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ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ

Υπάρχει φως
στο τούνελ
για τον Ακάμα
Προβλήματα στην εικόνα που παρουσιάζει
αυτή τη στιγμή ο Ακάμας υπάρχουν, ωστόσο,
όλα θα διορθωθούν με
το Εθνικό Σχέδιο, το
οποίο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, διαμηνύει σε συνέντευξή
του στην «Κ» ο υπουργός Γεωργίας.
Αναφέρει ότι θα επιβληθούν τέλη
εισόδου και θα ελέγχεται η διακίνηση των αυτοκινήτων και των πλωτών
μέσων. Αυξημένο προσωπικό στο
πάρκο θα περιορίσει και το θέμα
ανεξέλεγκτης κατασκήνωσης. Σελ. 9
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Η Κύπρος στον προθάλαμο του ΝΑΤΟ

Εναρμονίζεται με τη δυτική πρακτική που θέλει τους εξοπλισμούς ισχυρό εργαλείο περιφερειακών συμμαχιών
Πρόσω ολοταχώς η Λευκωσία προς
εφαρμογή του δόγματος Κασουλίδη
που θέλει την Κύπρο «να αποτελεί
το εξωτερικό σύνορο της Ε.Ε. και
του δυτικού κόσμου στην περιοχή
με ό,τι αυτό συνεπάγεται». Αυτό
συνεπάγεται προσαρμογή στην ομ-

πρέλα του δυτικού συνασπισμού
στην περιοχή, που εξυπακούεται
αυτονόητα συμβατότητα με το νατοϊκό σύστημα ασφάλειας. Η Κύπρος ουσιαστικά εναρμονίζεται με
τη δυτική πρακτική ότι τα εξοπλιστικά αποτελούν ισχυρό εργαλείο

ενίσχυσης περιφερειακών συμμαχιών. Στη λογική αυτή εγκαινιάζεται
ήδη νέα εποχή και στους εξοπλιστικούς σχεδιασμούς της Εθνικής
Φρουράς, οι οποίοι στρέφονται
αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία, ενώ τη Λευκω-

σία δεν αφήνει αδιάφορη και η αμερικάνικη αγορά, εάν και εφόσον
αρθεί το εμπάργκο πώλησης όπλων.
Δεύτερος καθοριστικός παράγοντας
για τη στροφή που παρατηρείται
είναι οι νέες ανάγκες που έχουν
δημιουργηθεί στα εξοπλιστικά,

Το βαθύ ρήγμα Βορρά–Νότου στην Ευρώπη

στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας αλλά και της αυξανόμενης
τουρκικής κινητικότητας. Ο προσανατολισμός που υπάρχει σε κυβερνητικό επίπεδο είναι οι καθαρές
δαπάνες για τα εξοπλιστικά να φθάσουν τα 100 εκατ. ευρώ. Σελ. 4

ΑΜΥΝΑ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αλλαγή στη
γεωστρατηγική
φιλοσοφία
Λογική που στρέφεται πλέον αποκλειστικά
στην ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία,
κυριαρχεί πλέον στους νέους σχεδιασμούς
άμυνας και ασφάλειας της Κύπρου. Τη
Λευκωσία δεν αφήνει αδιάφορη και η αμερικάνικη αγορά, εάν και εφόσον αρθεί το
εμπάργκο πώλησης όπλων. Σελ. 4
Οι ΗΠΑ τα «βρίσκουν» με Τουρκία
Ενδεικτική η αυριανή συνάντηση
Πομπέο - Τσαβούσογλου. Σελ. 4

Ο μήνας που διανύουμε μπορεί να αποδειχθεί ο πιο κρίσιμος για την τύχη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος μετά την καθιέρωση του κοινού νομί-

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

Σε πλήρη ρήξη πλέον
Προεδρικό και ΑΚΕΛ
Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω στις σχέσεις Προεδρικού και ΑΚΕΛ. O καβγάς γύρω από τον αριθμό των
«Πλαισίων Γκουτιέρες» και την ερμηνεία κατέδειξε πως οι άλλοτε
σύμμαχοι στο Κυπριακό ακολουθούν
χωριστούς δρόμους. Στο ΑΚΕΛ εντείνονται οι ανησυχίες πως εξαιτίας
των χειρισμών Αναστασιάδη θα
υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις από
το φθινόπωρο. Σελ. 8

ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

Προβλέπεται ένα
δύσκολο καλοκαίρι
Aνομβρία, πυκνή βλάστηση στην
ύπαιθρο και ξηρασία είναι οι παράγοντες που αναμένεται να καταστήσουν
εξαιρετικά δύσκολο το φετινό καλοκαίρι, όσον αφορά τις πυρκαγιές. Με
την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου,
αρχές Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου,
η Πυροσβεστική Υπηρεσία θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Σελ. 11

σματος. Εκτός από την Ιταλία, σε αχαρτογράφητα νερά βρίσκεται και η Ισπανία ύστερα από την πτώση της κυβέρνησης Ραχόι, με αποτέλεσμα να
επανέρχονται στη Γηραιά Ήπειρο τα υπαρξιακά διλήμματα. Η ιταλική κρίση ενισχύει την καχυποψία του Βερολίνου απέναντι στον «σπάταλο»
Νότο, απομακρύνοντας την Αγκελα Μέρκελ από τις θέσεις του Εμανουέλ Μακρόν. Σελ. 20

Χορήγησαν δάνεια
856 εκατ. σε 3 μήνες
Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική
Οι τράπεζες στην Κύπρο άνοιξαν τα ταμεία
τους και χορηγούν περισσότερα δάνεια.
Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική χορήγησαν
μέσα στους πρώτους τρεις μήνες του 2018
δάνεια ύψους 855,8 εκατ. ευρώ σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Παραμένουν αυστηρά τα κριτήρια. Οικονομική, σελ. 4

ΚΥΠΕ

Εν μέσω ψυχρού πολέμου η Κύπρος
Η σκακιέρα της ανατολικής Μεσογείου
μέσα από δύο εκθέσεις Σελ. 5
Τριμερείς συμπράξεις λόγω «Πορθητή»
Απτή συνεργασία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ στην αν. Μεσόγειο. Σελ. 6
Τρέχουμε στην πολεμική κούρσα
Η Κύπρος 8η πιο στρατικοποιημένη
χώρα στην Ευρώπη. Σελ. 6

Καίει η βενζίνη λόγω του φόρου

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Στα κατεχόμενα «γεμίζουν» αρκετοί Ε/κ - Παρεμβαίνει η Βουλή

Η νέα επιλογή

Το ράλι στις διεθνείς αγορές και η φορολογία
που επιβάλλεται στην Κύπρο οδήγησαν τις
τιμές των καυσίμων στα ύψη. Η μέση τιμή
της αμόλυβδης 95 οκτανίων ανέρχεται στο
€1,333 το λίτρο, της αμόλυβδης 98 οκτανίων
στο €1,383 και του πετρελαίου κίνησης στο

€1,347. Πολλοί σπεύδουν να «γεμίσουν»
στα Κατεχόμενα, όπου οι τιμές δεν ξεπερνούν τα 83 σεντ το λίτρο. Η φορολογία
καυσίμων θα απασχολήσει συνεδρία της
Επιτροπής Εμπορίου στην οποία θα κληθεί
και ο υπ. Οικονομικών. Οικονομική, σελ. 7

Εμβόλιμα «επεισόδια» στο σίριαλ του Σκοπιανού
Λήξη συναγερμού
μέχρι νεωτέρας

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο

πραγματοποίησης τηλεφωνικής επικοινωνίας ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα
και Ζόραν Ζάεφ, προκειμένου να
αποφασιστούν τα επόμενα βήματα
και να φανεί αν υπάρχει πιθανότητα
λύσης της ονοματολογικής διαφοράς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Ζάεφ
αισθάνεται ανέτοιμος να προχωρήσει
σε οριστικοποίηση της συμφωνίας
αυτή τη στιγμή και θα ζητήσει από τον
κ. Τσίπρα περισσότερο χρόνο, πιθανότατα ώς το τέλος του έτους. Σελ. 18

Στο ισπανικό μέτωπο
Ο Πέδρο Σάντσεθ διαδέχθηκε τον Μαριάνο
Ραχόι στην εξουσία. Ο τελευταίος θα
μπορούσε να παραιτηθεί πριν από τη
διεξαγωγή της πρότασης μομφής και να
ανοίξει τον δρόμο για έτερο μέλος του
Λαϊκού Κόμματος προς την πρωθυπουργία, αλλά δεν το έκανε. Σελ. 21

Τα πλείστα όσα των θεμάτων της εξωτερικής κυπριακής επικαιρότητας, που
έμειναν στάσιμα λόγω άλλων εξελίξεων,
έπονται με γοργούς ρυθμούς. Στο ενεργειακό η Τουρκία έκανε τα αποκαλυπτήρια της πλατφόρμας. Μένει να φανεί
ποια θα είναι η «σύνδεση» με την Κύπρο.
Πόσο μάλλον αν τελικά θα υπάρξει νέος
κύκλος διαπραγμάτευσης του Κυπριακού υπό την κηδεμονία του φυσικού
αερίου. Ωστόσο, η Κυπριακή Δημοκρατία, όπως αποκαλύπτει σήμερα η «Κ»,
κάνει ήδη έμπρακτα μια νέα επιλογή.
Επιλέγει ν’ ανήκει στον δυτικό συνασπισμό εναρμονίζοντας την άμυνα και
την ασφάλειά της, στην περιφέρεια
των όσων συμβαίνουν μεταξύ ΗΠΑΡωσίας. Το προσεχές διάστημα, λοιπόν,
μετατοπίζεται το κοινότυπο του χαρακτηρισμού ως κρίσιμο, στο ειδικό βάρος
που εμείς πρέπει να προσδώσουμε στη
λέξη σοβαρότητα. Απέναντι στις εξελίξεις κενές αντεγκλήσεις περιττεύουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το ψηφιακό «θαύμα» της Εσθονίας είναι αλήθεια
Στην «Κ» μιλάει ο πρώην Πρόεδρος της χώρας και αρχιτέκτονας της μετάβασης στη νέα εποχή, Τόμας Χέντρικ Ιλβες. «Ονομάσαμε το πρόγραμμα
‘Το άλμα του τίγρη’, και το 1997-1998 όλα τα σχολεία είχαν υπολογιστές
και ήταν συνδεδεμένα στο Διαδίκτυο».

