φροντίζει τα παιδιά και την
οικία της. Μηνιαίος μισθός €314,00,
δωρεάν διαμονή, διατροφή, ια-
τροφαρμακευτική περίθαλψη και
κοινωνικές ασφαλίσεις. Οι ενδια-
φερόμενες να αποτείνονται στο
Γραφείο Ε&L General Services
Ltd στην Πάφο, τηλ. 26812012
και 99414310.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ENOIKIAZΟΝTAI

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα 2 υπν.,
74 τ.μ. στον 1ο όροφο μικρής πο-
λυκατοικίας στο Παγκράτι - Αθήνα,
με κεντρική θέρμανση, 3 Air-Con-
ditions με ζεστό και κρύο αέρα,
πλήρως επιπλωμένο. Για πληρο-
φορίες αποταθείτε στο τηλέφωνο
99586292.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ 
ατμολέβητας σε άριστη κατά-
σταση, αγγλικής προέλευσης 

μάρκας ΤΑΛΙΣΜΑΝ, 
υψηλής πίεσης,
βαρετού τύπου.

Μέγεθος παραγωγής
χίλιων λιβρών ανά ώρα.

Τηλέφωνα 22422829 
και 99563368

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ζώνη τριών σημείων,
μεγάλου μεγέθους, κατάλληλη για
προβλήματα σπονδυλικής στήλης,
ελαφρώς μεταχειρισμένη, από €260
μόνο €180. Τηλ. 99465653.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
παιδικά παραμύθια απευθείας

από τον συγγραφέα. 
Τηλεφωνήστε 
στο 99337661 

ή 22334528 (Βάκης).
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Υποσχέσεις γάμου

Ο κ. Μιχάλης Χατζηανδρέα,

από την Αμμόχωστο και τώρα

στη Λεμεσό, και η δ. Μαρία

Λοϊζίδου, από τη Λεμεσό, έδω-

σαν αμοιβαία υπόσχεση γάμου.

Θεοφάνια

στην αγία Τριάδα

Η γιορτή των Θεοφανίων θα τι-

μηθεί την Τρίτη 6 Ιανουαρίου

2015, στην εκκλησία της κατε-

χόμενης κοινότητας της χερσο-

νήσου των Αγίων και μαρτύρων

της Καρπασίας. Ο Επίσκοπος

Καρπασίας και Πρόεδρος Αι-

γιαλούσης Χριστοφόρος θα

προστεί της Θείας λειτουργίας

στην εκκλησία της Αγίας Τριά-

δας Αιγιαλούσης και στη συνέ-

χεια του Αγιασμού των Υδάτων,

στον κόλπο της βυζαντινής εκ-

κλησίας του Αγίου Θέρισσου.

οι Βωνιάτες ξανανταμώνουν

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, η Εκ-

κλησιαστική Επιτροπή Αγίου Γε-

ωργίου Βώνης και όλα τα οργα-

νωμένα σύνολα της κοινότητας

Βώνης προσκαλούν τους συγ-

χωριανούς σε εκκλησιασμό, τέ-

λεση δέησης για επιστροφή

στην κατεχόμενη πατρική γη

και τέλεση ιερών μνημοσύνων

όλων των προαπελθόντων Βω-

νιατών. Την Κυριακή 4 Ιανουα-

ρίου 2015, στον ιερό ναό Απο-

στόλου Βαρνάβα Δασουπόλε-

ως, θα λειτουργήσει και θα κη-

ρύξει ο Επίσκοπος Μεσαορίας

Γρηγόριος. Μετά το πέρας της

Θείας Λειτουργίας οι Βωνιάτες

θα έχουν την ευκαιρία να φιλο-

ξενηθούν στην αίθουσα του να-

ού, όπου θα πραγματοποιηθεί

και η κοπή της βασιλόπιτας της

Βώνης.

λειτουργίες-κηρύγματα 

* Ο Μητροπολίτης Πάφου

Γεώργιος, την προσεχή Πέμπτη

1ην Ιανουαρίου, θα

λειτουργήσει και θα κηρύξει

στον ιερό καθεδρικό ναό Αγίου

Θεοδώρου στην Πάφο και στη

συνέχεια θα προστεί της

καθιερωμένης δοξολογίας επί

τη ενάρξει του νέου έτους.

