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Η απόφαση του ΕΔΑΔ για την Κύπρο
τελευταία απόφαση για την Κύπρο του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων προκάλεσε φυσιολογικά
σειρά αντιδράσεων. Πολύ περισσότερο όμως πρέπει να προκαλεί και προκαλεί τα αισθήματα των
ιδιοκτητών. Γιατί είναι πραγματικά αφόρητα άδικο να συνειδητοποιείς κάποια στιγμή ότι ούτε η
αναμονή για 36 τόσα χρόνια απέδωσε, ούτε πολύ περισσότερο η διεκδικητική στάση με κατάθεση αγωγών ενώπιον Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Πού πρέπει να στραφούν αυτοί οι άνθρωποι; Τι να πουν και πού να αποταθούν; Αφήνω
κατά μέρος ότι χιλιάδες απ’ αυτούς, χιλιάδες απ’
όσους καλλιέργησαν ή και πότισαν με τον ιδρώτα τους αυτή τη Γη είναι σήμερα κάτω απ’ αυτήν τη Γη. Μόνη αμυδρή ελπίδα οι συνομιλίες,
οι οποίες αν καταλήξουν θα αποδώσουν (δεν
έχω την παραμικρή αμφιβολία) το περισσότερο
που μπορεί να αποδοθεί.
Αυτό και μόνο αν συνειδητοποιήσουμε, τότε
τα πράγματα ευκολύνονται πάρα πολύ. Ξεκαθαρίζει μέσα στο μυαλό μας η εικόνα. Το λέω
αυτό γιατί η αρθρογραφία των τελευταίων
ημερών από πολιτικούς και μη, κινείται δυστυχώς μετά από τόσες δεκαετίες λαθών, ανοησιών (και προδοσιών) προς λανθασμένη κατεύθυνση. Θυμίζω (αιφνιδίως) ότι μόλις πρόσφατα σύμπασα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδέχτηκε την απίστευτη θέση του Τσέχου προέδρου, να μη θεωρείται η Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών μέρος του Ευρωπαϊκού Συντάγματος. Αν είναι δυνατόν. Όσον αφορά την Τσε-
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χία βέβαια! Και γιατί παρακαλώ; Για να απο- απαλλοτριούμενες θα έμεναν ως ιδιοκτησία
κλειστεί το δικαίωμα των Γερμανών προσφύ- στον αποζημιώσαντα ή στον απαλλοτριούντα;
γων (από την Τσεχία) να διεκδικήΆρα στην Τουρκία! Τότε άρχισαν
σουν πίσω την περιουσία τους. Και Του Τάκη
εν χορώ δημοσιογράφοι και πολιυπεγράφη αυτό από το σύνολο της Χατζηγεωργίου
τικοί (δικηγόροι) να αναθεματίΕυρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριλαμζουν. “ Έξεστι Κλαζομενίοις ασχηβανομένης και της ίδιας της Γερμαμονείν”. Τα έχω με αυτούς τους
νίας. Και της Κύπρου. Τι να κάναμε
πολιτικάντηδες γιατί εκτός από
οι ουτιδανοί! Μπορούσαμε αλλιώς;
του ότι μάζεψαν το ζεστό χρήμα
Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Ινδιάνοι
των προσφύγων, αρθρογραφούν
γιορτάζουν την έλευση του Κολόμ- Γιατί πανηγυρί- ακόμη και σήμερα υπεραμυνόμεβου Κύριε των δυνάμεων. Λοιπόν ζουν οι Τούρνοι με ανέξοδο λόγο της απολιτικαθαρές κουβέντες. Μήπως ο χρόκής στάσης τους. Μια απολίτικη
κοι; Δεν έλενος παράγει δίκαιο; Ο Πανδαμάτωρ;
στάση που συνέβαλε στο να έχουΚι αν είναι έτσι τι κάνουμε; Καθόμα- γαν όταν κερμε την απόφαση που έχουμε από