ΘΕΑΤΡΟ

Ο Χρήστος Δήμας σκηνοθετεί το «Νυφικό κρεβάτι»
Ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας είπε στην «Κ»: «Με συγκινεί πάντα η ανθρώπινη επαφή και οι ανθρώπινες σχέσεις», και γι’ αυτό έστησε μια ολοκαίνουργια
παράσταση του θρυλικού έργου «το νυφικό κρεβάτι» ειδικά για την Κύπρο,
«αναμετρήθηκε» με τα «μεγέθη» και την ιστορία αυτής της παράστασης.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η «Κ» στη φετινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
Στην «Κ» μίλησε το δίδυμο Neiheiser - Argyros, επιμελητές του ελληνικού
περιπτέρου. Στο γενικό θέμα της 16ης Μπιενάλε Βενετίας «Ελεύθερος
Χώρος», η ελληνική συμμετοχή απάντησε με τη «Σχολή των Αθηνών» και
«την αρχιτεκτονική κοινοτοπία του αμφιθεατρικού τοπίου».

ZENITH, THE FUTURE OF SWISS WATCHMAKING
DEFY I El Primero 21
1/100th of a second chronograph
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ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Εγκλήματα και αλήθειες

Η μεγάλη αγωνία του ΔΗΚΟ, το μισό εκατ. ευρώ
και η ΚΙΜ Καρντάσιαν

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ήταν το 1989, στα Κατε-

χόμενα, όταν έδωσα
συνέντευξη στον Σενέρ
Λεβέντ και στον αείμνηστο Αρίφ Χασάν
Ταχσίν. Είχα πει τότε ότι
προϋπόθεση για να λυθεί το Κυπριακό είναι να καθαρίσει το αίμα που χωρίζει τις δύο κοινότητες, λόγω των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν εκατέρωθεν και ότι χρειάζεται να τα ομολογήσουμε και να αποδοθεί δικαιοσύνη.
Η αποσπασματική μετάφραση από
την τουρκική προκάλεσε κύματα οργής σε ε/κ έντυπα που με «ανέβασαν
στην πυρά», σαν «ιταμό και ανιστόρητο νεαρό» που «τον παγίδεψαν οι
Τούρκοι». Βλέπετε τότε κανείς δεν
ήξερε ποιος είναι ο Λεβέντ. Μόνο ο
Πλουτής Σέρβας, το πιο λαμπρό ίσως
πολιτικό μυαλό της Κύπρου του 20ού
αιώνα, μου είπε: «Μη φοβάσαι. Τις
αλήθειες σου μην τις συμβιβάζεις. Οι
αντιδράσεις ακριβώς τις επιβεβαιώνουν». Τις επιβεβαιώνουν και σήμερα οι όψιμες αντιδράσεις, για τις περσινές «αποκαλύψεις», του 84χρονου
Τ/κ, Turgut Yenagrali ή Χασάν, που
καυχήθηκε ότι έκανε τέχνη τις δολοφονίες Ε/κ αιχμαλώτων το 1974. Και
γι’ αυτόν ο Λεβέντ είχε γράψει. Και
πώς τα έφερε η ζωή, την Πέμπτη ο
Λεβέντ έγραφε, περίπου αυτό που είχα πει κι εγώ το 1989: «Δεν θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε αυτή την
ειρήνη χωρίς να καθαριστεί αυτό το
αίμα, […] και χωρίς να ζητηθεί λογοδοσία από εκείνους που τα έκαναν
αυτά». Στο άρθρο του ο Λεβέντ απευθυνόταν σε Ε/κ συνάδελφο που τον
είχε καλέσει στην τηλεοπτική του εκπομπή: «Στην τηλεόραση με ρωτάς
για τον 84χρονο δολοφόνο. Αλλά δεν
θέλεις καν να μιλήσεις για το χωριό
Μάραθα. Όποτε πω Μάραθα, το αποφεύγεις και προσπαθείς να αλλάξεις
κουβέντα. Έχουν και οι δύο πλευρές
δολοφόνους. Όποτε πω ότι πρέπει να
δικαστούν όλοι, δεν το ανέχεσαι ούτε
καν αυτό. Και ύστερα με ρωτάς: «Θα
υπάρξει λύση;». Δεν θα υπάρξει φίλε
μου, δεν θα υπάρξει. Ούτε λύση. Ούτε ειρήνη. Τι θα γίνει μόνο; Πόλεμος
ξανά! Αίμα ξανά!». Στη συνέχεια ο Λεβέντ αναφέρθηκε σε μένα λέγοντας
ότι αυτά «τα έχει γράψει προ πολλού
ο αγαπητός μου φίλος Ανδρέας Παράσχος. Μάλιστα έγραψε και τα ονόμα-

τα των δολοφόνων στο χωριό Μάραθα». Και είναι αλήθεια ότι για τη σφαγή 126 γυναικόπαιδων (14/8/74), στα
τ/κ χωριουδάκια Μάραθα, Αλόα, Σανταλάρης, για τους βιαστές και φονιάδες Εοκαβητατζήδες, είχα γράψει
(18/8/2007), σε μια οκτασέλιδη
έρευνα στον Πολίτη, μαζί με τη συνάδελφο Σεβγκιούλ Ουλουτάγ. Η Σεβγκιούλ είχε γράψει για τις δολοφονίες των Ασσιωτών (21/8/74). Εκεί
στο Ορνίθι, επί των 80 Ε/κ αιχμαλώτων πιθανόν να τελειοποίησε την «τέχνη του» ο Turgut Yenagrali υπό τας
διαταγάς του ταγματάρχη Μεχμέτ Γιουνγκιορμούς. Ενδεχομένως και στο
Τζιάος, μαζί με τον ταξίαρχο Χακκίν
Μπορατάς, «που τον απέτρεψε να
σκοτώσει κι άλλους στην Καρπασία».
Ο Μπορατάς ήταν στη δολοφονία των
πέντε Ε/κ της γνωστής φωτογραφίας
«του τελευταίου τσιγάρου». Γράψαμε
και για τους Τ/κ φονιάδες από την
Επηχώ που ξεκλήρισαν τις οικογένειες, Σιουπουρή και Λιασή στο Παλαίκυθρο, σκοτώνοντας 18 πλάσματα. Γράψαμε για τους 84 Τ/κ αιχμαλώτους
της Τόχνης και τους Εοκαβητατζήδες
φονιάδες τους, όπως και για τους 39
Ε/κ αιχμαλώτους στον Βοτανικό Κήπο
Κερύνειας και τους οκτώ Τ/κ φονιάδες τους από το Τέμπλος. Γράψαμε
για πολλά εγκλήματα πολέμου, ιδίως
η Σεβγκιούλ, στη βάση μαρτυριών.
Κανείς δεν συγκινήθηκε. Ούτε κυβερνήσεις, ούτε Η.Ε., ούτε Ερυθρός
Σταυρός. Τώρα η κυβέρνηση θα αποταθεί σε ΟΗΕ και Ερυθρό Σταυρό, ζητώντας, λέει, έρευνα για τον 84χρονο. Γελοιότητες. Διότι στους όρους
εντολής της Διερευνητικής Επιτροπής
για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ), που
συστάθηκε Απρίλιο του 1981, κατόπιν
συμφωνίας Ε/κ και Τ/κ, υπό τα Η.Ε.
σημειώνεται: «Η Επιτροπή δεν θα επιχειρήσει να αποδώσει ευθύνη για
τους θανάτους οιωνδήποτε αγνοουμένων ή να ερευνήσει την αιτία τέτοιων θανάτων». Γράψαμε και για εκείνους που συνομολόγησαν τη συμφωνία. Φευ! Διερωτώμαι όμως γιατί η
ΔΕΑ εδώ κι ένα χρόνο δεν ρώτησε τον
Yenagrali, πού είναι θαμμένοι αυτοί
που σκότωσε; Εγώ ξέρω την απάντηση. Η κυβέρνηση δεν έχει την περιέργεια να μάθει;
paraschosa@kathimerini.com.cy

Τον Σεπτέμβριο θα υπάρξει πια κινητικότητα

στο Κυπριακό. Η πληροφορία είναι επίσημη
και τη μετέφερε από τον Γκουτιέρες ο Νίκος
Κοτζιάς, ο οποίος ενημέρωσε σχετικά και τον
Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως μαθαίνω ο Γκουτιέρες, αν και θα εκμεταλλευτεί την παρουσία όλων τον εμπλεκομένων στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (ακούω ότι «με κάποιο τρόπο
θα βρεθεί εκεί και ο Ακιντζί») είναι κάπως
χολωμένος που οι Τούρκοι δεν έχουν ακόμα
ανάψει το πράσινο φως για διορισμό της Jane Holl Lute, ως νέας απεσταλμένης του για
το Κυπριακό. Ωστόσο, παραδέχεται πως ενόψει των εκλογών στη Τουρκία δεν μπορεί να
υπάρξει καμία παρέμβασή του. Με την ευκαιρία σας μεταφέρω πρόσφατο σχόλιο διπλωμάτη: Έχει διερωτηθεί το ΑΚΕΛ που ασκεί καθημερινά κριτική στον Πρόεδρο ότι οδηγεί τη
χώρα προς τη διχοτόμηση, πώς ο Ακιντζί που
κόπτεται για επανέναρξη των συνομιλιών δεν
έχει ακόμα συγκατατεθεί στον διορισμό του
ατόμου που θα προετοιμάσει τις συνομιλίες;
Φουντώνει η αγωνία στο ΔΗΚΟ για τις εκλο-

