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Το Αλ Τζαζήρα το Κυπριακό και το Βαρώσι 

Εισαγωγή: Μερόπη Τσιμίλη  

Το Αλ Τζαζήρα, το Κυπριακό και το Βαρώσι    08-10-2020 

Αγαπητοί φίλοι, είμαστε ξανά μαζί, σε ένα ακόμα διαδικτυακό Καφενείο της Πέμπτης. Σας 

καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που συνεχίζουμε μαζί αυτή την προσπάθεια. Χαιρόμαστε 

πραγματικά που το Καφενείο της Πέμπτης έγινε μέρος της ζωής όλων μας.     

Το σημερινό θέμα, με ομιλητή τον Θέμο Δημητρίου, έχει τίτλο: Το Αλ Τζαζήρα, το Κυπριακό και το 

Βαρώσι. 

Οι αποκαλύψεις του Αλ Τζαζήρα για το σκάνδαλο των «Χρυσών Διαβατηρίων» ξεσκεπάζουν ίσως 

το πιο εκτεταμένο σκάνδαλο διαπλοκής και διαφθοράς στην Κυπριακή κοινωνία. Βέβαια, τα 

σκάνδαλα υπήρξαν σχεδόν σύμφυτα με την ύπαρξη του κράτους εδώ και 60 χρόνια. Η συχνότητά 

τους όμως κατά τη διακυβέρνηση Αναστασιάδη ξεπέρασε κάθε προηγούμενο. Το χαρακτηριστικό 

του συγκεκριμένου σκανδάλου, των «Χρυσών Διαβατηρίων», είναι πως Κυβερνητικοί θεσμοί, η 

Εκκλησία, δικηγορικά και λογιστικά γραφεία, αλλά, το χειρότερο, και ο ίδιος ο Πρόεδρος και η 

οικογένειά του είναι βαθιά εμπλεγμένοι και έχουν έτσι βρεθεί ανεπανόρθωτα εκτεθειμένοι 

απέναντι στο λαό και τη διεθνή κοινότητα. Πέρα όμως από αυτό καθαυτό το σκάνδαλο, πόσο 

ασύνδετο μπορεί να είναι με όσα άλλα συμβαίνουν; Πόσο ασύνδετο μπορεί να είναι με τα 

παιχνίδια του Αναστασιάδη που άρχισαν στο Μοντ Πελεράν και το Κραν Μοντανά και συνεχίζονται 

έκτοτε, με την απουσία οποιασδήποτε πρόθεσης για επίλυση του Κυπριακού, με τα αδιέξοδα που 

κτίζει με τις παλινωδίες του, με τα επικίνδυνα παιχνίδια και συμμαχίες του για τους  

υδρογονάνθρακες, και που, συνολικά, οδήγησαν και στον προ των πυλών εποικισμό της 
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Αμμοχώστου; Μήπως αυτό το σκάνδαλο των «Χρυσών Διαβατηρίων» είναι ακόμα πιο εκτεταμένο 

και επικίνδυνο, ως μέρος ενός ξετσίπωτου πλέγματος διαφθοράς;    

Ο Θέμος Δημητρίου στην παρουσίασή του, θα αναζητήσει τις διασυνδέσεις σε ένα τέτοιο πλέγμα 

και θα θέσει ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σε σχέση με τη δυναμική της διαφθοράς και 

της πολιτικής ασυδοσίας της Κυβέρνησης. Την αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον, όπως και τη 

συζήτηση που θα προκαλέσει.  

Ο λόγος στο Θέμο 

.................................. 

Θέμος Δημητρίου:  

Μία συγκυρία έχει φέρει το Βαρώσι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Όταν 

προγραμματίζαμε για μια συζήτηση για το Βαρώσι, την τοποθετούσαμε στο γενικό πλαίσιο, και 

ήταν μία από τις πιθανότητες να συμβεί κάτι μέσα στην επόμενη περίοδο,  να συμβεί κάτι σοβαρό. 

Σήμερα είναι η μέρα που άνοιξε η παραλία του Βαρωσιού σε μια κίνηση που απειλεί να ανατινάξει 

την προοπτική για συνομιλίες στον αέρα, με την Τουρκία και τον Ερτογάν να ρίχνουν όλο το βάρος 

τους στις Τ/Κυπριακές εκλογές για εκλογή του Τατάρ και αφαίρεση του Ακιντζί από την εξίσωση 

των συνομιλιών, γιατί απλούστατα ο Ακιντζί δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα ακολουθήσει το τι 

θα του πει η Τουρκία άσχετα με το αν αυτό θα ήταν για το καλό ή όχι των Τ/Κυπρίων. Κόντρα στις 

χυδαιότητες που πολλοί δικοί μας πολιτικοί έχουν εκτοξεύσει στο παρελθόν απέναντι στον Ακιντζί, 

ότι είναι εγκάθετος ηγέτης, ότι ακολουθεί τις οδηγίες της Άγκυρας, ο Ακιντζί έδωσε πια την 

δυνατότητα σε όλο τον Ε/Κυπριακό πληθυσμό να δει ότι αυτό δεν έχει καμία σχέση με την 

πραγματικότητα, ότι υπάρχουν αγωνιστές οι οποίοι είναι έτοιμοι να δώσουν τη μάχη τους και να 

την κερδίσουν ακόμα. Το αν θα κερδίσει ο Ακιντζί δεν το ξέρω, όμως πιστεύω ότι εάν κερδίσει θα 

είναι μια δεύτερη εξέγερση των Τ/Κυπρίων, ανάλογης σημασίας με εκείνη του 2003.  
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Για τη σύνδεση του Al Jazeera με το Κυπριακό και το Βαρώσι, έχει περίπου δώσει τη γενική εικόνα 

η Μερόπη. Είτε το θέλουμε είτε όχι, έχουμε φτάσει σε μια εποχή όπου τα συμφέροντα ενός λαού 

ή τα συμφέροντα ενός Κράτους ή τα συμφέροντα τα οποία θεωρούσαμε ότι κυνικά κυνηγούσε το 

κάθε κράτος, δεν είναι πλέον ο μόνος κυνισμός ο οποίος υπάρχει στη όλη ιστορία, γιατί τα 

συμφέροντα του κράτους δεν ταυτίζονται κατ’ ανάγκη με το λαό του, δεν ταυτίζονται με την 

πλειοψηφία, και ολοένα και περισσότερο αρχίζουν να ταυτίζονται με μικρές κλίκες, μικρές ελίτ, 

ακόμα και πρόσωπα τα οποία προωθούν τις δικές τους πολιτικές και τα δικά τους προσωπικά 

συμφέροντα. 

