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Το μοιρΑιο ΔΕιπνο

Στα τέλη Ιουλίου 2017, όταν ο  Έσπεν Μπαρθ Άιντα επισκέφθηκε την 
Κύπρο, ζήτησε να συναντήσει τον Άντρο Κυπριανού για να τον απο-
χαιρετήσει. Ο Κυπριανού συνεννοήθηκε με τον Άιντα να τον συνα-
ντήσει στο γραφείο του. Τόση ήταν η λάσπη που είχε ρίξει η κυβερ-
νητική προπαγάνδα κατά του Άιντα, που η προσωπική βοηθός του 
Κυπριανού, για να τον προστατεύσει, του πρότεινε να συναντηθούν 
στο διαμέρισμά της και διευθέτησε η ίδια το ραντεβού, με SMS που 
αντάλλαξε με τον Άιντα. Η ΚΥΠ, που παρακολουθούσε τις επικοι-
νωνίες του Άιντα, έλαβε γνώση της συνάντησης που θα είχε στο δια-
μέρισμα και έστησε καρτέρι για να δει ποιους θα συναντούσε. Λίγες 
μέρες μετά, δημοσιεύτηκε σε παραπολιτικό σχόλιο στον Φιλελεύθερο 
η πληροφορία ότι αρχηγός κόμματος είχε «μυστική συνάντηση» με 
τον Άιντα. Η συνάντηση δεν ήταν μυστική, ήταν ιδιωτική, διότι η κυ-
βέρνηση είχε δημιουργήσει τέτοιο κλίμα εναντίον του ειδικού συμ-
βούλου του Γενικού Γραμματέα, που ακόμη και μια συνάντηση μαζί 
του θεωρείτο πολιτικά μεμπτή.  
 
Την 1η Αυγούστου 2017, σε συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, όταν 
ο Κυπριανού άρχισε να ασκεί κριτική στον Πρόεδρο για τους χειρι-
σμούς του στο Κραν Μοντανά, ο Αναστασιάδης του είπε: «Ξέρω ότι 
μπορεί να συναντιέστε και με τον κ. Άιντα, είτε στο γραφείο του κόμ-
ματος, είτε αλλού». Ο Κυπριανού διαμαρτυρήθηκε επειδή παρακο-
λουθείτο, και ο Αναστασιάδης του απάντησε: «Ενδεχόμενα να παρα-
κολουθείται εκείνος που συναντάσαι».86  
 
Όταν η πληροφορία για τη συνάντηση δημοσιεύτηκε στον Τύπο, ο 
διευθυντής της ΚΥΠ Κυριάκος Κούρος επικοινώνησε με τον Άντρο 
Κυπριανού και του είπε πως πράγματι παρακολουθείτο ο Άιντα και 
τον διαβεβαίωσε πως μόλις τον ενημέρωσαν ότι η συνάντησή του θα 
ήταν με τον Κυπριανού, έδωσε οδηγίες στους ανθρώπους του να φύ-
γουν. Σε αυτό το σημείο ο Κούρος ομολογεί ότι είχε διατάξει επιχεί-
ρηση παρακολούθησης ενός αξιωματούχου των Ηνωμένων Εθνών 
ως να ήταν εθνικά επικίνδυνο πρόσωπο. Εάν, πράγματι, η παρακο-
λούθηση του διαμερίσματος ήταν μια επιχείρηση που δεν είχε στόχο 

86.  πρακτικά συνεδρίας του Εθνικού συμβουλίου την 1.8.2017.
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τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, γιατί η συνάντηση αναφέρθηκε 
στο Προεδρικό; Γνωρίζω ότι όλα τα σημειώματα της ΚΥΠ πήγαιναν 
στον Χριστοδουλίδη, ο οποίος έκανε κατά περίπτωση διαρροές στα 
ΜΜΕ, κυρίως προς τον Φιλελεύθερο, ως μέρος της τακτικής του Ανα-
στασιάδη να σιγήσει κάθε φωνή αντίδρασης στις πολιτικές του.  
 
Μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας του Άντρου Κυπριανού ότι 
παρακολουθείτο από την ΚΥΠ, ο δημοσιογράφος Κώστας Βενιζέλος 
δημοσίευσε ένα άρθρο στην ιστοσελίδα Απόψεις. «Το εάν παρακολου-
θείται ο γενικός γραμματέας του ΑΚΕΛ δεν μπορούμε εμείς, οι “κοι -
νοί θνητοί”, να το γνωρίζουμε», σημείωσε ο Βενιζέλος, ο οποίος, όμως, 
γνώριζε το αποτέλεσμα αυτής της πράξης. «Εάν ισχύει [η καταγγελία 
του Κυπριανού] πρόκειται για μια σοβαρή εκτροπή, που πλήττει τη δη-
μοκρατία», σημείωσε, αλλά αυτό δεν τον απέτρεψε από του να χρησι-
μοποιήσει το αποτέλεσμα αυτής της εκτροπής, ως εκφραστής του 
μπούλινγκ της κυβέρνησης κατά του Κυπριανού, υποδεικνύοντας ότι 
για να ήταν μυστική η συνάντηση ήταν και ύποπτη, «γιατί όταν πρα-
γματοποιούνται μυστικές συναντήσεις σε μυστικούς χώρους, αυτό ση-
μαίνει πως δεν ήθελαν οι συμμετέχοντες να το μάθει κανείς».87  
 
Πράγματι, ίσως να μην ήθελαν να το μάθει κανείς, όχι επειδή θα συ-
νωμοτούσαν, αλλά διότι ο  Άιντα χρίστηκε αναίτια, ατεκ μηρίωτα και 
ανέντιμα πράκτορας των Τούρκων, με τη συνεισφορά και του προπα-
γανδιστικού επιτελείου της κυβέρνησης. Ενδεικτικό της προσπάθειας 
αυτής ήταν και ο τίτλος του άρθρου του Κώστα Βενιζέλου στην ιστο-
σελίδα Hellas Journal: «Τα μυστικά ενός “κομμουνιστή ηγέτη” με τον 
ατζέντη της Τουρκίας: Η επανάσταση αρχίζει στα σκοτεινά διαμερί-
σματα».88 Αργότερα, σχολιάζοντας την κριτική του Άντρου Κυπριανού 
για τους χειρισμούς του Αναστασιάδη στο Κραν Μοντανά, ο Βίκτω -
ρας Παπαδόπουλος έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter: «Ο φίλος 
σου ο Άιντα στα είπε είμαι σίγου ρος στο WhatsApp ή στη γνωστή 

87.  «Τα μυστικά του Άντρου με τον Άιντα: η επανάσταση αρχίζει από τους Άγιους 
ομολογητές!», apopseis.com, 5.8.2017.

88.  «Τα μυστικά ενός “κομμουνιστή ηγέτη” με τον ατζέντη της Τουρκίας: η επανάστα -
ση αρχίζει στα σκοτεινά διαμερίσματα», hellasjournal.com, 5.8.2017.
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