γές που έρχονται. Όχι μόνο γιατί αυτές θα αλλάξουν το πρόσωπο του κόμματος αλλά και
για το «τεστ προσέλευσης», όπως το χαρακτηρίζει η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα.
Όπως μου ανέφερε, μεγάλη αγωνία επικρατεί στο ρετιρέ της πριγκιπικής αυλής για το
πόσοι ΔΗΚΟϊκοί θα προσέλθουν τελικά στις
κάλπες, μετά τις εκκαθαρίσεις που έγιναν
στο μητρώο... «Αντιλαμβάνεστε πως μετά απ’
όσα έγιναν είναι και θέμα γοήτρου αλλά και
θέμα ουσίας ο αριθμός που θα πάει στις κομματικές κάλπες. Και ο Νικόλας και η ηγεσία
θέλουν να δοθεί μια βροντερή απάντηση πως
παρά τις αποχωρήσεις, τις διαγραφές και τις
εκκαθαρίσεις, το ΔΗΚΟ παραμένει ζωντανό
και δυνατό!
Στο μικροσκόπιο κάποιων βρίσκεται Μη Κυ-

βερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) η οποία ελέγχεται για εκμετάλλευση θεμάτων τα οποία χρησιμοποίησε για δικούς της σκοπούς και για να
επιτεθεί στο κράτος. Κάποιες από τις περιπτώσεις αναφέρθηκαν μάλιστα και στη Βουλή, με πέτρα του σκανδάλου τη νομική σύμβουλο της ΜΚΟ. Πρόκειται για δικηγόρο που
ενώ είναι σύζυγος του επικεφαλής της ΜΚΟ
είχε στενή επαγγελματική σχέση με την επίτροπο Προστασίας του Παιδιού την οποία
συμβούλευε για πολλά και διάφορα θέματα
και μάλιστα με το αζημίωτο. Το θέμα ανάδειξε
ο Οδυσσέας-κροκοδειλάκιας-Τσακ Νόρις, ο
οποίος κατήγγειλε ότι η συγκεκριμένη δικη-

«Κι αν δει τη φωτογραφία μας ο Συλλούρης θα ανοίξει η τύχη σου. Σε βλέπω να πετάς για Λευ-

κωσία...».
γόρος έλαβε μέσω της Λήδας Κουρσουμπά
€561.000 για 26 συμβάσεις που της ανατέθηκαν. Μάλιστα, κάποιες από τις συμβάσεις υπογράφηκαν με την ίδια ως άτομο και άλλες με
την εταιρεία της, ίσως για σκοπούς φορολογίας, κάτι που θα εξετάσει το Τμήμα Φορολογίας. Η συγκεκριμένη δικηγόρος όμως ενδεχομένως να εμπλέκεται μετά του συζύγου της
και σε θέματα σύγκρουσης συμφερόντων.
Όπως καταγγέλθηκε, η δικηγόρος έπαιρνε
αποφάσεις τις οποίες εξέδιδε η επίτροπος
Προστασίας του Παιδιού και στρεφόταν κατά
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για μία τουλάχιστον από αυτές τις περιπτώσεις, ο σύζυγος
της δικηγόρου υπέβαλε καταγγελία στην Επίτροπο η οποία ετοίμασε έκθεση, την οποία η
εν λόγω δικηγόρος χρησιμοποίησε για να κινηθεί νομικά εναντίον της Δημοκρατίας.
Μπορεί για την επίτροπο Κουρσουμπά να μην

υπάρχει οτιδήποτε επιλήψιμο, όπως δήλωσε,
για κάποιους όμως υπάρχει θέμα και μάλιστα
σοβαρό. «Ούτε τη στήριξη του ΑΚΕΛ δεν μπορεί πια να εξασφαλίσει» μου ανέφερε η πηγή
μου.
Κροκοδείλια δάκρυα χύθηκαν για άλλη μια

φορά από ορισμένους για το ναυάγιο του
πάρκου κροκοδείλων στο Δασάκι Άχνας. Σας
το είχα ξαναγράψει: Είναι πολλά τα λεφτά!
Πάντως, οι εμπνευστές του πάρκου, παρά την
απογοήτευσή τους δεν μένουν με δεμένα τα
χέρια. Μαθαίνω πως στη λίστα τους βρίσκονται άλλες τρεις περιοχές. Μεταξύ αυτών είναι
και το Παραλίμνι. Ωστόσο, αντιλαμβάνονται
πως η κακή ενέργεια των δύο προηγούμενων
αποτυχιών όχι απλά παραμένει αλλά σκιάζει
το όλο πρότζεκτ...
Μετά τη συνάντηση της Κιμ Καρντάσιαν με

τον πλανητάρχη, βουλευτής ανέφερε αστειευόμενος: «Να πούμε και στον Συλλούρη να
την καλέσει. Σίγουρα θα φέρει μεγαλύτερη
δημοσιότητα απ’ ό,τι ο Ντάνος». Συνάδελφός
του έτρεξε να τον προλάβει: «Μην το ξαναπείς και το ακούσει γιατί παίζει να τη δούμε
και αυτήν στη Βουλή!».
ΚΟΥΪΖ: Σε ποιο κόμμα η αντιπαράθεση μετα-

ξύ στελεχών λίγο έλειψε να οδηγήσει ακόμα
και σε χειροδικία; Αν αληθεύουν οι πληροφορίες μου, ο αρχηγός έδωσε την τελευταία του
προειδοποίηση ότι δεν πρόκειται να ανεχθεί
άλλα καπρίτσια...

Ε Ν Ω Ν ΟΥ Μ Ε ΔΥ Ν Α Μ Ε Ι Σ / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

Με άριστα
το 10

1

μάστορες και 60 μαθητάδες που λέμε. Αν
λύναμε τα προβλήματα τόσο γρήγορα όσο
δημιουργούμε επιτροπές, θα ήμασταν η
Σουηδία της ανατολικής Μεσογείου.

Στη θέση. Η ανάπτυξη έχει έρθει. Θέση

λειτουργού στο Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων άνοιξε η Εκκλησία. Από πνευματικούς χορτάσαμε. Ώρα να περάσουμε
στους managers.

2

8

πει να παθαίνει κράμπες στα δάχτυλα.
Τη μια τα βάζει με τον πρύτανη (λόγω όχι
λόγο κ. Κώστα by the way) την άλλη γράφεις για Κυπριακό με πολεμικό τόνο. Προφητεία Παΐσιου Ν89: Ο επόμενος πρόεδρος θα βγει από το τουίτερ.

Στο 2030. Που ήρθε στο 2018 και ζού-

με κλιματικές αλλαγές. Γιατί δέσμευση
που να βγει κιόλας για κατακλυσμό στη
Λευκωσία και την ίδια ώρα για ήλιο στη
Λεμεσό, μόνο ο Αβέρωφ (που δεν χάνει
ούτε στον φούρπο) μπορούσε να τη δώσει. Πρόεδρε, σε περιμένει ο Αρναούτογλου.

3

4

9

Στην έκθεση. Μικρός πρέπει να ήταν

καλός στο σκέφτομαι και γράφω. Δίνοντας πάντα την έκθεσή του στην ώρα
της, κάνοντας περήφανη τη δασκάλα. Μεγάλος, δίνει τις εκθέσεις σε ώρες που παίζονται πολλά και δεν κάνει περήφανους
παρά ορισμένους. Ποιος είναι;

Στο στρες. Βγήκανε τα κατεχόμενα

«γιατροί» και είπαν πως το στρες της
μη λύσης μειώνει τη σεξουαλική δραστηριότητα. Ε μόνο να κάνεις mention στην είδηση τον Ακιντζί και τον Αναστασιάδη, μαράζωσες. Τι να σου κάνει μετά το μαγικό
μπλε χαπάκι που δεν το κάνει ήδη η Τουρκία;

Στο πυρηνικό. Αν δεν το μάθατε, κάνα-

με παραστάσεις στην Ε.Ε. για το εργοστάσιο της Τουρκίας, το πυρηνικό, στο
Άκιουγου. Μας «ακιούσανε» και οι παραστάσεις πήγαν πολύ για να ξέρετε. Healthy εξωτερική πολιτική.

Στους καβγάδες. Ο Παμπορίδης πρέ-

«Το στρες της μη λύσης μειώνει τη σεξουαλική δραστηριότητα». Ποιους αφορά; Το ζευγά-

ρι στη φωτό του Ονασαγόρα ή το ζευγάρι στον Σπονδοφόρο;

5

Στον πρέσβη. Κύριε Στίβεν που ήρθατε

στο πόδι του κυρίου Κιντ, εκεί στη βρετανική αρμοστεία. Μα πήγατε μάνι-μάνι
καμάρι μας και είδατε τον «ΥΠΕΞ» Οζερσάι; Έτσι μάνι-μάνι δεν πήγε ούτε ο Πρόδρομος στη Σαουδική να φέρει το δικό του
το καμάρι, τον Μούσα Αλ-Ταμάρι. Με ταχύτητες Μπολτ λέμε.

6

Στην αναστολή. Μάθαμε να παίζουμε

με τις λέξεις στο Κυπριακό. Ε, λοιπόν
δεν είναι σε αναστολή λόγω τουρκικών
εκλογών, αλλά σε καταστολή λόγω τουρκικών τερτιπιών. Τελεία και τάβλα.