 

Αυτή η φωτογραφία είναι σημερινή, από το άνοιγμα της παραλίας της Αμμοχώστου. Τι έχει ανοίξει 

στην παραλία της Αμμοχώστου δεν είναι πολύ καθαρό ακόμα. Έχει ανοίξει η παραλία, αλλά αυτή η 

παραλία έχει μία είσοδο, είναι ένα μονοπάτι ουσιαστικά, και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα 

πράγματα, ούτε έχει γίνει τίποτε τελικό.  Το ποια θα είναι η τύχη της παραλίας θα εξαρτηθεί 

καταρχήν από το αποτέλεσμα των εκλογών, ποιος θα κερδίσει τις εκλογές αύριο την Κυριακή στο 

δεύτερο γύρο και από το πώς θα εξελιχθεί η πορεία των συνομιλιών. Αυτό το άνοιγμα είναι ένα, εν 

δυνάμει, πολύ σημαντικό βήμα προς τον εποικισμό και της κλειστής πόλης, αλλά δεν έχει ακόμα 

αποφασιστεί τίποτε. Επομένως τα πράγματα παίζονται και δεν νομίζω ότι είναι η ώρα που πρέπει 

να είμαστε απελπισμένοι και να πάμε σπίτι μας και να περιμένουμε την τύχη μας. Είναι η ώρα που 

αλλάζουν πράγματα, είναι η ώρα του αγώνα και είναι η ώρα στην οποία έχει σημασία το τι κάνουν 

οι άνθρωποι και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει και εμείς σαν ελληνοκύπριοι να το καταλάβουμε.  

Αν εκλεγεί ο Ακιντζί και αν ακόμα μία φορά γυρίσουμε την πλάτη στους Τουρκοκύπριους και δεν 

προχωρήσουμε προς τη λύση του κυπριακού, το τι θα επέλθει μετά θα έχει άμεση σημασία τόσο 

για το Βαρώσι όσο και για την υπόλοιπη Κύπρο. 
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 Το Βαρώσι δεν είναι τώρα που βγαίνει στην επιφάνεια σε σχέση με το Κυπριακό. Το 2014 ήρθε ο 

Τζο Μπάιντεν στην Κύπρο και θυμούμαι πως τότε με είχε καλέσει το Τουρκοκυπριακό Τεχνικό 

Επιμελητήριο Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων για να κάνω μία παρουσίαση για το Βαρώσι. 

Ψάχνοντας να δω γιατί να συζητήσουμε για το Βαρώσι, διαπίστωσα ότι υπήρχε ένα πολύ μεγάλο 

ενδιαφέρον για τη λύση του Κυπριακού. Ο Τζο Μπάιντεν ήρθε στη Κύπρο σε μια εποχή που ο 

Αναστασιάδης ήταν υπέρμαχος της λύσης, και προσωπικά θεωρώ ότι ήτανε ειλικρινής εκείνη τη 

περίοδο, δεν το έκανε μπλοφάροντας. Ήθελε να προχωρήσει προς τη λύση, αλλά είχε απέναντί του 

τον Έρογλου, ο οποίος κάθε άλλο παρά ήθελε κάτι τέτοιο. Υπήρχε τρομακτική πίεση από τον Τζο 

Μπάιντεν τότε για να προχωρήσουν στις συνομιλίες και μάλιστα έβαλε το Βαρώσι στην πρώτη 

γραμμή της συζήτησης. 

 

 Ο Τζο Μπάιντεν δεν περιορίστηκε στο να δει μόνο τον Αναστασιάδη και τον Έρογλου. 

Καταλάβαινε ότι έπρεπε να δει και την κυπριακή κοινωνία ευρύτερα. Φυσικά, με τον τρόπο που 
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καταλάβαινε ο Μπάιντεν την κυπριακή κοινωνία, θέλησε να δει τους εκκλησιαστικούς ηγέτες γιατί, 

υποθέτω, είχε την εντύπωση ότι επρόκειτο για μια θρησκευτική σύγκρουση στην Κύπρο. Είδε τους 

θρησκευτικούς ηγέτες, και είχε μια πολύ θετική αντιμετώπιση και από τον Αρχιεπίσκοπο και από 

τον Μουφτή, αλλά και από τους υπόλοιπους θρησκευτικούς ηγέτες της Κύπρου. 

 

Η δική μου εκτίμηση είναι ότι ναι μεν το παιγνίδι δεν παίζεται σε επίπεδο θρησκειών, αλλά οι 

θρησκείες έχουν ένα μεγάλο ρόλο να παίξουν, γιατί αν ρίξουν το βάρος τους προς μια κατεύθυνση 

έχουν πολλούς πιστούς οι οποίοι θα ακολουθήσουν την καθοδήγηση της εκκλησίας. Επομένως 

τούτη η κίνηση δεν ήταν τυχαία, ήταν μια στρατηγική προσπάθεια από τους Αμερικάνους να 

προχωρήσουν σε λύση του Κυπριακού.  

 

Δεν ήταν μόνο ο Τζο Μπάιντεν, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τότε. Την ίδια εποχή είχαμε και το Τζον 

Κέρι, υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίος συνάντησε και τον Κασουλίδη και τον Αχμέτ 

Νταβούτογλου. 
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Εδώ βλέπουμε τον Μπάιντεν να συναντά τον Αντώνη Σαμαρά, και έγιναν τότε και συναντήσεις του 

Νταβούτογλου με τον Βενιζέλο.  

Ήταν μία ευρείας έκτασης προσπάθεια προς τη λύση του κυπριακού.  
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Όχι μόνο Ελλάδα, Κύπρος, Τουρκία, αλλά και άλλες δυνάμεις στη περιοχή ενεπλάκησαν, όπως ο 

Νεντανιάχου του Ισραήλ. 