στε μακριά και φωνάζουμε στο χρό- δήθηκε η υπότο ΕΔΑΔ. Και βέβαια ήταν δύσκονο “όχι”; Όπως κάναμε παλιά στα θεση Τιτίνας
λη η θέση όποιου υποστήριζε ότι
σκυλιά; Πίσω σκύλλε; Πίσω χρόνε Λοϊζίδου και
έπρεπε να κάνουμε κράτει στις αιΑποστολίδη,
κακέ;
τήσεις. Όμως κάποιοι διαλέγουν
Είχα αρθρογραφήσει προ τριετίας ότι το θέμα δεν τον δύσκολο λόγο (μα πιο πατριωπερίπου υποστηρίζοντας ότι η μαζι- θα λυθεί από
τικό) και κάποιοι άλλοι τον εύκολο
κότητα των αιτήσεων ενώπιον του το ΕΔΑΔ;
λόγο (και τον παχύ) και τελείως
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου θα είχε
απρόσμενα και κερδοφόρο! Ο Αϊνδύο πιθανές επιπτώσεις. Πέρα από
στάιν έχει ήδη ξεκαθαρίσει από το
τον πλουτισμό μερικών δικηγόρων
1905 ότι ο χώρος δεν υπάρχει ως
(άμα τε και πολιτικών) θα είχε ίσως
ανεξάρτητη έννοια. Συνυπάρχει
ως επίπτωση και την αποζημίωση
με τον χρόνο. Δεν υπάρχει χώρος
των αιτούντων. Αν η αποζημίωση δεν ήταν και χρόνος. Υπάρχει χωροχρόνος. Ένα και το
απλώς για τη μη χρήση, και ήταν αποζημίωση αυτό. Δεν υπάρχουν τα κατεχόμενα σε συνάργια την αξία της περιουσίας, τι θα κερδίζαμε; τηση μόνο με το 1974. Υπάρχουν σε συνάρΤι θα κερδίζουμε πέραν της καθαρής διχοτό- τηση με τον ανά πάσα στιγμή νέο χρόνο. Μα
μησης; Αφού οι περιουσίες αποζημιούμενες ή δεν χρειάζεται βέβαια να ξέρει κανείς από

φυσική για να είναι καλός πολιτικός. Έχω και
άλλες φορές πει ότι η πολιτική είναι πιο απλή
τέχνη. Πιο απλή και από την τέχνη του σιδηρουργού και του πελεκάνου. Είναι η πιο απλή
τέχνη γιατί χρειάζεται μόνο απλή λογική. Και
η απλή λογική λέει ότι θα πάθουμε ό,τι έπαθαν τόσοι άλλοι, τόσα εκατομμύρια φορές στο
παρελθόν. Και κάτι ακόμα. Αν η νομική επιστήμη ήταν αρκετή για να επιλύει προβλήματα, τότε δεν θα χρειάζονταν οι πολιτικοί. Μα
όχι βέβαια τέτοιοι πολιτικοί. Η πολιτική εφευρέθη για να λύει προβλήματα εκεί όπου το δίκαιο δεν έχει να κάμει μόνο με το παρόν αλλά κυρίως με το μέλλον. Όταν αναζητάς δηλαδή λύσεις που δίνονται σήμερα αλλά με προφανή στόχο το μέλλον. Όχι το παρόν.
Κλείνω με μια οφειλόμενη αναφορά στην
Τουρκία. Γιατί πανηγυρίζουν αλήθεια; Δεν είναι αυτοί που έλεγαν όταν κερδήθηκε η υπόθεση Τιτίνας Λοϊζίδου και πιο πρόσφατα η
υπόθεση Αποστολίδη, ότι το θέμα δεν θα λυθεί από το ΕΔΑΔ; Τώρα τι; Θα λυθεί στο
ΕΔΑΔ; Δεν θα αντισταθώ όμως και στον πειρασμό να ψέξω όσους πολιτικούς βρήκαν ευκαιρία να πλήξουν την κυβέρνηση και να εκθρέψουν περαιτέρω ή και να παχύνουν περαιτέρω τον πατριωτισμό τους, καταγγέλλοντας
ότι η Κυβέρνηση γνώριζε μα δεν κατάφερε,
ούτε και αντιστάθηκε στη δρομολογουμένη
απόφαση. Όμως άλλο πράγμα να μεγαλώνεις
και άλλο να παχαίνεις. Άλλο να εκτείνεσαι και
άλλο να φουσκώνεις.