7

Στα κεφάλια. 17μελής επιτροπή θα

αξιολογήσει τους εκπαιδευτικούς. 45

10

Στη σκούπα. Ο μπεζ καναπές ξε-

στρώθηκε από τα ροζ σεντόνια της
Χρύσταλ, δέχθηκε το αμερικανικό treasury και έλαβε τν λίστα που πρέπει να διεκπεραιώσει μέχρι το τέλος του μήνα. Ο
μπεζ καναπές ανέλαβε τάχιστα να ικανοποιήσει τον θείο Σαμ προς ικανοποίηση
του shadow Governor John Patrick. Η
Χρυστάλλα την ίδια ώρα ήταν σε sightseeing στην Brugge. Αγόραζε αντίκες.

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ • Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΜΙΧΑΛΗΣ Τ ΣΙΚΑΛΑΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: Α ΛΕΞΗΣ Π ΑΠΑΧΕΛΑΣ

•

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε
τρόπο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

03-ADV DIRECT_Master_cy 01/06/18 16:25 Page 1

ΤΙ ΕΙΠΕΣ;
Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΟΥ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΝΕΙ
ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΣΟΥ.
Time to Rethink?
hellasdirect.com.cy
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 3 Ιουνίου 2018

Σε νέα εποχή τα εξοπλιστικά της Ε.Φ.
Με γεωστρατηγική φιλοσοφία η υλοποίηση προγραμμάτων - Διπλασιασμός δαπανών για νέα οπλικά συστήματα
σμένα με τη νέα λογική της κυβέρνησης και κυρίως αλληλένδετα με
τις γεωπολιτικές επιδιώξεις της Δημοκρατίας. Στο πνεύμα αυτό οι σχεδιασμοί που έχουν γίνει πραγματοποιούν βαθιές τομές, πρώτα και
κύρια στη διαδικασία εκπόνησης
και υλοποίησης των εξοπλιστικών
προγραμμάτων. Στο κομμάτι αυτό
η Κύπρο, ουσιαστικά εναρμονίζεται
με τη δυτική πρακτική ότι τα εξοπλιστικά αποτελούν ισχυρό εργαλείο ενίσχυσης περιφερειακών συμμαχιών. Ως παράδειγμα δίνεται η
διαδικασία προμήθειας του πρώτου
πλοίου ανοικτής θαλάσσης, που
δεν προέκυψε μέσα από την πεπατημένη δημόσια διαδικασία αλλά

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Βαθιές τομές στο πλαίσιο που διέπει
τους σχεδιασμούς της Δημοκρατίας,
στο κομμάτι των εξοπλιστικών
αναγκών της Εθνικής Φρουράς
προετοιμάζεται να πραγματοποιήσει η κυβέρνηση, δίνοντας έτσι
νέα διάσταση τόσο στο πνεύμα
όσο στον τρόπο υλοποίησης των
εξοπλιστικών προγραμμάτων. Οι
αλλαγές που βρίσκονται στο στάδιο
της εκκόλαψης, όπως σημειώνουν
πηγές με γνώση, δεν αποτελούν
τίποτα περισσότερο από προσαρμογή της Δημοκρατίας στο δόγμα
Ιωάννη Κασουλίδη ότι: «Η Κύπρος
αποτελεί το εξωτερικό σύνορο της
Ε.Ε. και του δυτικού κόσμου στην
περιοχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται».
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Ο προσανατολισμός που υπάρχει σε κυβερνητικό επίπεδο είναι οι καθαρές δαπάνες για τα εξοπλιστικά να φθάσουν
τα 100 εκατ. ευρώ. Ο δε προγραμματισμός που γίνεται επικεντρώνεται σε νέα συστήματα αεράμυνας σε αντιαρματικά
όπλα στην προμήθεια άλλων δυο πλοίων ενώ για την αεροπορία θα δοθεί έμφαση στα υφιστάμενα πτητικά μέσα.

Η Ε.Φ. στρέφεται αποκλειστικά στην ευρωπαϊκή πολεμική βιομηχανία. Τη Λευκωσία δεν
αφήνει αδιάφορη και η
αμερικάνικη αγορά εάν
και εφόσον αρθεί το εμπάργκο πώλησης όπλων.

Συρία και εντάθηκε, όταν η Δημοκρατία άρχισε να ξεδιπλώνει τους
ενεργειακούς σχεδιασμούς της
στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α
Μεσογείου. Δύο παράγοντες που
έβαλαν πάνω σε νέα βάση τις σχέσεις με τις ΗΠΑ, με την Ουάσιγκτον
να θεωρεί την Κύπρο ένα σημαντικό κομμάτι των ευρύτερων δυτικών σχεδιασμών (στρατηγικό
εταίρο) στην περιοχή, παρέχοντας
συνάμα στήριξη στις ενεργειακές
φιλοδοξίες της Λευκωσίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα όσα συντελούνται στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής αυτό το οποίο επισημαίνεται, σε διπλωματικό και πολιτικό
επίπεδο είναι πως η Κύπρος αποτελεί για τη Δύση ένα σημαντικό
κομμάτι των σχεδιασμών που γίνονται στην περιοχή, και του δυ-

με διακρατική συμφωνία με το Ισραήλ. Μια πρακτική που, όπως λέγεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο,
ενίσχυσε τον άξονα ΛευκωσίαςΤέλ Αβίβ, κάλυψε εν μέρει τις ανάγκες της Εθνικής Φρουράς ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα επεκταθεί
και στα υπό εκκόλαψη εξοπλιστικά
του Σώματος.
Στο μοτίβο αυτό θεωρείται βέβαιο ότι η Λευκωσία θα πραγματοποιήσει στροφή 180 μοιρών,
πρώτα και κύρια στην προμήθεια
των άλλων δύο πλοίων ανοικτής
θαλάσσης που η προμήθειά τους
έχει αποφασισθεί. Αντί του δημόσιου διαγωνισμού θα ακολουθηθεί
η πρακτική της διακρατικής συμφωνίας με χώρες που εξυπηρετούν
ή συνταυτίζονται με τα συμφέροντα
της Κύπρου στην περιοχή.
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Η Κύπρος, ουσιαστικά
εναρμονίζεται με τη δυτική πρακτική ότι τα εξοπλιστικά αποτελούν εργαλείο ενίσχυσης περιφερειακών συμμαχιών
Δεύτερος καθοριστικός παράγοντας
για τη στροφή που παρατηρείται,
είναι οι νέες ανάγκες που έχουν
δημιουργηθεί στα εξοπλιστικά,
στον τομέα της ενεργειακής ασφάλειας αλλά και της αυξανόμενης
τουρκικής κινητικότητας. Παράγοντες που έχουν δημιουργήσει
δεδομένα τα οποία, όπως πιστεύεται, προκαλούν πιεστικές τάσεις
για αλλαγές στη νοοτροπία που
διέπει την προμήθεια αλλά και τον
εκσυγχρονισμό των οπλικών συστημάτων της Εθνικής Φρουράς.
Ένα παράδειγμα το οποίο παρατίθεται και είναι χαρακτηριστικό
του νέου τρόπου σκέψης, σε επίπεδο σχεδιασμών, είναι ότι αφήνεται πίσω η ξεπερασμένη, όπως
χαρακτηρίζεται, λογική και πρακτική προμήθειας στρατιωτικού

υλικού μέσα από διαδικασίες οι
οποίες ουσιαστικά δεν λαμβάνουν
υπόψη τον παράγοντα γεωστρατηγικών συμφερόντων και συμμαχιών της Δημοκρατίας. Η στροφή
που παρατηρείται την παρούσα
χρονική στιγμή δεν φαίνεται να
είναι άσχετη με την αναζωπύρωση
των προσπαθειών για άρση του
αμερικανικού εμπάργκο προς την
Κύπρο, προσπάθειες που ξεκινούν
από την Ουάσιγκτον και συνεπικουρούνται από τη Λευκωσία.

Με δυτική ρότα

Η δυτικόστροφη αλλαγή πλεύσης της Κύπρου κατέστη επιτακτική από την εποχή που ο δυτικός
συνασπισμός ξεκίνησε τον πόλεμο
κατά του Ισλαμικού Κράτους και
τους πρώτους βομβαρδισμούς στη

τικού «τόξου» από τα Β.Α. του Αιγαίου μέχρι Ν.Α. της Μεσογείου.
Με αυτά τα δεδομένα, όπως σημειώνεται από πολιτικούς αναλυτές,
ήταν πολύ φυσικό να αναδυθεί η
ανάγκη άρσης του αμερικανικού
εμπάργκο πρώτα και κύρια, όπως
υποστηρίζεται, ως θέμα αρχής.
«Από τις χώρες στην περιοχή η Κύπρος λαμβάνει πλέον στήριξη και
θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το επίπεδο, της ασφάλειας και της άμυνας, και από ευρωπαϊκής και αμερικανικής πλευράς από τον επόμενο
μήνα και μετά», τόνισαν πηγές
στην εφημερίδα.