 

Την ίδια όμως εποχή έχουμε τον Μπάιντεν να πηγαίνει και στην Ουκρανία. Τι ήθελε στην 

Ουκρανία; Θέλω να θυμίσω ότι πήγε αμέσως μετά την ανατροπή του Γιανουκόβιτς, ο οποίος ήταν 

πρόεδρος της Ουκρανίας και είχε απορρίψει λίγο πριν ανατραπεί την πρόταση για συνεργασία με 

την Ευρώπη και προτίμησε να επιδιώξει συνεργασία με τη Ρωσία. Η ανατροπή του έγινε 

ουσιαστικά σε αυτή τη βάση, με την εξουσία να φεύγει από τα χέρια του  Γιανουκόβιτς, να χάνουν 

οι Ρώσοι την επιρροή τους και να περνά στη σφαίρα της Δύσης η Ουκρανία. Ο Μπάιντεν ήταν εκεί, 

αλλά δεν ήταν μόνο κρατικό το ενδιαφέρον των ΗΠΑ. Υπήρχε και μια άλλη, λιγότερο αγνή, 

προσέγγιση του Μπάιντεν, αρκετά προσωπική. 
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Ο Μπάιντεν έχει ένα γιο, τον Χάντερ Μπάιντεν. Στην Ουκρανία υπάρχει μια εταιρεία που 

ονομάζεται Burisma, είναι η μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας και στο διοικητικό της 

συμβούλιο υπήρχε και ο Χάντερ Μπάιντεν. 

 

 

Ο Χάντερ Μπάιντεν ήταν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Burisma όχι μετά την ανατροπή του 

Γιανουκόβιτς αλλά αρκετά πριν. Είναι ενδιαφέρον να δείτε ότι κάτω από το Δ.Σ. αναφέρονται και 

δυο ονόματα, ANZELIKA PASENIDOU και RIGINOS CHARALAMBOUS. Θα επανέλθουμε, γιατί έχει 

σχέση και με μας.  
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Στη Νέα Υόρκη υπάρχει μια εταιρεία που ονομάζεται Rosemont Seneca, στην οποία Managing 

Director είναι ο Devon Archer ο οποίος, αν θυμάστε, ήταν και στην Burisma - υπάρχει αυτή η 

σύνδεση - όπως επίσης και ο Χάντερ Μπάιντεν. Πήγαιναν λίγο πακέτο ο Devon Archer και ο Χάντερ 

Μπάιντεν. 

 

 

Η Rosemont Seneca ανήκει κατά 50% στην Rosemont Capital, όπου διευθυντικές μορφές είναι ο  

Christopher Heinz  και ο Devon Archer, ο συνεργάτης του Μπάιντεν, όπως επίσης ο Κρίστοφερ 

Χάινς που είναι προγονός του Τζον Κέρι. 
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Υπάρχει μια διαπλοκή πολύ ενδιαφέρουσα, και βλέπουμε τη Burisma στην Κύπρο - η βάση της 

είναι η Κύπρος - να εκπροσωπείται από την Ατζέλικα Πασανίδου (ζει στην Αρχιεπισκόπου 

Μακαρίου στη Λεμεσό) και τον Ριγίνο Χαραλάμπους να είναι Διευθυντής και βασικό στέλεχός  της.   

 

Η Burisma ανήκει κατά 100% σε μια άλλη Κυπριακή εταιρία, τη Brociti, της οποίας ιδρυτής και 

ιδιοκτήτης είναι ο Μύκολα Ζλοτσιέφσκι. 
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Ο Μύκολα Ζλοτσιέφσκι ήταν Υπουργός Οικολογίας και Φυσικών Πόρων της Ουκρανίας από το 

2010 μέχρι το 2012 (την εποχή δηλαδή του Γιανουκόβιτς) και ήταν επίσης το 2012-2014 στο Εθνικό 

Συμβούλιο Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας. Είχε δηλαδή στενές σχέσεις με την κυβέρνηση 

του Γιανουκόβιτς που ανατράπηκε τον Φλεβάρη του 2014. 

Αυτός ο Υπουργός Οικολογίας και Φυσικών Πόρων ήταν γνωστός για την καταστροφή του 

περιβάλλοντος που προκαλούσε με την εταιρεία του, την Burisma. Βλέπουμε ένα σκίτσο σε μια 

εφημερίδα στην Ουκρανία που τον σατίριζε για το ρόλο του σε σχέση με το περιβάλλον. 

 

Παράλληλα, υπήρχαν τότε πολύ πιο σοβαρά ζητήματα στη Μέση Ανατολή, για τους Αμερικάνους 

βασικά και για την Δύση γενικότερα:  είχαμε το ISIS που απειλούσε τότε την ανθρωπότητα. 
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Η βαρβαρότητα προ των πυλών και, με βάση όλα αυτά, ήταν φανερό λίγο-πολύ, για μένα 

τουλάχιστον, ότι το Κυπριακό ήταν πολύ μικρό πρόβλημα για να επιτρέψουν οι Αμερικανοί να 

τους χαλάσει τις δουλειές τους και τις κρατικές και τις προσωπικές και τις γεωπολιτικές τους 

επιδιώξεις. 

(Όλα αυτά είναι από την παρουσίαση μου το 2014 στο Τ/Κυπριακό επιμελητήριο). 
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Οι Αμερικανοί και η Δύση έχουν λοιπόν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα για ν’ αφήσουν την Κύπρο 

να τους βασανίζει. Έχουν ανάγκη για σταθερότητα στην περιοχή. Για να πετύχουν τη σταθερότητα 

έχουν ανάγκη τις καλές σχέσεις ανάμεσα στην Τουρκία, το Ισραήλ και την Αίγυπτο. Χρειάζονται την 

επίλυση των Ελληνοτουρκικών διαφορών – και επομένως τη λύση του Κυπριακού. 

Οι υδρογονάνθρακες, πιθανότατα, έχουν ελάχιστη σημασία για την παγκόσμια ενεργειακή 

οικονομία, αν και είναι αρκετά σημαντικό θέμα - τουλάχιστον στο μυαλό των Κυπρίων - για να 

οδηγήσει στην ειρήνη ή τον πόλεμο.   