Ο Μπαγίς ομολογεί τους στόχους της Τουρκίας
στόχος της Τουρκίας στη Κύπρο είναι η ένωση των δυο κρατών και αυτή τη σημασία έχουν οι διεξαγόμενες συνομιλίες», μας δηλώνει κυνικά ο κ. Μπαγίς. Το είπε στη διάλεξή του στο Ινστιτούτο εξωτερικής πολιτικής του υπουργείου Εξωτερικών
της Τουρκίας στο Ταλίν της Εσθονίας.
Εμείς όμως μη λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της Τουρκίας συνεχίζουμε τις συνομιλίες
όπως μας τις έχουν καθορίσει οι βάσεις της
συμφωνίας της 23 Μαΐου 2008. Συνεχίζουμε
γιατί δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αποτελούν το μέσο και το όργανο για να μας επιβληθεί μια λύση με βάση τη συνομοσπονδία των
δυο κρατών όπως δηλώνουν οι Τούρκοι. Ούτε
πιστεύουμε τον Ερντογάν που στην πρόσφατη
συνέντευξή του δεν παρέλειψε να μας υπενθυμίσει ότι συζητάμε για λύση δυο κρατών
όπως ορίζουν οι συμφωνίες της 23 Μαΐου
2008.
Εμείς συνεχίζουμε αυτές τις ατελέσφορες συνομιλίες που σκοπό έχουν, κατά την Τουρκία
και τον κ. Μπαγίς, να ενώσουν τα δυο υπάρχο-

«

Ο

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ (ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12 (1)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12 (1)
των Περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών, με
την παρούσα γνωστοποιείται ότι η
Εταιρεία CLARIDGE INVESTMENTS
LTD προτίθενται να υποβάλουν αίτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάφου
για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών
• του Τοπικού Σχεδίου Πάφου
για την ακόλουθη ανάπτυξη: Επέκταση στο ξενοδοχείο Paphos
Amathus Beach Hotel.
H αίτηση αφορά τα τεμάχια με αρ.
441, Φύλλο/Σχέδιο 51/19.4.3., στην
περιοχή του Δήμου Πάφου. Το τεμάχιο βρίσκεται στη λεωφόρο Ποσειδώνος.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά το συντελεστή δομήσεως και το ποσοστό κάλυψης του ξενοδοχείου.
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατό να ληφθούν από τα γραφεία της
Πολεοδομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες. Έγγραφες
παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός από τη
δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

ντα κράτη σε κάποιας μορφής συνομοσπονδία φοβερίζουν ότι αν εκλεγεί ο Ερογλου τότε είτε
όπως την αντιλαμβάνεται το σχέδιο Ανάν. Μο- θα διακοπούν οι συνομιλίες είτε οι όροι των
ναδικό μας, ελαφρυντικό είναι η ελπίδα ότι θα Τούρκων θα καταστούν περισσότερο αδιάλλαακυρώσουμε τα σχέδια της Άγκυρας με τη συ- κτοι. Ασφαλώς όσοι το λένε αυτό δεν έχουν
νεργασία του φίλου μας του Ταλάτ και θα κα- προσέξει τις δηλώσεις του Μπαγίς που μας είταστήσουμε τις συνομιλίες όργανο για να πε- πε ξεκάθαρα ότι «το κυπριακό αποτελεί εθνικό
τύχουμε την «Κυπριακή λύση». Συνεχίζουμε θέμα της Τουρκίας και όχι θέμα των τουρκογιατί δεν έχουμε καταλάβει πού μας
κυπριακών κομμάτων».
οδηγούν οι Τούρκοι μέσω των συνο- Του Δρος Νικία
Κατά παράδοξο τρόπο, οι συντονιμιλιών ρίχνοντάς μας από παγίδα σε Λειβάδα
σμένες προσπάθειες της Τουρκίας
παγίδα στο βαθύ πηγάδι του Ανάν.