Εξοπλιστικά ΕΦ

Στη Λευκωσία τα βήματα που
ετοιμάζονται να γίνουν στα εξοπλιστικά είναι απολύτως συνυφα-

Τα νέα όπλα
Το επόμενο διάστημα αναμέ-

νεται να ληφθούν καθοριστικές αποφάσεις για τα εξοπλιστικά της Εθνικής Φρουράς.
Ήδη, όπως είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε, στην κυβέρνηση εξετάζονται ενδελεχώς
τα οικονομικά περιθώρια που
υπάρχουν προκειμένου να εκπονηθεί το νέο εξοπλιστικό
πρόγραμμα. Για το 2018 στο
κομμάτι άμυνα έχουν προϋπολογιστεί €352 εκατ. (1,9% επί
του ΑΕΠ) από τα οποία μόνο
τα €61,9 εκατ. προορίζονται
για το Ταμείο Αμυντικής Θωράκισης (προμήθεια, εκσυγχρονισμός, συντήρηση οπλικών συστημάτων, εκτέλεση
έργων που αφορούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις). Σε
κυβερνητικό επίπεδο το καθαρό ποσό (€61,9 εκατ.) που
αφορά τα εξοπλιστικά, θεωρείται ότι δεν καλύπτει τις
υφιστάμενες ανάγκες και ως
άμεσος στόχος τίθεται η αύξησή του στα €100 εκατ. Στο
κομμάτι προμήθειας μέσων
για το Ναυτικό, φαίνεται να
πραγματοποιείται στροφή
στην ευρωπαϊκή πολεμική
βιομηχανία με τη Γαλλία να
αποτελεί το φαβορί για τη
ναυπήγηση των άλλων δύο
πλοίων ανοικτής θαλάσσης.
Τεράστιες ανάγκες εντοπίζονται στο κομμάτι της αεράμυνας και θεωρείται βέβαιο ότι
στο επόμενο πρόγραμμα εξοπλιστικών θα περιλαμβάνεται
η προμήθεια ενός νέου αντιαεροπορικού συστήματος,
που θα συμπληρώνει τα ρωσικά συστήματα, TOR M1 και Buk
M1-2. Η προσοχή στρέφεται
πρώτα στην ισραηλινή αγορά
και δευτερευόντως στην ευρωπαϊκή και δυτική πολεμική
βιομηχανία. Για τον στρατό ξηράς, οι ανάγκες που εντοπίζονται αφορούν κυρίως αντιαρματικά όπλα. Για την αεροπορία ο προσανατολισμός
επί του παρόντος είναι όπως
τα υφιστάμενα μέσα (επιθετικά ελικόπτερα MI 35) να είναι
σε επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Οι ΗΠΑ χάριν ΝΑΤΟ τα βρίσκουν με Τουρκία
Θετικές οι προοπτικές για ξεπέρασμα κάποιων προβλημάτων στην αυριανή συνάντηση του Μάικ Πομπέο με τον Τσαβούσογλου
Ουάσιγκτον
Ανάλυση του
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Με την προσδοκία ότι θα απαλείψουν
βασικά εμπόδια που προκαλούν ένταση στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις και θα δρομολογήσουν τη διαδικασία για κάποια που επείγουν,
οι υπουργοί Εξωτερικών Μάικ Πομπέο και Μεβλούτ Τσαβούσογλου
συναντιούνται αύριο Δευτέρα στο
Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι δύο πλευρές
προσδοκούν να οικοδομήσουν πάνω
σε κάποιες θετικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών και σε γενικές
γραμμές επικρατεί αισιοδοξία, παρά
τις νέες απειλές της τουρκικής κυβέρνησης για απαγόρευση της χρήσης της αεροπορικής βάσης του Ιντσιρλίκ. Η πρώτη θετική εξέλιξη
ήταν η συμφωνία-πλαίσιο των ομάδων εργασίας ΗΠΑ και Τουρκίας,
για την πόλη Μανμπίτζ. Οι Αμερικανοί επιμένουν ότι στην πόλη –
όπου έχουν εγκατασταθεί αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις για
την αντιμετώπιση του «Ισλαμικού
Κράτους» – δεν υπάρχουν πλέον
Κούρδοι μαχητές, άρα εκπληρώνεται
ο όρος της Τουρκίας για απόσυρση
του YPG ανατολικά του Ευφράτη.
Ωστόσο, οι Αμερικανοί πρέπει να
πείσουν τους Κούρδους για την
ανάγκη δημιουργία αυτόνομου κουρδικού κράτους στη βορειοδυτική
Συρία, ιδέα στην οποία αντιστέκεται
η Άγκυρα. Η πτυχή αυτή, πάντως,
αν λυθούν οι υπόλοιπες εκκρεμότητες, μπορεί να περιμένει.
Σε μια συμβολική κίνηση, ο
Τούρκος πρέσβης στις ΗΠΑ –που
είχε ανακληθεί προ τριών εβδομάδων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για
τα εγκαίνια της αμερικανικής πρεσβείας στα Ιεροσόλυμα και τα επεισόδια στη Γάζα – επέστρεψε την
Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, για να
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Η πρώτη θετική εξέλιξη
ήταν η συμφωνία-πλαίσιο των ομάδων εργασίας
ΗΠΑ και Τουρκίας,
για την πόλη Μανμπίτζ
της Συρίας.

Εκτιμάται ότι είναι θέμα
χρόνου η ανταλλαγή του
Αμερικανού πάστορα με
τον καταδικασθέντα
Τούρκο τραπεζίτη, Χακάν Αττίλα, προς ικανοποίηση Τραμπ.

συμμετάσχει στη συνάντηση Τσαβούσογλου – Πομπέο. Αυτό επιβεβαιώνει και τις πληροφορίες ότι η
ανάκλησή του ήταν απλώς μία συμβολική κίνηση για εσωτερική κατανάλωση στην Τουρκία και αυτός
ήταν ο λόγος που η εκπρόσωπος
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν έδειχνε
ανησυχία.
Τα δύο υπόλοιπα μεγάλα θέματα
που έχουν χαρακτήρα επείγοντος
είναι η συνεχιζόμενη φυλάκιση του
Αμερικανού πάστορα Μπράνσον
και η απόφαση της Τουρκίας να
αγοράσει ρωσικούς πυραύλους S400. Εξαιτίας των αντιδράσεων του
Κογκρέσου, θεωρείται βέβαιο ότι
στον προϋπολογισμό Εθνικής Άμυνας που θα σταλεί προς υπογραφή
σε νόμο στο γραφείο Τραμπ, θα
υπάρχει ο όρος να μη δοθούν τα F35 και άλλα οπλικά συστήματα στην
Τουρκία, μέχρι να υποβληθεί έκθεση
του υπουργού Άμυνας για την κατάσταση των αμερικανο-τουρκικών
σχέσεων.
Την ίδια στιγμή είναι πιθανή και
η έγκριση των νομοσχεδίων για πάγωμα των F-35 αν δεν απελευθερωθεί ο πάστορας Μπράνσον και δεν
ακυρωθεί η παραγγελία των S-400.
Πολιτικοί αναλυτές στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι είναι θέμα χρόνου
η ανταλλαγή του Αμερικανού πάστορα με τον καταδικασθέντα Τούρκο τραπεζίτη, Χακάν Αττίλα, κάτι
που θα ικανοποιήσει τον Πρόεδρο

Η βάση Ιντσιρλίκ και οι άλλες τρεις βάσεις (Μαλάτια, Ντιγιαρμπακίρ, Μπα-

τμάν) που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί και νατοϊκές χώρες κρίνονται ως εξαιρετικά σημαντικές για πολιτικούς, στρατηγικούς και επιχειρησιακούς λόγους.

Ιούλιο η επίσκεψη Ν. Χριστοδουλίδη
Μετά την πραγματοποίηση της επίσκεψης Τσαβούσογλου στην Ουά-

σιγκτον, εκτιμάται ότι θα διευθετηθεί και η ημερομηνία της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη με τον ομόλογό
του Μάικ Πομπέο. Παρότι αρχικά οι Αμερικανοί μιλούσαν για τα τέλη
Ιουνίου, τώρα φαίνεται πιθανότερο να γίνει στις αρχές Ιουλίου, καθώς
η συνάντηση Ντόναλντ Τραμπ – Κιμ Γιονγκ Ουν θα γίνει λίγο αργότερα.
Μέχρι τότε, θα έχει δοθεί και η συγκατάθεση του Λευκού Οίκου στον
πρέσβη Μάριο Λυσιώτη, που αποφάσισε να στείλει η Λευκωσία στις
ΗΠΑ. Παρότι είναι πιθανόν το Κυπριακό να εγερθεί από αμερικανικής
πλευράς στον Μεβλούτ Τσαβούσογλου, δεν υπάρχει κάποια θετική
προσδοκία, με δεδομένη την άρνηση της Τουρκίας να δεχθεί την απεσταλμένη του γ.γ. του ΟΗΕ, Τζέιν Χολ Λουτ, πριν από τις εκλογές. Ο Αντόνιο Γκουτιέρες έχει αποφασίσει να υποβάλλει την έκθεση για τις καλές του υπηρεσίες στο Σ.Α., πριν από τις 10 Ιουνίου, όμως παραμένει
άγνωστο αν θα επιρρίψει ευθύνες στην τουρκική πλευρά για την
απόρριψη δύο απεσταλμένων του.

Τραμπ και τον αντιπρόεδρο Πενς,
οι οποίοι έχουν εμπλακεί προσωπικά
στην υπόθεση. Αυτό πιστεύουν θα
κάνει ευκολότερα τα πράγματα αναφορικά με τους S-400, καθώς μπορούν οι δύο πλευρές να συνεχίσουν
τις διαπραγματεύσεις. Εκτιμάται
ότι σε πρώτη φάση η Τουρκία θα
επιδιώξει να δελεάσει τις ΗΠΑ με
αγορά και πυραύλων Patriot κι αν
αυτό δεν είναι αρκετό δεν αποκλείεται ακόμη και να ακυρώσει την
παραγγελία των ρωσικών πυραύλων,
που εκτιμάται ότι εξαρχής ήταν μία
«μπλόφα». Αν και τα δύο γίνουν,
τότε θα είναι δύσκολο να μπει φρένο
από το Κογκρέσο στην πώληση των
αεροσκαφών F-35 και των υπολοίπων οπλικών συστημάτων, αφού η
παραγγελία θα έχει οικονομικά οφέλη δισεκατομμυρίων για την Αμερική και τις πολιτείες στις οποίες
βρίσκονται τα εργοστάσια κατασκευής τους.