«Λύση» έλεγα τότε δεν σημαίνει κατανάγκην επανένωση. Φυσικά, όλοι προτιμούν μια ειρηνική 

επανένωση αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό,  πιο βίαιες «λύσεις» θα μπουν στο τραπέζι, γιατί η 

οικονομική κρίση ήδη προκαλούσε αλλαγές συνειδήσεων, και σε συνθήκες απελπισίας μια νέα 

ένοπλη σύγκρουση δεν μπορεί να αποκλειστεί, ούτε τότε ούτε τώρα. Δεν τη θέλει κανένας αλλά 

δεν πρέπει να νομίζουμε ότι είναι αδύνατο να συμβεί.  
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Υπήρχε μια συγκυρία για τη λύση του Κυπριακού, η οποία συνοψίζεται στην Αμερικανική 

συνειδητοποίηση των παρενεργειών του πολέμου στο Ιράκ, την προσπάθεια αντιμετώπισης της 

παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης και την πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. Η ανάγκη για 

σταθεροποίηση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή κινείτο μέσα από την Κύπρο που έπρεπε να 

πάψει να είναι πηγή αστάθειας και χρειαζόταν να την μετατρέψουν σε μια όαση σταθερότητας. 

Τα συμφέροντα των κρατών και τα συμφέροντα των ιδιωτών, όπως είπαμε, δεν συνάδουν πάντα, 

αλλά σε αυτή τη περίπτωση φαίνεται ότι αυτό συνέβαινε. Επίσης, και η Offshore οικονομία της 

Κύπρου - την οποία ξέρουμε ποια δεινά μας έφερε, μας έχει φέρει και μας φέρνει ακόμα -  είχε και 

εκείνη μεγάλη ανάγκη της σταθερότητας στην Κύπρο. 
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Η συζήτηση για το Βαρώσι ήταν πρώτη στο πακέτο το οποίο προωθούσε ο Μπάιντεν εκείνη την 

εποχή. Είπε επανειλημμένα "συμφωνείστε στο πακέτο για το Βαρώσι", ζήτησε από τους δύο 

ηγέτες να συζητήσουν την πρόταση για την Αμμόχωστο και, αν οι δύο πλευρές συμφωνούσαν, οι 

ΗΠΑ ήταν έτοιμες να συμβάλουν στην εφαρμογή αυτής της πρωτοβουλίας. Ο 'Ερογλου ήταν 

εκείνος ο οποίος δεν ήθελε να κάνει οτιδήποτε, αλλά δεν είπε τίποτε εναντίον αυτής της θέσης 

διότι δεν τολμούσε να τα βάλει με την Αμερική και είπε απλά ότι στις συζητήσεις δεν έγινε 

αναφορά στο Βαρώσι.   

Ο Πρόεδρος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας, Ταλίπ Αταλάϊ, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον 

Αμερικανό Αντιπρόεδρο, δήλωσε ότι επρόκειτο για μια εποικοδομητική συνάντηση, υπήρχε 

δηλαδή πολλή επικέντρωση στο θέμα της Αμμοχώστου δεν ήταν κάτι το οποίο ήταν 

δευτερεύουσας σημασίας για τις προσπάθειες εκείνης της εποχής.  

 

Η άνοδος του Ακιντζί στη προεδρία (Απρίλιος 2015) άλλαξε εντελώς το τοπίο. Τότε πια, οι θέσεις 

του Αναστασιάδη και οι θέσεις του Ακιντζί συνέκλιναν και η λύση ήταν εφικτή. Οι συζητήσεις πολύ 

γρήγορα προχώρησαν σε πολλά θέματα και αυτό το πράγμα προχωρούσε με μεγάλη ταχύτητα και 

φαινόταν ότι πάμε για λύση. Πρέπει να πω ότι οι πιο πολλοί από μας πιστέψαμε ότι πηγαίναμε για 

λύση μέχρι το Μοντ Πελεράν (22-11-2016). Στο Μοντ Πελεράν συνέβη κάτι που έδειξε ότι ο  

Αναστασιάδης άλλαζε πορεία. Αφού ο Ακιντζί είπε ότι θα δώσει χάρτη και το έκανε, και κόντρα 

μάλιστα στους δικούς του τους συμβούλους που του είπαν «μην το κάνεις γιατί θα σου γελάσει ο 

Αναστασιάδης», ο Αναστασιάδης κώλωσε. Είχαμε και τις παρεμβάσεις του Κοτζιά, ο οποίος τότε 

ήταν εντελώς αρνητικός και η επίδραση του ήταν καταστροφική. Είπε τότε ο Αναστασιάδης 

«εντάξει, έδωσες το χάρτη αλλά δεν μπορώ να πω τίποτε γιατί πρέπει να πάω πίσω να 

συμβουλευτώ τους υπόλοιπους πολιτικούς». Και μάλιστα είναι γνωστό ότι τότε η δικαιολογία που 
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βρήκε ήταν πως υποσχέθηκε στον Άντρο Κυπριανού να τον ενημερώσει πριν να συμφωνήσει 

οτιδήποτε, κάτι το οποίο αποδείχτηκε ότι ήταν εντελώς ψέμα διότι δεν υπήρχε τέτοια απαίτηση 

από τον Άντρο Κυπριανού. 

Μετά τα πράγματα  άρχισαν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Οι συνομιλίες δεν 

προχωρούσαν, αλλά υπήρξε η διεθνής πίεση επίμονη, τόσο επίμονη που έφτασαν στο Γκραν 

Μοντανά (Ιούνιος 2017) , εκεί όπου ακόμα και ο Υπουργός εξωτερικών του Αναστασιάδη είπε: 

«στο παρά πέντε της Λύσης». Όμως, αυτό το "παρά πέντε" σαμποταρίστηκε απευθείας από την 

ομάδα του Αναστασιάδη, η οποία αποφάσισε να σηκωθεί και να φύγει, χωρίς καμία δικαιολογία. 