και των συμμάχων της, την έχουν
Συνεχίζουμε γιατί αποδεχτήκαμε τα
φέρει πολύ κοντά στους στόχους
τετελεσμένα και ξεχάσαμε την εισβοτης αίροντας πολλά από τα εμπόλή και κατοχή.
δια. Στην εξουσία της Ελλάδας έρΕγκλωβισμένοι στις λανθασμένες
χονται πολιτικά πρόσωπα που προεπιλογές μας, κάθε μέρα πέφτουμε όλο και πιο ωθούν το Σχέδιο Ανάν. Από τις τάξεις των κυβαθιά στα αδιέξοδα. Δείχνουμε βιασύνη επι- πριακών κομμάτων πολέμιων του σχεδίου
ταχύνοντας τις συνομιλίες γιατί η Άγκυρα θέ- Ανάν αποχωρεί το ΔΗΚΟ και συντάσσεται με
λει μέχρι τον Απρίλιο οι δυο ηγέτες στην Κύ- τους πιστούς του σχεδίου. Ο Ομπάμα προσκαπρο να καταλήξουν σε συμφωνία καθώς «τα λεί τον πρωθυπουργό της Ελλάδος, δήθεν για
καθήκοντα του Ταλάτ θα ολοκληρωθούν τον να του «συμπαρασταθεί στις δύσκολες οικονοΑπρίλιο και αν δεν ευρεθεί λύση δεν είναι δυ- μικές και εθνικές συνθήκες της Ελλάδας». Ο
νατόν να επανεκλεγεί». Αυτά μάς λένε και μάς πρωθυπουργός της Αγγλίας προσφέρει το μισό

έδαφος των βάσεων στον βωμό της λύσης.
Συγχρόνως μαζί με τον Ερντογάν προσκαλεί
σε τετραμερή -πενταμερή διάσκεψη για το κυπριακό ενώ ο κ. Ερντογάν ενώπιον των Ελληνοκυπρίων δημοσιογράφων με δακρύβρεχτα
και «από καρδιάς» γλυκόλογα και υποσχέσεις
μάς καλεί να δεχτούμε τη λύση που μας προτείνει τώρα, υποσχόμενος να τηρήσει τη συμφωνία.
Παρόλα αυτά, ανκαι βλέπουμε την «κωλοσυρμαθκιά της κουφής», εμείς επιμένουμε πεισματικά στις συνομιλίες για να βρούμε τη λύση «από τους Κυπρίους για τους Κυπρίους»
όπως συνεχίζουμε να δηλώνουμε.
Μήπως όμως δεν αποχωρούμε επειδή κάποιοι
από μας είναι προετοιμασμένοι και είναι ώριμοι να αποδεχτούν τις «ειλικρινείς» και «σαφείς» υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις του
Ερντογάν για να δώσουν «ένα γρήγορο τέλος»
στο Κυπριακό όπως μας προτρέπει στην πρόσφατη συνέντευξή του, όπως μας προτρέπουν
και οι Αγγλοαμερικανοί και μερικοί από την
ΕΕ ακόμη και ο Μπαν Κι Μουν;

Μια γυναίκα που
αμάρτησε πολύ
ΜΙΑ γυναίκα που αμάρτησε πολύ, μια «βεβορβορωμένη», ζούσε
κάπου εκεί στις γειτονιές της παράλιας πόλης, χρόνια πολλά πριν.
Ήταν αποκαταστημένη με σύζυγο και τα τέτοια. Μόλις 30 Μαΐων.
Ο κύριος όμως είχε και βίτσια. Απαιτούσε η θελκτική γυναίκα του
να μοιράζεται κάθε φορά τον έρωτα μαζί του, μα και με κάποιον
άλλο. Και αυτή παρά τις αντιδράσεις της, δυστυχώς, εξαναγκαζόταν. Πόνος πολύς στης γυναίκας τα στήθια, διέξοδος καμία. Μια
φυλακή το σπίτι και η αίσθηση της ενοχής να βαραίνει την κακόμοιρη σύζυγο.
Τώρα έχει πεθάνει προ πολλού. Κοιτάζει από ψηλά τη μίζερη ζωή
της, τότε που ζούσε στον κόσμο και στενάζει πικρά. Για τον εαυτό
της, για ’κείνες τις γυναικείες ψυχές που τα ίδια έχουν να αντιπαλαίσουν και μένουν, χωρίς να έχουν περιθώριο αντίστασης, στο
ίδιο έργο θεατές-θύματα.