Κόστος Ιντσιρλίκ

Αν σημειωθεί πρόοδος στα πιο
πάνω, οι τουρκικές απειλές για κλείσιμο του Ιντσιρλίκ έχουν μάλλον
ρητορική αξία. Ωστόσο, φαίνεται
πως έχει ξεκινήσει από διάφορα
υπουργεία και υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης η αξιολόγηση
του πολιτικού, οικονομικού και γεωστρατηγικού κόστους της μεταφοράς της αλλού. Οι αναλυτές του

Congressional Research Service,
Τζιμ Ζανότι και Κλέιτον, έγραφαν
στις 23 Μαρτίου ότι αρκετοί παρατηρητές υποστηρίζουν τη διερεύνηση εναλλακτικών διευθετήσεων
για τις αμερικανικές βάσεις: «Το κόστος για τις ΗΠΑ στην εξεύρεση
μιας προσωρινής ή μόνιμης αντικατάστασης της Βάσης Ιντσιρλίκ
θα εξαρτηθεί από παραμέτρους
όπως, η λειτουργικότητα και η τοποθεσία των εναλλακτικών επιλογών, το πού θα υπάρξουν μελλοντικά
αμερικανικές εμπλοκές και η πολιτική και οικονομική δυσκολία που
αφορά στη μετακίνηση ή επέκταση
αλλού αμερικανικών στρατιωτικών
επιχειρήσεων. Επίσης, οποιαδήποτε
επανεξέταση της αμερικανο-νατοϊκής παρουσίας στην Τουρκία θα
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους πολιτικούς, στρατηγικούς και επιχειρησιακούς παράγοντες».
Εκτός κι αν συμβεί κάτι δραματικό στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις, οι όποιοι σχεδιασμοί έχουν
μάλλον προληπτικό χαρακτήρα, καθώς ένα από τα επιχειρήματα που
χρησιμοποιούν Αμερικανοί αξιωματούχοι στα ερωτήματα «γιατί ανέχονται τις προκλήσεις του Ερντογάν», η απάντηση είναι «η βοήθεια
της Τουρκίας στις επιχειρήσεις εναντίον του Ισλαμικού Κράτους». Επίσης, πέραν του Ιντσιρλίκ, υπάρχουν
τρεις ακόμη βάσεις (Μαλάτια, Ντιγιαρμπακίρ, Μπατμάν) που χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί και νατοϊκές
χώρες στις επιχειρήσεις εναντίον
του Ισλαμικού Κράτους. Όμως, όλοι
ανεξαιρέτως συμφωνούν ότι με τον
απρόβλεπτο Ερντογάν ουδείς μπορεί
να είναι βέβαιος.
Κι αυτό κάνει ανασφαλείς τις
προβλέψεις ακόμη και για τη αυριανή συνάντηση Πομπέο – Τσαβούσογλου, αν και οι προοπτικές
επιτυχίας της είναι πολλές.
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Η Κύπρος στη μέση
ενός ψυχρού πολέμου
Οι σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ και η σκακιέρα της ανατ. Μεσογείου
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή
της ανατολικής Μεσογείου φέρνουν
την Κύπρο αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις εφόσον άπαντες στρέφουν
το βλέμμα τους στη χώρα και στα
περίχωρά της, τη στιγμή που ο γ.γ.
του ΟΗΕ προειδοποιεί για την έναρξη
ενός νέου ψυχρού πολέμου που ταράσσει τις ισορροπίες στην περιοχή
αλλά και τις σχέσεις μεγάλων δυνάμεων. Μια νέα έκθεση του κορυφαίου
ερευνητικού κέντρου των ΗΠΑ, του
Center for Strategic and International
Studies (CSIS), ρίχνει φως στους σχεδιασμούς της Ουάσιγκτον για την
ευρύτερη περιοχή με την αμερικανική πλευρά ν’ αποδίδει στην Κύπρο
ρόλο-κλειδί. Η έκθεση έχει τίτλο «Restoring the Eastern Mediterranean
as a U.S. Strategic Anchor», είναι
προϊόν επιστημονικής έρευνας, αλλά
και συνεδρίων που πραγματοποιήθηκαν σε Ουάσιγκτον και Αθήνα.
Το αμερικανικό ίδρυμα δημοσιεύει
την έκθεση με την υποστήριξη του
Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ενώ
συζητήθηκε εκτενώς στον τουρκικό
Τύπο, με την Άγκυρα να χαρακτηρίζει
το περιεχόμενό της ως «εχθρικό»
απέναντι στα εθνικά συμφέροντα
της Τουρκίας τόσο στην ευρύτερη
περιοχή, όσο και στην Κύπρο. Παράλληλα, νέα έκθεση του τουρκικού
κέντρου στρατηγικών μελετών «Setav» ρίχνει φως στους σχεδιασμούς
της Ρωσίας και τον συσχετισμό με
την Τουρκία.

Οι ΗΠΑ στην αν. Μεσόγειο
Η έκθεση του CSIS έχει σημείο
εκκίνησης ότι τα δεδομένα για την

αμερικανική εξωτερική πολιτική
στην ανατολική Μεσόγειο έχουν
αλλάξει. Η Ουάσιγκτον δεν έχει
πλέον την πολυτέλεια να την προσεγγίζει μέσα από στρατηγικές της
περιόδου του Ψυχρού Πολέμου. Σε
αντίθεση με το 1945 η ανατολική
Μεσόγειος βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με νέα δεδομένα σε επίπεδο εθνών-κρατών, μετακινήσεις
πληθυσμών, οικονομικές κρίσεις
και αλλαγές στον τομέα της ενέργειας. Επιπροσθέτως, δυνάμεις
όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν
ανταγωνίζονται τα αμερικανικά
συμφέροντα στην περιοχή. Την
ίδια στιγμή, ένας παραδοσιακός
σύμμαχος των ΗΠΑ, η Τουρκία,
γυρνάει σελίδα και επεκτείνει την
άσκηση της εξωτερικής της πολιτικής. Τίθεται, λοιπόν, το ερώτημα,
ποιοι είναι οι βασικοί στόχοι των
ΗΠΑ στην ανατολική Μεσόγειο;
Μέσα από την αναλυτική καταγραφή προκύπτει το συμπέρασμα ότι
στον 21ο αιώνα οι ΗΠΑ στοχεύουν,
αρχικά στον περιορισμό της ακτίνας
δράσης των ανταγωνιστών τους,
η Ρωσία, η Κίνα, το Ιράν στην ανατολική Μεσόγειο και έπειτα στην
περιφρούρηση της ασφάλειας του
Ισραήλ.

Συμμαχίες Αμερικανών
Με απώτερο στόχο την άσκηση
πίεσης στην Άγκυρα, έτσι ώστε να
υποχρεωθεί να επιστρέψει στη δυτική της πορεία, η έκθεση του CSIS
προτείνει λήψη πρωτοβουλιών. Δηλαδή πιο ενεργή διπλωματική εμπλοκή προς την Άγκυρα, μέσα από
τον διορισμό ενός έμπειρου και
υψηλόβαθμου στελέχους της αμε-
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Οι ΗΠΑ καλούνται να
ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου στα
θαλάσσια και μη σύνορά
της μέσα από την
PESCO και το Defence
Investment Fund.

Η έκθεση είναι προϊόν επιστημονι-

κής έρευνας, αλλά και συνεδρίων
που πραγματοποιήθηκαν σε Ουάσιγκτον και Αθήνα.

Το CSIS προτείνει οι ΗΠΑ να ενταχθούν στο πολυδιάστατο πλαίσιο συνεργασίας που έχουν δημιουργήσει Ισραήλ, Κύ-

προς και Ελλάδα στην ανατολική Μεσόγειο.
ρικανικής ηγεσίας ως πρέσβη αλλά
και τη δημιουργία ενός πλαισίου
συνεννόησης και συνεργασίας με
την τουρκική πλευρά στο κουρδικό
ζήτημα και το μέλλον της Συρίας.
Παράλληλα, η αμερικανική πλευρά
καλείται να εδραιώσει διαύλους
επικοινωνίας με την κοινωνία των
πολιτών στην Τουρκία και να αναπτύξει στενή συνεργασία με την
Ε.Ε. Εκτός από τα προαναφερόμενα,
η αμερικανική έκθεση αφήνει να
εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον διαθέτει
ένα ακόμη ισχυρό χαρτί για την
άσκηση πίεσης στην Άγκυρα, αυτό
του ελληνικού παράγοντα στο Αιγαίο και την ανατολική Μεσόγειο.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η
έκθεση προτείνει τη σύσφιξη των
στρατιωτικών σχέσεων των ΗΠΑ
με την Αθήνα. Την ίδια στιγμή, αναφέρεται στην προοπτική συνεργασίας των δύο χωρών στο πεδίο της
ενέργειας, κυρίως στην περιοχή
ανοιχτά της Κρήτης. Αναφορικά
με την Κύπρο, υπογραμμίζει ότι λόγω των αναταράξεων στις σχέσεις
ΗΠΑ-Τουρκίας, η Ουάσιγκτον χρειάζεται εναλλακτικούς προορισμούς
για την ανάπτυξη των στρατιωτικών
της δυνάμεων. Χωρίς να προηγείται
μια διεξοδική ανάλυση, η έκθεση
προτείνει στο αμερικανικό Πεντά-