Και ήταν από τότε που άρχισε ο Αναστασιάδης να προτείνει περίεργες λύσεις, για δύο κράτη, 

χαλαρή ομοσπονδία κλπ. και να προχωρεί καθαρά πια για μια προεκλογική εκστρατεία με βάση 

την απορριπτική του τοποθέτηση.   

 

Θέλω να θυμίσω ότι το πλαίσιο Γκουτέρες πρότεινε επιστροφή του Βαρωσιού αλλά και της 

Μόρφου, όπου μάλιστα η Μόρφου, για πολλούς, είχε χαθεί ήδη από το 2004 με την απόρριψη του 

σχεδίου Ανάν στο δημοψήφισμα. Αν πήγαινε κάποιος στα κατεχόμενα 6 μήνες μετά το 

δημοψήφισμα, έβλεπε ξαφνικά να φτιάχνεται ένας τεράστιος αυτοκινητόδρομος από την 

Λευκωσία στη Μόρφου και να σταματά πια η Μόρφου να είναι αποκομμένη περιοχή. Δεν υπήρχαν 

και πολλές ελπίδες να επανέλθει η Μόρφου στο τραπέζι και την έφερε ο Γκουτέρες. Με την 

αποχώρηση από το Κραν Μοντανά, τόσο η επιστροφή του Βαρωσιού όσο και της Μόρφου 

έμπαιναν πλέον σε σημαντική αμφισβήτηση. 
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Η επόμενη κίνηση του Αναστασιάδη ήταν το «Ενεργειακό Πρόγραμμα», το να βγάλει φυσικό 

αέριο. Αυτό το φυσικό αέριο, αν το έβλεπε κάποιος από οικονομικής πλευράς, δεν υπήρχε τίποτε 

που να προσφέρει, ουδέποτε ήταν συμφέρουσα ιστορία το φυσικό αέριο της ανατολικής 

Μεσογείου. Η μόνη σημασία του ήταν σαν στρατηγική ασφάλειας για την Ευρώπη εάν και εφόσον 

τους έκοβε η Ρωσία το φυσικό αέριο, κάτι το οποίο δεν φαίνεται να γίνεται ακόμα και σε ακραίες 

καταστάσεις. Αυτή όλη την ιστορία τη χρησιμοποίησε κυνικά ο Αναστασιάδης για να δείξει ότι 

μπορεί να δώσει μόνος του, κόντρα στη Τουρκία, το φυσικό αέριο στην Κύπρο. 

Σε αυτή την προσπάθεια επιστράτευσε τις συμμαχίες του  για την άμυνα ενάντια στη Τουρκία, η 

οποία πάντα έλεγε «κοιτάξετε να δείτε, δεν πρόκειται να βγάλετε αέριο αν δεν με λάβετε και 

εμένα υπόψη». Ο Αναστασιάδης κόμπαζε ότι υπόγραψαν συμβόλαια «κολοσσοί», όπως ΕΝΙ, ΕΧΟΝ 

ΜΟΒΙΛ, ΤΟΤΑΛ κλπ., και έκανε τις τριμερείς συμμαχίες, στις οποίες έσυρε και τον Τσίπρα τότε για 

να φέρει και την Ελλάδα μέσα στο παιγνίδι της σύγκρουσης με την Τουρκία. Μια Ελλάδα, η οποία 

πρέπει να πούμε ότι είχε αρκετά νούσιμη προσέγγιση πάνω στο θέμα των υδρογονανθράκων 

προσπαθώντας να μην θίξει τίποτε που να αλλάζει το ασαφές status quo που υπήρχε στο Αιγαίο. 

Ήξερε τις απαιτήσεις της Τουρκίας, ήξερε πως αν έρχονταν σε σύγκρουση θα έπρεπε να 

συγκρουστούν, και αυτή η σύγκρουση δεν μπορούσε να αποβεί υπέρ της Ελλάδας, πως δεν είναι 

θέμα ούτε δικαστηρίων ούτε τίποτε άλλο γιατί η Τουρκία δεν θα δεχόταν εκείνο το οποίο η 

διεθνής κοινότητα πιθανόν να της έλεγε, εκτός αν υπήρχαν κάποιες συμφωνίες εκ των προτέρων.  

Η Ελλάδα μπήκε σε αυτό το παιγνίδι και η Τουρκία επέμενε: «μην συνεχίσετε να ασχολείστε με 

τους υδρογονάνθρακες διότι θα επέμβω». Η όλη ιστορία έφερε και την Αίγυπτο και το Ισραήλ και 

την Ελλάδα στο παιγνίδι των «τριμερών», και την παρουσίαζε ο Αναστασιάδης σαν την απόλυτη 

στρατιωτική άμυνα απέναντι στις επιβουλές της Τουρκίας.  
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Επίσης έριξαν στο παιχνίδι και τον East-Med, μια καθαρά ουτοπική πρόταση για εσωτερική 

κατανάλωση. Κανένας, μα κανένας, που ξέρει από τέτοια πράγματα δεν έχει μείνει που να 

υποστηρίζει ότι είναι δυνατό ο East Med να πραγματοποιηθεί με οποιαδήποτε εμπορική 

δυνατότητα γιατί το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Πέρα από το ότι τα περί East-Med γίνονται για  

εσωτερική κατανάλωση, υπάρχει και ένα κόστος των «μελετών» και πρέπει να μετρήσουμε σε 

ποιους ανατίθενται αυτές τις μελέτες, και ποιοι είναι οι μεσάζοντες που τις δίνουν και τις 

αναθέτουν, και πόσο κερδοσκοπούν στην πλάτη του κυπριακού λαού. Το σημαντικό μέρος είναι το 

θέμα της εσωτερικής κατανάλωσης, ότι μπορούμε να βγάλουμε μόνοι μας το αέριο χωρίς την 

Τουρκία, αλλά και πάλι είναι φανερό το πόσο οι αποφάσεις που παίρνονται εξυπηρετούν όχι μόνο 

τις κρατικές επιθυμίες αλλά κύρια και τις επιθυμίες ιδιωτών, ελίτ δικηγόρων, λογιστών κλπ.  