* Ο Επίσκοπος Αρσινόης Νε-

κτάριος την Πέμπτη 1ην Ια-

νουαρίου θα λειτουργήσει και

θα κηρύξει στον ιερό καθεδρι-

κό ναό Αγίου Μάμαντος στην

Περιστερώνα και στη συνέχεια

θα προστεί της καθιερωμένης

δοξολογίας επί τη ενάρξει νέου

έτους.

* Ο Αρχιμανδρίτης της Ιεράς

Μητροπόλεως Πάφου Τυχικός,

αύριο Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου,

το βράδυ, θα προστεί της

Αγρυπνίας στην ιερά μονή Πα-

ναγίας Σαλαμιωτίσσης.

Παράταση έκθεσης

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων,

Υπουργείο Συγκοινωνιών και

Έργων, πληροφορεί το κοινό

ότι η περιοδική έκθεση με θέ-

μα «Θραύσματα. Ευρήματα κε-

ραμικής από τη Βυζαντινή-Με-

σαιωνική Λευκωσία», που φιλο-

ξενείται στο Επαρχιακό Μου-

σείο Λεμεσού, παρατείνεται

μέχρι τις 19 Ιανουαρίου 2015.  

Πρόγραμμα αιμοδοσιών 

για την επαρχία λευκωσίας

Το Κέντρο Αίματος και η ΣΕΑΔ

ανακοινώνουν τα προγράμματα

αιμοδοσίας: Σήμερα Τρίτη,

30/12/2014 - Κοινότητα Γα-

λάτας (6.30 μ.μ.). Τετάρτη,

7/1/2015 - Κοινότητα Ποτα-

μιάς (6.30 μ.μ.). Πέμπτη,

8/1/2015 - Κοινότητα Αγίου

Επιφανίου (6.30 μ.μ). Παρα-

σκευή, 9/1/2015 - Τμήμα Δα-

σών (8.00 π.μ.), Σταθμός Αιμο-

δοσίας Έγκωμης και Κοινότητα

Αγίων Τριμιθιάς (6.30 μ.μ.).

Χριστουγεννιάτικη συναυλία

Μουσικές από κλασικά έργα

των Χριστουγέννων και της

Πρωτοχρονιάς από τη Φιλαρ-

μονική του Δήμου Λεμεσού.

Πρόσκληση σ’ ένα ονειρικό

μουσικό συναπάντημα με τις

μουσικές των βιενέζικων σαλο-

νιών, με έργα J. Straus, A.

Khachaturian, Fr. Lehar, D.

Sostakovic κ.ά. Η εκδήλωση

θα πραγματοποιηθεί σήμερα

Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου, στις

20:30, στο Θέατρο Ριάλτο. Εί-

σοδος: €5.

λαχείο κέντρου 

«Άγιος λάζαρος»

Πραγματοποιήθηκε στις 10 Δε-

κεμβρίου η κλήρωση του λα-

χείου που κυκλοφόρησε το

Κέντρο για Άτομα με Ειδικές

Ανάγκες «Άγιος Λάζαρος» Λάρ-

νακας, με δώρο ένα αυτοκίνη-

το Mercendes Smart for two

passion. Ο τυχερός λαχνός εί-

ναι το 3831. Όλα τα έσοδα

από την πώληση των λαχνών

θα διατεθούν για την ανέγερση

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

στο Κέντρο. Με την ευκαιρία η

Διεύθυνση εκφράζει τις θερ-

μές της ευχαριστίες στην Πρώ-

τη Κυρία Άντρη Αναστασιάδου,

για την παραχώρηση του μεγά-

λου δώρου.

αποτελέσματα 

λαχνού ΕκΥσΥ

Κληρώθηκε το λαχείο της Ένω-

σης Κυπρίων Συνταξιούχων, με

πρώτο δώρο ένα αυτοκίνητο

TOYOTA YARIS 1.0 Active, το

οποίο κέρδισε ο κάτοχος του

αριθμού 08507. Τα υπόλοιπα

δώρα κερδίζουν οι εξής λα-

χνοί: 07613, 13560, 10802,

14243, 28820, 06403,

17414, 21068, 48799,

18731, 13113, 18256,

24453, 20412, 11725,

31980, 46010 και 22600. Οι

τυχεροί μπορούν να επικοινω-

νήσουν και να λάβουν τα δώρα

τους από τα γραφεία της ΕΚΥ-

ΣΥ σε όλες τις πόλεις.