γωνο να ξεκινήσει αμέσως τη χρήση
των βρετανικών βάσεων στην Κύπρο και παράλληλα, οι ΗΠΑ καλούνται να ενισχύσουν την ασφάλεια της Κύπρου στα θαλάσσια και
μη σύνορά της μέσα από τους μηχανισμούς και τις δομές της PESCO
και του Defence Investment Fund.
Την ίδια στιγμή, η έκθεση ζητάει
από τις ΗΠΑ να ενταχθούν στο πολυδιάστατο πλαίσιο συνεργασίας
που έχουν δημιουργήσει Ισραήλ,
Κύπρος και Ελλάδα στην ανατολική
Μεσόγειο. Η συγκεκριμένη πρόταση
πλαισιώνεται από το σχέδιο μιας
πιο ενεργής εμπλοκής του αμερικανικού παράγοντα στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου.
Παράλληλα, σε συνεργασία με την
Ε.Ε., οι ΗΠΑ καλούνται να συμβάλουν στην ενίσχυση της διαύγειας
στον χρηματοπιστωτικό τομέα του
νησιού. Έτσι, τα όσα έχουν συμβεί
με τις επισκέψεις Αμερικανών αξιωματούχων στη χώρα και τη συνεργασία που έχει αναπτυχθεί στο
πλαίσιο παύσης της δραστηριότητας των Ρώσων ολιγαρχών στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα,
δεν ξεφεύγουν από το πλαίσιο που
προτείνεται μέσα από την έκθεση.
Τέλος, σύμφωνα με το CSIS, η αμερικανική πλευρά δεν έχει άλλη επι-

λογή παρά να συνεχίσει να υποστηρίζει τις δύο κοινότητες και τις
ηγεσίες τους για την άμεση επανένωση του νησιού.

Η Άγκυρα θέλει Μόσχα
Οι προτάσεις της αμερικανικής
έκθεσης προκάλεσαν προβληματισμό στην τουρκική πρωτεύουσα,
η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι δεν έχει άλλη επιλογή παρά να
αναζητήσει νέους συνεργάτες στην
ανατολική Μεσόγειο. Στο πλαίσιο
αυτής της αναζήτησης, το SETAV,
το οποίο διατηρεί στενή συνεργασία
με το τουρκικό Προεδρικό, «δείχνει»
Κρεμλίνο. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεσή του, η Ρωσία επωφελείται στο έπακρον από τον συριακό
πόλεμο για να επιβάλει τις δικές
της στρατηγικές στη Μεσοποταμία.
Την ίδια στιγμή, κερδίζει δύο πολύτιμους συμμάχους, το Ιράν και
την Τουρκία και δρομολογεί στρατηγική τύπου «containment» για
την περίπτωση του Ισραήλ. Η νέα
έκθεση του τουρκικού think tank
προειδοποιεί ότι η Ρωσία χρησιμοποιώντας δύο «όπλα», τη στρατιωτική της ισχύ και το σύμπλεγμα οικονομίας-ενέργειας, έρχεται στο
προσκήνιο της ανατολικής Μεσογείου για να μείνει.
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Απτή σύμπραξη Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ
Τα αποτελέσματα της τριμερούς συνεργασίας, αλλά και οι προβληματισμοί από την «έξοδο» του τουρκικού γεωτρύπανου
οι δύο τελευταίες ευρωπαϊκές χώρες
έχουν συμφωνήσει στον συντονισμό των δυνάμεών τους, προκειμένου να κατορθώσουν να αστυνομεύσουν τα συμφέροντά τους
ικανοποιητικά. Στην ευρύτερη περιοχή δρουν και αιγυπτιακές ναυτικές δυνάμεις. Υπενθυμίζεται ότι
η Ελλάδα και το Π.Ν. συνεργάζονται
στενότατα με το αιγυπτιακό Ναυτικό και πραγματοποιούν τουλάχιστον μια μεσαίου μεγέθους άσκηση
κάθε χρόνο, στην περιοχή μεταξύ
της Αφρικής και του άξονα Κρήτης-Καρπάθου-Ρόδου.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η «έξοδος» του πλωτού γεωτρύπανου με το συμβολικό όνομα «Φατίχ» (Πορθητής, το προσωνύμιο
του Μωάμεθ Β΄) από τα Δαρδανέλλια το βράδυ της Παρασκευής
και ο χθεσινός πλους του στο Αιγαίο, ίσως αποτελέσει ένα επεισόδιο μιας περιόδου έντασης στην
ανατολική Μεσόγειο. Το «Φατίχ»
(το οποίο βαπτίστηκε από «Deep
Sea Metro II» για να ταιριάζει περισσότερο) θα βρίσκεται, εκτός
απροόπτου τις αμέσως επόμενες
ώρες στην Αττάλεια. Το ενδιαφέρον δεν έγκειται, βέβαια, τόσο
στην Αττάλεια όσο στον στόχο

Ραντάρ
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Η ισχυρή πολιτική
βούληση σε Αθήνα,
Λευκωσία και Ιερουσαλήμ επιταχύνει εξελίξεις.
Μια από αυτές είναι
η λειτουργία ραντάρ στα
ανατολικά της Κρήτης.

Για Λευκωσία, Αθήνα, αλλά και Ιερουσαλήμ, η απλή αναμονή της εκδίπλωσης των τουρκικών πρωτοβουλιών στην ανατολική Μεσόγειο δεν συνιστά επιλογή.

που θα επιλέξει η Άγκυρα να κάνει
γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Θα είναι βόρεια της Κύπρου, άρα ανάμεσα στα Κατεχόμενα και την Τουρκία; Ή θα κλιμακώσει, προχωρώντας σε γεωτρήσεις στα δυτικά της Κύπρου,
ώστε να προβάλει έμπρακτα τη
θέση αμφισβήτησης ότι οι θαλάσσιες ζώνες Ελλάδας και Κυπριακής
Δημοκρατίας και, κυρίως, η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ)
δεν εφάπτονται πουθενά; Εύλογα,
το δεύτερο ενδεχόμενο προκαλεί
ανησυχία, όχι μόνο σε Αθήνα και
Λευκωσία, αλλά σε ευρύτερους
περιφερειακούς και διεθνείς παράγοντες. Η μετατροπή του ενερ-

γειακού σε μείζον στοιχείο των
συζητήσεων ανάμεσα στη Λευκωσία και το ψευδοκράτος προέκυψε
ανάγλυφα και στις τελευταίες επαφές που είχαν ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τον Τουρκοκύπριο
ηγέτη Μουσταφά Ακιντζί. Ένα ζήτημα το οποίο μέχρι πρότινος ήταν
δευτερευούσης σημασίας, έχει
αναχθεί σε σημείο ύψιστης σημασίας. Και τούτο, βεβαίως, διότι ο
κ. Ακιντζί δεν μπορεί παρά να προωθήσει την τουρκική ατζέντα, τουλάχιστον στο συγκεκριμένο σημείο.
Διότι, κατά τα λοιπά, οι αποκλίσεις
ανάμεσα στον κ. Ακιντζί και την
Άγκυρα σε ορισμένες λεπτομέρειες

του Κυπριακού παραμένουν ευδιάκριτες αν όχι έντονες.

Κοινές περιπολίες

Για τη Λευκωσία και την Αθήνα,
αλλά και την Ιερουσαλήμ, η απλή
αναμονή της εκδίπλωσης των τουρκικών πρωτοβουλιών στην ανατολική Μεσόγειο δεν συνιστά επιλογή.
Μετά την τελευταία τριμερή σε
επίπεδο κορυφής συμφωνήθηκε
να υπάρξει εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας όχι μόνο σε επίπεδο ασκήσεων, αλλά και σε επίπεδο επιχειρήσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο, και σε τεχνικό επίπεδο,
υπογράφηκε συμφωνία για κοινές
περιπολίες πολεμικών πλοίων Ελ-

λάδας και Ισραήλ στην ανατολική
Μεσόγειο. Το Ισραήλ θα συνεισφέρει σε αυτή τη συνεργασία με κάποια κορβέτα, ενώ η Ελλάδα με
φρεγάτα. Μάλιστα, η φρεγάτα αυτή
θα είναι το πλοίο που ούτως ή άλλως
παραχωρεί το Πολεμικό Ναυτικό
(Π.Ν.) για της ανάγκης της ναυτικής
δύναμης του ΟΗΕ που επιτηρεί τα
χωρικά ύδατα του Λιβάνου (UNIFIL),
ακριβώς απέναντι από το νησί της
Κύπρου. Είναι απολύτως σαφές ότι
μέρος των συνεκπαιδεύσεων που
θα κάνουν οι δυνάμεις Ελλάδας
και Ισραήλ, θα περιλαμβάνουν και
την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στην περιοχή, ούτως ή άλλως,
περιπολούν πια σημαντικές ναυ-

τικές μονάδες μεγάλων δυνάμεων,
οι οποίες έχουν συμφέροντα. Το
μέγεθος των πλοίων που έχουν προσεγγίσει τα λιμάνια της Κυπριακής
Δημοκρατίας τους τελευταίους δύο
μήνες, αποτελεί ένα προφανές γεγονός με αυταπόδεικτη αξία (αεροπλανοφόρα, ελικοπτεροφόρα,
αμφίβια κ.ά.). Το ενδιαφέρον εστιάζεται κυρίως στη διατήρηση της
έντασης σε χαμηλά επίπεδα στην
περιοχή, αφενός λόγω των ενεργειακών, αφετέρου διότι η Συρία
είναι πολύ κοντά και ο ρωσικός
στόλος δρα σε εκείνο το μέρος της
Μεσογείου. Στην κυπριακή ΑΟΖ
συμφέροντα έχουν οι ΗΠΑ, η Γαλλία
και η Ιταλία. Μάλιστα, φαίνεται ότι