 

 

Αυτή την ιστορία τη συνέχισε και ο Μητσοτάκης, πάλι κάτω από την ανάγκη να συμπαρασταθεί 

στη Κύπρο και στον Αναστασιάδη, και αυτές όλες οι προσπάθειες καλύπτονταν κάτω από αυτό το 

χάρτη τον οποίο πουλούσαν εδώ και τουλάχιστο δυο δεκαετίες στο κυπριακό λαό, ότι αυτή είναι η 

νομική ερμηνεία του δικαίου της θαλάσσης και αυτή είναι η ΑΟΖ της Κύπρου. Αυτή η ερμηνεία 

έχει μια λογική αλλά από την στιγμή που δεν συμφωνείται αυτή η λογική με τα γειτονικά κράτη 

δεν έχει καμία αξία. Εξακολουθούν να είναι διεκδικούμενα αμφισβητούμενα νερά μέσα στα οποία 

κανονικά κανένας δεν πρέπει να κάνει εξορύξεις, Όμως αυτή η εικόνα που βλέπουμε πιο πάνω 

αμφισβητείται σαφέστατα από την Τουρκία η οποία διεκδικεί την πιο κάτω περιοχή σαν μέρος της 

«Γαλάζιας Πατρίδας». Με μπλε χρώμα είναι η "Γαλάζια Πατρίδα" της Τουρκίας, αλλά περιέχει και 

την υποτιθέμενη δικαιοδοσία των Τ/Κυπρίων στην κυπριακή ΑΟΖ. 
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Αυτή η πραγματικότητα βλέπουμε ότι έχει συγκεκριμένες συγκρούσεις με το αφήγημα της Κύπρου 

και της Ελλάδας. Αυτά τα ζητήματα χωρίς τη λύση του Κυπριακού, κατά τη δική μου αντίληψη και 

πολλών από μας, δεν μπορούν να λυθούν αν δεν επιλυθεί το κυπριακό πρόβλημα πρώτα. Ακόμα 

και να λυθεί το Κυπριακό και να έχουμε τους Τ/Κύπριους μαζί μας, και πάλι δεν θα έχουμε λύση 

στο ευρύτερο πρόβλημα αλλά θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα μακριά από τις πολεμικές 

αναμετρήσεις και τις συγκρουσιακές νοοτροπίες.   

 

Η Τουρκία απάντησε με τις φρεγάτες της και με τα ερευνητικά της τα πλοία. «Κοιτάξετε να δείτε, 

αν συνεχίσετε έτσι, αυτά θα συναντήσετε μπροστά σας» είχε πει και το έκανε. 
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Θέλω να θυμίσω αυτή την εικόνα η οποία έστειλε πραγματικά σοκ σε όλους τους εθνικιστές, οι 

οποίοι την έκρυψαν ουσιαστικά και προσπάθησαν με κάθε τρόπο να μην την δείχνουν πουθενά. 

Είναι η πορεία του ερευνητικού πλοίου της ΕΝΙ που την εμπόδισαν οι τουρκικές φρεγάδες και 

έκανε επιστροφή πίσω. Ήταν η πρώτη φορά που είδα στο Facebook συγχυσμένες αναρτήσεις από 

εθνικιστές οι οποίοι είχαν έπαρση όλη την προηγούμενη περίοδο. Έκανε ανάρτηση αυτή τη 

φωτογραφία ο Γ. Ιωάννου και, ξαφνικά, οι άνθρωποι που του έκαναν επίθεση εμφανίζονταν 

συγχυσμένοι και ένας έγραψε «καλά γιατί ανάρτησες αυτή την εικόνα» με παράπονο πλέον και όχι 

με επίθεση. Γιατί μπήκαν μπροστά σε πραγματικότητες και αυτές οι πραγματικότητες θέλουν 

απαντήσεις. Η Ελλάδα μπορεί να έχει δυνατότητες κάποιας απάντησης, και πιθανόν να είναι και 

υποχρεωμένη να απαντήσει. Η Κύπρος δεν τις έχει και πρέπει να το καταλάβουμε πως αν δεν 

έχουμε μια πολιτική η οποία να μπορεί πραγματικά να δείχνει ότι κινείται προς τη λύση των 

προβλημάτων  θα έχουμε αυτές τις εικόνες ξανά και ξανά.  

Αυτή η ιστορία λόγω των «τριμερών» και της εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτή τη σύγκρουση έδωσε 

την ευκαιρία στην Τουρκία να κάνει διεκδικήσεις που ξέρει πολύ καλά πως φέρνει την Ελλάδα στο 

χείλος της σύγκρουσης. Αυτή η μικρή γραμμή (στον επόμενο χάρτη με κόκκινο τόξο) είναι το μόνο 

που συμφωνήθηκε με την Λιβύη, δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν κάτι παραπάνω, αλλά είναι 

σαφώς μέσα σε μια περιοχή την οποία η Ελλάδα δεν μπορεί να εγκαταλείψει με κανένα τρόπο. 
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Αυτές είναι οι πραγματικότητες και είναι αυτή η παρεμβολή που οδήγησε στην τριμερή του 

Βερολίνου, όπου η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν να προσπαθήσουν να αποκλιμακώσουν 

την ένταση. Αυτό δημιουργούσε μια κίνηση, ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στην Τουρκία, το οποίο 

η Ελλάδα προσπάθησε αμέσως μετά να αναιρέσει με τη συμφωνία της με την Αίγυπτο (γραμμή με 

μπλε τόξο). Πρέπει να δούμε ότι η Ελλάδα κάνει κινήσεις τις  οποίες είναι αναγκασμένη να κάνει 

με βάση τη νοοτροπία που έχει το κράτος της, το σύστημά της, οι στρατιωτικοί της, αλλά σταματά 

από το να κάνει κάτι που να είναι πολύ προκλητικό για την Τουρκία. 