Musical Project

Μια παράσταση που θα αναδεί-

ξει τα υπέροχα τραγούδια και

τις μοναδικές μουσικές που

έχουν ακουσθεί στα musical

των τελευταίων χρόνων. Στην

παράσταση συμμετέχουν όλα

τα τμήματα του Ομίλου: Η Παι-

δική Χορωδία, η Ομάδα Χο-

ρού, το Φωνητικό Σύνολο της

«Διάστασης». Συμμετέχουν,

επίσης, ο Δώρος Δημοσθέ-

νους, η Ριάνα Αθανασίου, ο

Στέφανος Γεωργιάδης. Τη δι-

εύθυνση του Φωνητικού Συνό-

λου και τη μουσική επιμέλεια

έχει η Αντριάνα Σεργίδου. Την

Παιδική Χορωδία διευθύνουν η

Δήμητρα Κλουβάτου και Χριστί-

να Ιωάννου. Τις χορογραφίες

επιμελήθηκαν η Μαρία Μέση,

η Ναδίνα Λοϊζίδου και η Ελένη

Ο’Keefe. Η εκδήλωση θα

πραγματοποιηθεί το Σάββατο,

3 Ιανουαρίου 2015, στις

20:30, στο Θέατρο Ριάλτο και

10 Ιανουαρίου 2015, στο Δη-

μοτικό Θέατρο Στροβόλου, επί-

σης στις 20:30. 

αγαπημένα Μιούζικαλ 

στο Τεχνόπολις 20

Ο Πολιτιστικός Χώρος «Τεχνό-

πολις 20» παρουσιάζει την Αι-

κατερίνα Σάββα και την πιανί-

στρια Ivelina Ruseva σε μια

βραδιά γεμάτη από τον κόσμο

των μιούζικαλ, την Παρασκευή,

9 Ιανουαρίου 2015 και ώρα

20.00. Τραγούδια που πέρα-

σαν στην ιστορία, μελωδίες

από τον «Μάγο του Οζ», «Το

Φάντασμα της Όπερας», «Πρό-

γευμα στο Τίφανις», «Ωραία

μου κυρία», «West Side Sto-

ry», «Εβίτα» και άλλα, συνθέ-

τουν μια όμορφη μουσική

ατμόσφαιρα και μας ταξι-

δεύουν στο West End του Λον-

δίνου και στο Broadway της

Νέας Υόρκης. Τιμή: 10 ευρώ /

7 ευρώ (μαθητές). Για κρατή-

σεις επικοινωνήστε στο

70002420. Περιορισμένος

αριθμός θέσεων.

αποτελέσματα 13ου

συνεδρίου Νεολαίας ΕΔΕκ

Κατά το 13ο Τακτικό Παγκύ-

πριο Συνέδριο της Νεολαίας

ΕΔΕΚ, το οποίο διεξήχθη την

21η Δεκεμβρίου 2014, τη θέ-

ση του Προέδρου της οργά-

νωσης ανέλαβε η Στέφανη Αν-

δρέου, η οποία εξελέγη άνευ

ανθυποψηφίου. Τη θέση του

Γραμματέα της οργάνωσης

ανέλαβε ο Παναγιώτης Ευαγ-

γελίδης, ο οποίος εξελέγη

άνευ ανθυποψηφίου. Μετά

από απόφαση του Συνεδρίου

δεν διεξήχθησαν εκλογές για

τα μέλη του Κ.Σ. και αυτομά-

τως εξελέγησαν και οι 22 υπο-

ψήφιοι: Αντρέας Κωνσταντί-

νου, Αντώνης Ματθαίου, Αν-

τώνης Φακοντής, Γιάννης Ιε-

ροκηπιώτης, Γιώργος Σάββα,

Ευδοκία Λαζάρου, Ευστάθιος

Ευσταθίου, Κατερίνα Δόκου,

Κατερίνα Λαζάρου, Κυριάκος

Θεοχάρους, Μάριος Μιχαήλ,

Μιχάλης Αριστοδήμου, Ναυσι-

κά Κωνσταντίνου, Νίκος Σο-

λωμού, Ραφαέλλα Σοφοκλέ-

ους, Σπυρίδωνας Ευσταθίου,

Στέλλα Αντρέου, Σωτηρούλα

Γεωργίου, Χρίστος Ηλία, Χρι-

στόδουλος Σπύρου και Χρι-

στόδουλος Χριστοδούλου.