Κι ο αρχάγγελος που πήρε άνωθεν την
εντολή να παραστέκεται στις γυναίκες
Του Δρος Αλέξη
αυτές, πλησιάζει κάθε τόσο και με περισΑλεξάνδρου*
σή αγάπη σκουπίζει με το μαντίλι του τα
δάκρυα της «αμαρτωλής», τον πόνο της
ματωμένης καρδιάς της. Tης θυμίζει παρόμοια συναξάρια γυναικών που πέρασαν το ίδιο μαρτύριο και προσπαθεί να
γαληνέψει την κατάσταση. Και προς ώρας
Κλαίει γοερά
το πρόσωπο της γυναίκας αυτής ηρεμεί, η
και ζητά με
καρδιά της ξαποσταίνει και η κατάσταση
αίσθηση
μέσα της ελέγχεται. Τι φρικτό μαρτύριο
πραγματικής
που πέρασε, μα τώρα αλάφρυνε. Έκλαψε
συντριβής το
και ο πόνος παραμέρισε προς στιγμή.
ελέησόν με
Έτσι παθαίνει συχνά η κυρία Ευφροσύνη
σαν αναλογίζεται στον άλλο κόσμο τον
πρότερο βίο της. Δεν την αφήνει να ησυχάσει ούτε στιγμή. Πώς έγιναν όλα τόσο
μαύρα και άραχνα στη ζωή της; Και ’κείνα τα παιδιά της, που καθώς μεγάλωναν δεν μπορούσε καν να τα
κοιτάξει στο πρόσωπο! Και αργότερα η φάση της εφηβείας, με όλα
εκείνα τα αναπάντητα ερωτήματα να πλανώνται στο μυαλό και τη
σκέψη τους. Άδικη ζωή, απελπισμένη.
Σ’αυτούς βάλε και τον πρωταίτιο. Εκείνο το θηρίο, το κτήνος. Τον
άνδρα που έπνιξε τα όνειρα και τις ελπίδες μιας γυναικείας ευαίσθητης καρδιάς. Διερωτάται, αν καμιά φορά εκεί που κλαίει συναπαντηθεί το απογευματάκι σε κάποια γωνιά της άλλης ζωής μαζί
του, τι θα πρέπει να του πει. Να του πει... Μα μήπως χρειάζεται
καν να του αναφέρει οτιδήποτε έγινε; Ευτυχώς που ο Θεός έδωσε
λογική, συνείδηση και μνήμη στο κάθε πλάσμα του. Αυτά θα τον
αναδείξουν και αυτά θα τον καταδικάσουν, σκέφτεται.
Ώρες-ώρες όμως την πιάνει μαύρη απελπισία, για όλες τις γυναίκες τις συμπάσχουσες μα και για την ίδια. Κλαίει γοερά και ζητά
με αίσθηση πραγματικής συντριβής το ελέησόν με. Και έρχονται
κάτι γυναίκες, μια Μαρία Αιγυπτία και κάτι άλλες, και κλαίνε όλες
μαζί και μετά γονατίζουν και με δάκρυα στα μάτια σπογγίζουν με
τα μαλλιά τους τα πόδια του Αγαπημένου, κάθε απόγευμα που
βγαίνει να περπατήσει στους δρόμους της άλλης ζωής και να συναπαντήσει τους ανθρώπους που είναι πάνω.
Και έτυχε να Τον ακούσει μια μέρα να τις ευλογεί όλες αυτές- και
ήτανε πολλές απ’ ό,τι θυμάται- και να τους λέει: «Αφέωνται οι
αμαρτίες σας. Αγαπήσατε πολύ, κλάψατε πολύ, πικραθήκατε πολύ,
ΕΞΑΓΙΑΣΤΗΚΑΤΕ ΗΔΗ».
*Ο Αλέξης Αλεξάνδρου είναι Θεολόγος, Β.Δ.
στο Ενιαίο Λύκειο Κύκκου Α'