Η γραμμή στο χάρτη που υποδεικνύει το μπλε τόξο σταματά ως ένα σημείο για να μην υπάρξει 

απόλυτη θέση όσο αφορά το Καστελόριζο (πράσινο τόξο), το οποίο είναι ένα από τα σημεία που 

εύκολα η Τουρκία μπορεί στη διεθνή κοινότητα  να πει ότι δεν έχει δίκαιο η Ελλάδα. Δεν θέλει να 

λύσει αυτό το πρόβλημα τώρα η Ελλάδα. Εκείνο το οποίο θέλει είναι να καταργήσει την 

διεκδίκηση της Τουρκίας νότια της Κρήτης. Πού θα πάει αυτή η ιστορία κανένας δεν ξέρει και 

ώσπου υπάρχουν άνθρωποι όπως τον Ερτογάν, ο οποίος έχει ξεφύγει ακόμα και από τον ίδιο το 

δικό του τον έλεγχο. Το τι κάνει είναι μέρος μιας πολιτικής η οποία, μόλις σταματήσει, πιθανόν να 

σημαίνει και ανατροπή του, διότι θα φανεί ότι δεν έχει τη δύναμη να κάνει εκείνα τα οποία 

υπόσχεται. 
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Το δεύτερο στοιχείο της πολιτικής του Αναστασιάδη το καιρό του παγώματος του Κυπριακού ήταν 

το «Επενδυτικό πρόγραμμα» και τα «χρυσά διαβατήρια». Φυσικά αυτό το πρόγραμμα δεν είναι 

τωρινό, είναι από πριν τον Αναστασιάδη που μπήκε σε λειτουργία, αλλά επί Αναστασιάδη πήρε 

διαστάσεις τρομακτικές. Μας πούλησαν ότι ήταν για το ξεπέρασμα της οικονομικής κρίσης, ότι 

χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαμε να αναβιώσουμε, αλλά ο ίδιος ο πρώην υπουργός οικονομικών 

είπε ότι αυτά είναι ανοησίες, ότι είχε κάποια ευεργετική σημασία αλλά μόνο σε ελάχιστο ποσοστό 

της οικονομίας, της ανάπτυξης, είχε κάποια σημασία. Εκείνοι οι οποίοι είχαν τα μεγάλα τα κέρδη 

ήταν οι ιδιώτες ατζέντηδες που έφερναν αυτούς τους μεγιστάνες και τους εγκληματίες για να 

πάρουν διαβατήρια, οι ντεβέλοπερς που έκτιζαν και οι ατζέντηδες οι οποίοι πουλούσαν οικόπεδα, 

διαμερίσματα και επαύλεις. 

Για κάποιο, όχι ανεξήγητο, λόγο οι άνθρωποι αυτοί είχαν άμεση σχέση με το προεδρικό, την 

κυβέρνηση και τον περίγυρό τους. Υπήρχαν και άλλοι, τους οποίους άφηναν και εκείνους να 

κερδοσκοπούν, αλλά ο κύριος όγκος ήταν κοντά στον Αναστασιάδη, τον κύκλο του, την κυβέρνηση 

και τον κύκλο της, υπουργούς συγκεκριμένους και τον κύκλο τους, οι οποίοι πραγματικά 

θησαύρισαν  από αυτή την ιστορία.  

Από «ενθάρρυνση των επενδύσεων» αυτό το πρόγραμμα κατάληξε να είναι ξεπούλημα της 

Ευρωπαϊκής ιθαγένειας. «Επενδυτές», ούτω καλούμενοι, έπαιρναν το διαβατήριό τους 

πληρώνοντας 2.5 εκατ. για να αγοράσουν μια έπαυλη, ένα κτήμα το οποίο δεν τους ενδιέφερε καν 

ποια ήταν η αξία του, και έχουμε φαινόμενα, από ότι φάνηκε από τη λίγη διερεύνηση που έγινε, 

να αγοράζουν με 2.5εκατ. περιουσία που άξιζε 800χιλ.- για να καταλάβουμε τα λεφτά που έπιαναν 

οι διάφοροι.   
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Ήρθε το Αλ Τζαζήρα να αποκαλύψει τούτη την έκταση της διαφθοράς.  

Ξεκινούμε με τον Μύκολα Ζλοτσιέφσκι που ήταν υπουργός περιβάλλοντος της Ουκρανίας. Πήρε 

υπηκοότητα το 2017. Πλέον στο Board of Directors δεν φαίνεται να είναι ο Χάντερ Μπάιντεν, 

φαίνεται ότι αποσύρθηκε για να μην χαλάσει τις εκλογικές δυνατότητες του πατέρα του, ή για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο. Τον Μύκολα Ζλοτσιέφσκι τον κυνηγά η Ουκρανία για διάφορες 

παραβιάσεις του νόμου. Πρέπει να πούμε ότι ο Ουκρανικός νόμος απαγορεύει δεύτερη 

υπηκοότητα, αλλά ας μη νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα κάνει τον Μύκολα Ζλοτσιέφσκι αντι-

Ουκρανό. Η Burisma εξακολουθεί να είναι η κύρια ενεργειακή εταιρεία της Ουκρανίας και να του 

ανήκει. Είναι ένα παράδειγμα του τι σημαίνει κράτος και τι σημαίνει ιδιώτης σε τέτοια 

αποτυχημένα κράτη όπως είναι η Ουκρανία. Μπορεί να τον κυνηγά ο νέος ο πρόεδρος, ο οποίος 

εξελέγη στη βάση του ότι έλεγε ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η διαφθορά, αλλά εξακολουθεί να 

είναι αδύνατο η κυβέρνηση της Ουκρανίας να κάνει οτιδήποτε απέναντι σε τέτοιους ανθρώπους. 

Οι ανακριτές, κατά την δίωξη του Ζλοτσιέφσκι, κατάγγειλαν ότι τους πρόσφερε 6εκ. για να 

σταματήσουν - στην πιο κάτω φωτογραφία δείχνουν τα εκατομμύρια που τους έδωσε σε μετρητά. 

 



24 
 

 

Άλλος επενδυτής των Cyprus Papers  είναι Αλεξέι Ανάνιεφ, Ρώσος δισεκατομμυριούχος. Απέκτησε 

κυπριακό διαβατήριο στις 07.03.2017. Τον κυνηγούν οι Ρώσοι, όπως και τον Ντιμίτρι, τον αδελφό 

του. Τον κατηγορούν για κατάχρηση και ξέπλυμα χρήματος. Επίσης, του ίδιους ανθρώπους κυνηγά 

και η Ουκρανία από τον Μάρτη του 2019. Όμως εξακολουθούν να είναι ευυπόληπτοι πολίτες και 

στη Ρωσία και στην Ουκρανία και έχουν και κυπριακό διαβατήριο. Το γιατί θέλουν να έχουν 

κυπριακά διαβατήρια είναι για ένα είδος ασφάλειας, πέρα από τη δυνατότητα να κυκλοφορούν 

απρόσκοπτα στην Ευρώπη.   