Δέηση και τρισάγιο

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, η Εκ-

κλησιαστική Επιτροπή Πανα-

γίας Χρυσελεούσας Τρυπημέ-

νης και όλα τα οργανωμένα σύ-

νολα της κατεχόμενης κοινότη-

τας Τρυπημένης, καλούν τους

συγχωριανούς στην Κοφίνου,

την Kυριακή 4 Ιανουαρίου

2015, ώρα 12:00 το μεσημέ-

ρι. Θα πραγματοποιηθεί προ-

σκύνημα στον ιερό ναό του Αγί-

ου Μοδέστου και σύντομη δέη-

ση για ελευθερία και επιστρο-

φή στην τουρκοκρατούμενη

κοινότητα και σε όλα τα κατεχό-

μενα μέρη του βόρειου τμήμα-

τος της πατρίδας μας, καθώς

και τρισάγιο για όλους τους

προαπελθόντες συγχωριανούς

μας. Της δέησης και του τρισα-

γίου θα προστεί ο Επίσκοπος

Μεσαορίας Γρηγόριος. 

ΜΕσα σε μια όμορφη εορταστική ατμόσφαι-

ρα πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη Τα-

μασσού η χριστουγεννιάτικη γιορτή του πο-

δηλατικού ομίλου ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ. Ο πανιε-

ρότατος Μητροπολίτης Ταμασσού και Ορει-

νής κ. Ησαΐας, αφού ευλόγησε έκοψε τη βα-

σιλόπιτα του ομίλου και μίλησε με τον πατρι-

κό του λόγο προς τους γονείς και παιδιά του

ποδηλατικού ομίλου, εξαίροντας την όλη λει-

τουργία και δράση του ποδηλατικού ομίλου.

Τα παιδιά όλα χάρηκαν ιδιαιτέρως παίρνον-

τας τα αναμνηστικά τους δώρα εκ μέρους

του ομίλου. Ο ποδηλατικός όμιλος της Ιεράς

Μητροπόλεως Ταμασσού «ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ»

διατηρεί έξι ποδηλατικές ακαδημίες στον Λυ-

θροδόντα, Πέρα Ορεινής, Κλήρου, Παλαιχώ-

ρι και Άγιο Επιφάνιο, απασχολώντας γύρω

στα 150 παιδιά.

Γιορτή ποδηλατικού ομίλου ΑΓΙΟΣ ΜΝΑΣΩΝ

Παραμονή πρωτοχρονιάς
στην Αγία Νάπα
Πλοyσιο είναι και φέτος το Πρόγραμμα της Παραμονής
Πρωτοχρονιάς, που ετοίμασε για τους δημότες και επι-
σκέπτες του ο Δήμος Αγίας Νάπας. Το πρόγραμμα αρχίζει
στις 9.00 μ.μ. και θα διαρκέσει μέχρι τις πρωινές ώρες
του νέου έτους, και περιλαμβάνει μουσική και τραγούδια
που θα παίζουν γνωστοί DJ, χορευτικές παραστάσεις,
Άγιο Βασίλη ο οποίος θα μοιράζει πλούσια δώρα, θα ψή-
νονται και θα προσφέρονται στους θαμώνες παραδοσιακά
εδέσματα και άφθονο κρασί, ενώ με την υποδοχή του
καινούργιου χρόνου θα κοπεί η Βασιλόπιτα, η οποία θα
μοιραστεί στον κόσμο μαζί με την παραδοσιακή σούπα.

† ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα και αδελφή 

ΑΝΔΡΟΥΛΑ ΓΕΤΤΙΜΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 
από τον Καραβά Κερύνειας, κάτοικο Λεμεσού 

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 29.12.2014, σε ηλικία 55 ετών,
κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 31.12.2014 και ώρα 12.30 μ.μ.,

από τον ιερό ναό Αγίου Κοσμά του Αιτωλού στο κοιμητήριο 
Σφαλαγγιώτισσας, στον Άγιο Αθανάσιο Λεμεσού, και καλούμε 

όσους επιθυμούν να παρευρεθούν για το τελευταίο αντίο. 

Οι τεθλιμμένοι:   
Σύζυγος: Ιωάννης Χριστοδούλου

Παιδιά: Σωκράτης, Χρίστος και Κυριάκος Χριστοδούλου
Αδελφός: Ευριπίδης Γεττίμης 

Λοιποί συγγενείς. 

Αντί στεφάνια παρακαλούμε όπως γίνονται εισφορές 
για το πρόγραμμα της  Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού «Γεύμα
Απόρων», και για τον σύνδεσμο «Εuropa Donna» Κύπρου. 

† ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και αδελφή  

ΑΘΗΝΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΟΥ
(το γένος Γιαξή)

από την Παλουριώτισσα

που απεβίωσε χθες Δευτέρα 29/12/2014, σε ηλικία  81 ετών,
κηδεύουμε αύριο Τετάρτη 31/12/2014 και ώρα 12.00 μ.,

από τον ιερό ναό Παναγίας Ευαγγελιστρίας στην
Παλουριώτισσα, και καλούμε όσους επιθυμούν να παραστούν.

Οι τεθλιμμένοι:
Παιδιά: Ανδρέας Χριστοδουλίδης
Κυπρούλα - Μιχάλης Κυριακίδης

Εγγόνια, αδέλφια  και λοιποί συγγενείς.

Αντί στεφάνια, παρακαλούμε να γίνονται εισφορές
για το Ανακουφιστικό Ίδρυμα «ΑΡΟΔΑΦΝΟΥΣΑ»

40 χρόνια Σωτήρης Καραγιώργης-
Μουσικό αφιέρωμα

Το ΠολιΤισΤικο Κέντρο «Τεχνόπολις 20» παρουσιάζει
τον μουσικοσυνθέτη και μαέστρο Σωτήρη Καραγιώργη
σε μια συναυλία-αφιέρωμα στο συνθετικό του έργο, την
Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2015, ώρα 7:30 μ.μ. Μια πληθώρα
ερμηνευτών θα τραγουδήσουν τα έργα του με συνοδεία
πιάνου από τον ίδιο. Τραγουδούν: Τιτσιάνα Σογιάτ,
Ανδρέας Αρτέμης, Νάταλη Φλουρή, Στέφανη Νεοφύτου,
Φιλονίλα Χριστοφόρου, Ναστάζια Πέτρου, Θεοφανώ Χα-
ραλαμπίδου, Ντίνα Μυλωνά, Χάρης Δημητριάδης, Μαρία
Ανδρέου, Ιφιγένεια Τερπίζη, Έλενα Ευθυμίου, Στέλιος
Κακογιάννης, Βαρβάρα Κωνσταντίνου, Κυριάκος Δρου-
σιώτης, Γιώργος Ελευθερίου, Κώστας Μανώλης, Αντιγόνη
Κυριάκου, Σάββας Χρυσοστόμου. Παίζουν: Παναγιώτης
Λιασίδης - μπουζούκι, Παναγιώτης Σόλωνος - ακορντεόν,
Σταύρος Μανώλης - μπαγλαμάς. Είσοδος: 7 ευρώ. Για
πληροφορίες και κρατήσεις στο 70002420.
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ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

Άμεση Ανάγκη 199
Αστυνομία 1499
Αστυνομία- Γραμμή του πολίτη 1460
Δασικές πυρκαγιές 1407
Αεροδρόμια 77778833
Α.Η.Κ. - βλάβες 1800
CYTA - βλάβες 132
Κέντρο πληροφόρησης φαρμάκων
και δηλητηριάσεων (Δεν λειτουργεί
Σαββατοκύριακα και καθημερινές
μετά τις 14.30) 1401
Κεν. Άμεσης Βοήθειας
Θυμάτων Βίας 1440
Νοσοκομεία 1400
Πληροφορίες καταλόγου 11892

/ 11888/11800
Συμ/τικό Κέντρο AIDS 22305155
Υπηρεσία Ανταπόκρισης Ναρκωτικών
και βοήθειας 1410 ή 22463006
Υπηρ. Αεροπορικών
Ναυτικών ατυχημάτων 1441

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Ασθενοφόρα 22604000 ή 199
Αρχηγ. Αστυνομίας 22808080
Νοσοκομείο 22603000
Κίνηση Συμπαράστασης AIDS

99609070
Πρώτες Βοήθειες 22604009, 
22604011
Πυροσβεστική 22802150-1
Συμβ. Υδατοπρ. Λ/σίας 22698000
Γραμμή επικοινωνίας 
για την κατάθλιψη 96453444

ΛΕΜΕΣΟΣ

Πρώτες Βοήθειες 25305770
Νοσοκομείο 25801100
Πυροσβεστική 25805400-1
Αστυνομία 25805050
Αρχή Ηλεκτρισμού 25205000
Συμβ. Υδατοπρομήθειας 25830000
Κέντρο Υποστήριξης για τους Φορείς του
AIDS-ΚΥΦΑ 25340305

Λιμάνι 25819200

ΛΑΡΝΑΚΑ

Αεροδρόμιο 77778833
Αστυνομία 24804040
Υδατοπρομήθεια (Βλάβες) 24822400, 

24363432
Ολυμπιακή Αεροπορία
(αφίξεις - αναχωρήσεις) 77778833
Πρώτες Βοήθειες 24304322
Πυροσβεστική 24804280
Κυπριακές Αερογραμμές
(αφίξεις - αναχωρήσεις) 24643300
Λιμάνι 24815225
Συμβ. Αποχετεύσεων 24815222

ΠΑΦΟΣ

Αεροδρόμιο 77778833
Αστυνομία 26806060
ΑΗΚ 26932395
Λιμάνι 26946840
Νοσοκομείο 26803100
Πρώτες Βοήθειες 26803145
Πυροσβεστική 26806272
Υδατοπρομήθεια - βλάβες 99603622

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

Αστυνομία 23803030
Νοσοκομείο 23821211
Πυροσβεστική 23803232
Υδατοπρομήθεια - βλάβες 99625171

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Αγρός 25521317
Αθηένου 24522328
Ευρύχου 22465586
Κυπερούντα 25806700
Κάμπος 22942686
Κλήρου 22632332
Λεύκαρα 24342429
Όμοδος 25421254
Πεδουλάς 22952459
Πλάτρες 25422224
Πύργος 26522353

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

CYP429 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 08.00
WZZ3251 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 08.30
ΑΕΕ902 ΑΘΗΝΑ 09.40
UAE107 ΝΤΟΥΜΠΑΪ 10.20
EZS1197 ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΜΙΛΟΥΖΗ 10.45
QTR265 ΝΤΟΧΑ 10.55
ΑΙΖ161 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 11.30
TSO3161 ΜΟΣΧΑ/ΒΝΟΥΚΟΒΟ 12.05
GFA941 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 12.20
CYP313 ΑΘΗΝΑ 13.05
AUI341 ΚΙΕΒΟ/ΜΠΟΡΙΣΜΠΙΛ 13.05
ΑFL2072 ΜΟΣΧΑ 13.35
WZZ4437 ΣΟΦΙΑ 13.40
AUA831 ΒΙΕΝΗ 14.30
ΑΕΕ904 ΑΘΗΝΑ 15.40
DLH1760 ΜΟΝΑΧΟ 15.55
ΕΖΥ7155 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 16.05
CYP427 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 16.15
MSR741 ΚΑΪΡΟ 17.30
UAE108 ΜΑΛΤΑ 18.15
BAW662 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ 18.20
ΑΕΕ906 ΑΘΗΝΑ 18.25
ΝΑΧ2486 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΚΑΤΟΥΙΚ 19.25
CYP499 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 19.25
CYP327 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΣΤΑΝΣΤΕΝΤ 19.30
CYP337 ΑΘΗΝΑ 21.05
WZZ2451 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 21.20
ΜΕΑ261 ΒΗΡΥΤΟΣ 21.35
ΑΕΕ908 ΑΘΗΝΑ 23.10

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

ΑΕΕ911 ΑΘΗΝΑ 08.30
RJA134 ΑΜΑΝ 08.40
CYP312 ΑΘΗΝΑ 09.00
CYP326 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΣΤΑΝΣΤΕΝΤ 09.00

WZZ3252 ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 09.05
CYP498 ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 09.50
ΑΕΕ903 ΑΘΗΝΑ 10.20
EZS1198 ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΜΙΛΟΥΖΗ 11.25
CYP426 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 11.30
UAE107 ΜΑΛΤΑ 11.35
ΑΙΖ162 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 12.40
TSO3162 ΜΟΣΧΑ/ΒΝΟΥΚΟΒΟ 13.05
GFA942 ΜΠΑΧΡΕΪΝ 13.05
QTR266 ΝΤΟΧΑ 13.10
WZZ4438 ΣΟΦΙΑ 14.15
ΑFL2073 ΜΟΣΧΑ 14.40
AUI342 ΚΙΕΒΟ/ΜΠΟΡΙΣΜΠΙΛ 14.40
ΑΕΕ905 ΑΘΗΝΑ 16.20
AUA832 ΒΙΕΝΗ 16.40
ΕΖΥ7156 ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 16.45
DLH1761 ΜΟΝΑΧΟ 16.55
CYP336 ΑΘΗΝΑ 17.00
MSR742 ΚΑΪΡΟ 18.30
ΑΕΕ907 ΑΘΗΝΑ 19.10
UAE108 ΝΤΟΥΜΠΑΪ 19.30
BAW663 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΧΙΘΡΟΟΥ 19.35
ΝΑΧ2487 ΛΟΝΔΙΝΟ/ΚΑΤΟΥΙΚ 20.10
WZZ2452 ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 21.55
ΜΕΑ262 ΒΗΡΥΤΟΣ 22.15
CYP428 ΤΕΛ ΑΒΙΒ 22.35

ΑΦΙΞΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

LOT171 ΒΑΡΣΟΒΙΑ 02.55
ASL506 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 03.20
RJA133 ΑΜΑΝ 07.55

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

LOT172 ΒΑΡΣΟΒΙΑ 03.40
ASL507 ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ 04.05
ΑΕΕ901 ΑΘΗΝΑ 05.30

Γεγονότα

1824: Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώ-
νης παραδίδεται στην Κυβέρνη-
ση, κατά τη διάρκεια του εμφυλί-
ου πολέμου.
1894: Με προσωπική επιστολή
στον Δημήτριο Βικέλα, φοιτητής
δηλώνει τον ενθουσιασμό του
για την τέλεση των Ολυμπιακών
Αγώνων στην Αθήνα και δε-
σμεύεται να συνεισφέρει 10
δραχμές από το υστέρημά του,
από την 1η Ιανουαρίου 1895
έως τον Ιούνιο του 1896, ώστε
να συμβάλει και αυτός στον κοι-
νό στόχο.
1963: Χαράσσεται η Πράσινη
Γραμμή στη Λευκωσία. Έξι τουρ-
κοκυπριακοί θύλακοι στη μεγα-
λόννησο, μετά τις δικοινοτικές
ταραχές.
1966: Εκδίδεται η απόφαση για
τη δολοφονία του βουλευτή Γρη-
γόρη Λαμπράκη. Καταδικάζονται
για θανατηφόρο σωματική κά-
κωση-συνέργεια οι Σπύρος Γκο-
τζαμάνης (11 χρόνια), Εμμα-
νουήλ Εμμανουηλίδης (8,5 χρό-
νια) και για δατάραξη οικιακής
ειρήνης άλλα 8 άτομα (ποινές
κάτω του έτους).

Γεννήσεις

1865: Ρούντγιαρντ Κίπλινγκ, Άγ-
γλος συγγραφέας. Βραβεύτηκε
με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1907
(Το βιβλίο της Ζούγκλας, Μό-
γλης) (θαν. 18/1/1936). 
1906: Σεργκέι Κορολιόφ, Σο-
βιετικός διαστημικός μηχανικός,
από τους ανθρώπους που δια-
μόρφωσαν το διαστημικό πρό-
γραμμα της ΕΣΣΔ (θαν.
14/1/1966).
1928: Μπο Ντίντλεϊ, καλλιτεχνι-
κό ψευδώνυμο του Ίλας Όθα
Μπέιτς, Αμερικανός ρόκερ (θαν.
2/6/2008).

Θάνατοι

1691: Ρόμπερτ Μπόιλ, Άγγλος
χημικός και φιλόσοφος (γεν.
25/1/1627).
1944: Ρομέν Ρολάν, Γάλλος συγ-
γραφέας. Τιμήθηκε με Νόμπελ
Λογοτεχνίας το 1915 (γεν.
29/1/1866).
1995: Χάινερ Μίλερ, Γερμανός
δραματουργός, σκηνοθέτης και
ποιητής (γεν. 9/1/1929).

Λευκωσία

Χατζηαποστόλου Σκεύος:

Πρίγκιπα Καρόλου 16, δί-
πλα από ξενοδοχείο Άστυ,
τηλ.: 22270770

Βρακάς Δημήτρης: Λεωφ.
Αρχ. Μακαρίου Γ’ 265,
έναντι Marks & Spencer
Λακατάμειας, τηλ.:
22384900

Τούμπα Γιούλα: Λεωφ. Αθα-
λάσσης 86Γ και Δωριέων,
έναντι καταστήματος Moth-
ercare, Στρόβολος, τηλ.:
22313677

Χαραλάμπους - Γιάλλουρου

Ξένια: Λεωφ. Αρχ. Μακαρί-
ου Γ’ & Δοϊράνης 1, κάτω
από κλινική “Αγγελή”,
τηλ.: 22374939