 

Άλλος Ρώσος μεγιστάνας είναι ο Αλεξέι Κουλιτσένκο, ανώτερος διοικητικός της τρίτης μεγαλύτερης 

Ρωσικής εταιρίας χάλυβα. Βρίσκεται στη λίστα κυρώσεων της Ουκρανίας. Γιατί θα πρέπει αυτός ο 

σπουδαίος επιχειρηματίας της Ρωσίας, ο οποίος μια χαρά τα πάει με το Πούτιν, να θέλει κυπριακό 

διαβατήριο; υποθέτω ότι είναι η Ευρωπαϊκή διάσταση και πάλι που έχει σημασία.    
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Ο Ανατόλι Γιακόβινετς πρώτος Υπαρχηγός της Ουκρανικής Αστυνομίας για τη φοροδιαφυγή επίσης 

έχει διαβατήριο από τις 07.03.2017. Είναι επικεφαλής της διερεύνησης οικονομικών εγκλημάτων 

στο Υπουργείο Εσόδων και Δασμών. Αντιλαμβάνεστε το είδος της διαφθοράς για την οποία 

μιλούμε 

 

Άλλη Ρωσική εταιρεία χάλυβα στον κατάλογο των κυρώσεων της Ουκρανίας. Ο Αντρέι Μιτιούκοφ 

και πάλι έχει αυτή την επιθυμία και έχει αποκτήσει κυπριακό διαβατήριο. 
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Να μην ξεχνούμε φυσικά και τον Τζο Λο, με τη δική του «κυπριοποίηση» με τα λεφτά που έδωσε 

για τη θεολογική σχολή. Και κάτι το οποίο ξεχνούμε όταν μιλούμε για τον Τζο Λο είναι μια άλλη 

επιταγή των 10 000 ευρώ, πέραν από τις 300 000 της θεολογικής σχολής, για την οποία κανένας 

δεν μας είπε ποιος την πήρε, για τι την πήρε, και ποιος ήταν ο λόγος που την πήρε. 

 

Ερχόμαστε στους πύργους της Λεμεσού που είναι σαφές ότι η κινητήρια δύναμη πίσω από το 

κτίσιμό τους είναι τα «χρυσά διαβατήρια» και είναι αυτοί οι «επενδυτές» που αλλάζουν το τοπίο 

στη Λεμεσό. Το οποίο μας παραπέμπει λίγο στη αντικατάσταση της παραλίας της Αμμοχώστου. 
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 Δυστυχώς αυτό το μήνυμα τονίζεται ιδιαίτερα σήμερα για το πόσο μικρό ενδιαφέρον υπάρχει από 

τους κρατούντες και από τις ελίτ που κτίζουν τους πύργους για μια παραλία όπως την Αμμόχωστο. 

 Αρχίζουμε, ας σημειωθεί, και στη Λευκωσία να έχουμε το ίδιο φαινόμενο. 
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Το άνοιγμα της Αμμοχώστου 

Είναι σαφές ότι ο Τατάρ έκανε ένα show, που δεν είχε κανένα ουσιαστικό ρόλο. Η κύριά του 

προσπάθεια ήταν να κερδίσει τις εκλογές. Έχει πίσω του διάφορα μηχανήματα τα οποία δεν 

χρειάζονταν για να ανοίξει η παραλία. Πρέπει όμως να θυμόμαστε ότι όσο και αν είναι 

επικοινωνιακή η κίνηση του Τατάρ, είναι πραγματική, ανοίγει μια νέα πορεία για το Βαρώσι η 

οποία δεν είναι εύκολο να ανατραπεί, ή είναι πολύ πιο δύσκολο να ανατραπεί πια.  

Στη φωτογραφία ο Τατάρ είναι μαζί με τον Ερτογάν, που δείχνει ότι είναι πολιτική του Ερτογάν 

τούτη και υποθέτω ότι μέρος αυτής της πολιτικής είναι το σαμποτάρισμα και της επανέναρξης των 

συνομιλιών με τον Ακιντζί. Έστω και αν κερδίσει ο Ακιντζί, ελπίζει ο Ερτογάν ότι θα μπορέσει να 

εμποδίσει τις συνομιλίες. 
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Αυτός είναι ο διάδρομος που άνοιξαν σήμερα και πιο κάτω η παραλία, δίπλα στα τουρκικά 

στρατιωτικά φυλάκια. 
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Τέλος, θέλω να αναφερθώ στον Ακιντζί, ο οποίος θεωρώ ότι έχει αναδειχτεί στον κορυφαίο Κύπριο 

πολιτικό της τελευταίας περιόδου. Ο πιο σημαντικός Κύπριος πολιτικός του 21ου αιώνα. Έχει δώσει 

μια μάχη απίστευτη, έχει δώσει δείγματα γραφής ότι εννοεί εκείνα τα οποία λέει, έχει κερδίσει 

τους Τ/Κύπριους, έχει κερδίσει και πολλούς Ε/Κύπριους με την πολιτική του. Είναι αυτή τη στιγμή 

η μοναδική ελπίδα που υπάρχει σήμερα, γιατί αν κερδίσει ο Ακιντζί, όπως είπα και πριν, θεωρώ 

ότι θα είναι μια νέα εξέγερση των Τ/Κυπρίων στην οποία οφείλουμε να σταθούμε δίπλα, 

οφείλουμε να δώσουμε τη μάχη μαζί με τους Τ/Κύπριους. Αν τους εγκαταλείψουμε όπως κάναμε 

το 2004, οι εξελίξεις θα είναι τραγικές. Αυτές οι Τ/Κυπριακές εκλογές έχουν και την ελπιδοφόρα 

τους πτυχή και πρέπει να ελπίζουμε ότι κάτι θα μπορέσει να γίνει.   

 