Παπαϊακώβου Ιάκωβος: Λε-
ωφ. Δημοκρατίας 60,
έναντι Λυκ. Απ. Βαρνάβα,
Στρόβολος, τηλ.:
22450644

Λεμεσός

Πίτσιακου Έλενα: Απ. Βαρ-
νάβα 37, Βορείως φώτων
Σιμιλλίδη, τηλ.:

25662177

Αγγελόπουλος Τάκης: Γρ.
Αυξεντίου & Σπ. Κυπρια-
νού 6, 200 μ. από Δημ.
Σχολείο Χαλκούτσας, Μέ-
σα Γειτονιά, τηλ.:
25751900

Στεφανίδου Μαίρη: Επισκό-
που Λαυρεντίου 6, πάρο-
δος έναντι ΙΝΤΕRCOLLE-
GE, τηλ.: 25333726

Λάρνακα

Δημητρίου Ανδρέας: Αρχ.
Μακαρίου Γ’ 44, δίπλα
από Εθνική Τράπεζα Ελλά-
δος, τηλ.: 24822422

Ιωαννίδου Χρυστάλλα: 1ης
Απριλίου 14, τηλ.:
24650565

Πάφος

Δημητρίου Γιώργος: Κινύρα
30, δρόμος από Νέο Δικα-
στήριο προς Τεχνική Σχο-
λή, τηλ.: 26942131

Παραλίμνι

Λοΐζου Παναγιώτης: Λεωφ.
Γρίβα Διγενή 150, τηλ.:
23821368

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Φεουδαρχικά υπολείμ-
ματα στις σύγχρονες κοι-
νωνίες.
2. Απαραίτητη στην κουζί-
να. - Ένα από τα κύρια πρό-
σωπα της τραγωδίας αυτής
είναι ο Ερμής.
3. «Οι δεσποινίδες» της εί-
ναι ένα από τα γνωστότερα
έργα του Πικάσο.
4. Έχει και τη μορφή κολό-
νας. - Σοφός δάσκαλος του
Σαμουήλ.
5. Αν του προσθέσουμε το
«που», χρησιμοποιείται
αφηγηματικά ή εναντιωμα-
τικά. - Συγκοινωνιακά αρχι-
κά.
6. Συνυφασμένη με τη λα-
τρεία της Αθηνάς (καθ.).
7. Αναφέρεται και η έμμο-
νη. - Συνθετικό του τίτλου
αραβικών εφημερίδων.
8. Συχνά αναφερόμενα
φαινόμενα.
9. Αρχαίος Πέρσης αξιω-
ματούχος (με άρθρο).

ΚΑΘΕΤΑ

1. Αναφέρεται και αυτό το
«απόρρητο».
2. Από ποτά αποτελείται,
στη γενική (αντίστρ.). - Φω-
τιστικό μέσο των αρχαίων. 
3. Ενέπνευσε τον Ευριπίδη
σε δύο τραγωδίες του.
4. Η λεπτότητα τούς χαρα-
κτηρίζει. - Τέχνη... Άγγλων.
5. Κορίνθια εταίρα της αρ-

χαιότητας. - Συμβολίζει χη-
μικά το ιρίδιο.
6. Εξυπηρετεί συμφέρον-
τα. 
7. Δεν είναι... προσηλωμέ-
να. - Πρόθεση με απόστρο-

φο.
8. Ερωμένη του Δία. - Η έν-
νοιά της ορίζεται από το
Διεθνές Δίκαιο.
9. Δημιουργείται από μίαν
αντανάκλαση.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1. ΠΙΝΔΑΡΟΣ 2. ΕΠΑΙΤΕΙΑ 3. ΟΚΑ - ΚΩΣ 4.

ΡΑΣΑ - ΚΟ 5. ΕΜ - ΙΚΟΝΙΟ 6. ΛΑΛΟ - ΠΟΛΥ 7. ΑΝΑΣΤΗΜΑ
8. ΟΤΙ - ΙΡΑ 9. ΟΟΥ - ΙΣΑΑΚ. 
ΚΑΘΕΤΑ: 1. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 2. ΠΙ - ΑΜΑΝΤΟ 3. ΝΑΟΣ - ΛΑΟΥ
4. ΔΙΚΑΙΟΣ 5. ΑΤΑ - ΤΑΙ 6. ΡΕ - ΚΟΠΗ 7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8.

ΣΑΩ - ΙΛΑΡΑ 9. ΣΙΟΥ - ΑΚ.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ 30 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
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