Η δημιουργία ενός κοινού αμυντικού χώρου, ο οποίος εκτείνεται
από την Κρήτη ώς την Κύπρο και
από εκεί ως τις ακτές του Ισραήλ,
δεν είναι μια νέα ιδέα. Ωστόσο, οι
ενεργειακοί πόροι, οι διεθνείς πιέσεις για την αξιοποίησή τους, αλλά
και η ισχυρή πολιτική βούληση σε
Αθήνα, Λευκωσία και Ιερουσαλήμ
επιταχύνουν ορισμένες εξελίξεις.
Μία από αυτές είναι η λειτουργία
ενός ραντάρ στα ανατολικά της
Κρήτης, με την ενεργό σύμπραξη
του Ισραήλ (και με τεχνολογία),
ώστε να υπάρχει επαρκής παρακολούθηση της δυτικής θαλάσσιας
λεκάνης που ανοίγεται από τη Ζάκρο και φτάνει ώς το Τελ-Αβίβ. Η
εμβέλεια του ραντάρ εκτιμάται ως
ιδιαίτερα αυξημένη. Οι κοινές αεροπορικές ασκήσεις έχουν δοκιμάσει την επιχειρησιακή λειτουργικότητα αυτού του χώρου. Η έναρξη κοινών περιπολιών στην ανατολική Μεσόγειο θα προσθέσει
στην ελληνο-ισραηλινή αμυντική
συνεργασία μια επιπλέον διάσταση
και θα εμβαθύνει την αλληλεπίδραση ανάμεσα στις Ένοπλες Δυνάμεις των δύο κρατών, που τα τελευταία χρόνια είναι τακτική και
ολοένα διευρυνόμενη.

Eτσι σκλήρυνε
το Κογκρέσο
σχετικά με τα F-35

Καλά κρατεί
η παγκόσμια κούρσα
των εξοπλισμών

Το τουρκικό λόμπι δεν είναι άτρωτο

Παρά τις περί του αντιθέτου ρητορικές

ΟυάσιγκτονΤου ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΩΤΗ

Στις 14 Μαρτίου το Συμβούλιο Ελληνοαμερικανικής
Ηγεσίας
(HALC) και η Εθνική Αρμενική
Επιτροπή Αμερικής (ANCA) ανακοίνωσαν κοινή εκστρατεία, προτρέποντας τον κόσμο μέσω του
διαδικτύου να επικοινωνήσει με
τους γερουσιαστές του και να ζητήσει και να ζητήσει να μη δοθούν
τα προηγμένης τεχνολογίας μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην
Τουρκία, «μία χώρα που κάλλιστα
μπορεί να τα χρησιμοποιήσει
εναντίον των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, της Ελλάδα, της
Κύπρου, του Ισραήλ και της Αρμενίας», όπως τονιζόταν. Το ίδιο
σύνθημα καταχωρήθηκε στο πλαίσιο της εκστρατείας ως διαφήμιση
στην εφημερίδα «New York Times». Αρκετοί θεώρησαν την εκστρατεία «ουτοπιστική» – με δεδομένη την ισχύ του τουρκικού
λόμπι, του λόμπι των αμερικανικών πολεμικών βιομηχανιών και
τις πιέσεις προς τους γερουσιαστές των πολιτειών που παρήγαγαν τα F-35. Ωστόσο, αφενός εστάλησαν χιλιάδες μηνύματα στα μέλη της Γερουσίας, αφετέρου η
συγκυρία ήταν κατάλληλη και το
σύστημα σωστό, αφού επένδυσε
στην επικινδυνότητά της Τουρκίας και στην ολοένα αυξανόμενη
αίσθηση στο Κογκρέσο και στους
διαμορφωτές της πολιτικής στην
Ουάσιγκτον ότι η Τουρκία είναι
αφερέγγυα σύμμαχος.

Τι ακολούθησε

Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, αφού οι αντιδράσεις σε βάρος της Τουρκίας στο Κογκρέσο
κινήθηκαν σε δύο επίπεδα: Το
πρώτο μέσω νομοσχεδίων που

κατατέθηκαν στη Γερουσία και
τη Βουλή, συνδέοντας την παραχώρηση των F-35 με την απελευθέρωση του φυλακισμένου στην
Τουρκία πάστορα Μπράνσον και
την ακύρωση της προμήθειας ρωσικών πυραύλων S-400. H δεύτερη,
ωστόσο, κίνηση ήταν αποτελεσματικότερη και σ’ αυτό βοήθησε
η εμπειρία που αποκτήθηκε με
την προώθηση μέσω του προϋπολογισμού της Εθνικής Άμυνας διά-

Σε έντονο ρυθμό κινούνται όχι μόνο
οι βασικές χώρες που πρωταγωνιστούν στην εξοπλιστική κούρσα
των οπλοστασίων τους, αλλά και
εκείνες που χαρακτηρίζονται ως
αναδυόμενες. Βάσει δύο μετρήσεων
από τα κατά κοινή ομολογία εγκυρότερα think tanks τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική προκύπτουν δεδομένα που αφορούν
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Οι κοινές διαφωτιστικές
συναντήσεις HALC-AJC
με μέλη του Κογκρέσου
(για το νομοσχέδιο άρσης
του εμπάργκο όπλων
στην Κύπρο), λειτούργησαν προφανώς ευνοϊκά.

Απότοκο της θέσης
που βρίσκεται
η Κύπρος διαφαίνεται
να είναι ο βαθμός
επηρεασμού
από το τι συμβαίνει
στη Μέση Ανατολή.

ταξης που επέβαλε στο Πεντάγωνο
να υποβάλει έκθεση για τις επιπτώσεις του εμπάργκο όπλων στην
Κύπρο. Η ίδια ακριβώς μέθοδος
εφαρμόστηκε φέτος για την περίπτωση της Τουρκίας και μάλιστα
η απαγόρευση για την Άγκυρα
μέχρις ότου υποβληθεί έκθεση
για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις αφενός θέτει ευρύτερες προϋποθέσεις (όχι απλώς τα δύο ζητήματα των άλλων κινήσεων) και
αφετέρου η απαγόρευση αφορούσε τα F-35, τα F-16 και δύο τύπους
ελικοπτέρων. Ο προϋπολογισμός
της Εθνικής Άμυνας εγκρίθηκε
από τη Βουλή και τώρα, αφού ενεκρίθη από την επιτροπή Ενόπλων
Δυνάμεων της Γερουσίας αναμένεται να εγκριθεί και από την ολομέλεια. Θα απομένουν τα δύο νομοσχέδια να συζητηθούν σε κοινή
επιτροπή. Συνομιλώντας με κο-

Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Η συγκυρία ήταν κατάλληλη και το σύστημα σωστό, αφού επένδυσε στην

επικινδυνότητά της Τουρκίας και στην ολοένα αυξανόμενη αίσθηση στο
Κογκρέσο ότι η Τουρκία είναι αφερέγγυα σύμμαχος.
ρυφαίο μέλος της Γερουσίας στην
Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων,
γνωρίζουμε ότι η ίδια η αμερικανική κυβέρνηση ενθάρρυνε την
άσκηση πιέσεων προς την Τουρκία
από το Κογκρέσο. Προτιμούσε
όμως την κατάθεση νομοσχεδίων,
τα οποία απλώς θα επικρέμονταν
ως δαμόκλειος σπάθη. Αυτό που
τελικά προωθείται μέσω του Προϋπολογισμού για την Εθνική Άμυνα ήταν απρόβλεπτο. Όμως, δεν
την έχει δυσαρεστήσει.

Οι εκστρατείες

Γιατί πέτυχε η εκστρατεία;
Πρωτίστως γιατί χρησιμοποιήθηκε η σωστή τακτική και έγιναν
πολλές επαφές του HALC και της
ANCA με τους ανθρώπους κλειδιά
στη Βουλή και στη Γερουσία και
η τελική νομοθετική κίνηση έγινε
προς τη σωστή κατεύθυνση. Αδι-

κούν πραγματικά τους εμπνευστές
της εκστρατείας κάποιες αυθαίρετες αναλύσεις ότι χάρη στο Ισραήλ και το εβραϊκό λόμπι στις
ΗΠΑ πέρασαν τα νομοσχέδια.
Στην πραγματικότητα το εβραϊκό
λόμπι απλώς δεν αντιτάχθηκε
στις κινήσεις. Κι από την άλλη,
οι κοινές διαφωτιστικές συναντήσεις HALC – AJC με μέλη του
Κογκρέσου (για το νομοσχέδιο
της άρσης του εμπάργκο όπλων
στην Κύπρο), λειτούργησαν προφανώς ευνοϊκά και στην προσπάθεια για τα F-16. Τo αν τελικά παγώσει η πώληση F-35 θα εξαρτηθεί
από πολλούς παράγοντες. Ωστόσο,
είναι μία απόδειξη ότι το τουρκικό
λόμπι δεν είναι άτρωτο, ακόμη
και για τόσο σοβαρά θέματα στα
οποία εμπλέκονται και μεγάλα
συμφέροντα του οικονομικο-στρατιωτικού κατεστημένου στις ΗΠΑ.

τον τρόπο που κινούνται τα δύο
προαναφερόμενα γκρουπ αλλά και
χώρες όπως η Κύπρος. Το Global Firepower (GFP) είναι ένα τέτοιο think
tank, με έδρα την Αμερική, που εκδίδει κάθε χρόνο μέσα από τη μέτρηση 50 κριτηρίων, τη στρατιωτική
δύναμη 133 χωρών. Στα κριτήρια
αυτά συμπεριλαμβάνονται το μέγεθος του στρατεύματος κάθε χώρας,
οι οικονομικές της δυνατότητες, η
ποιότητα και η διαφορετικότητα
των όπλων που κατέχονται, γεωγραφικοί παράγοντες, πόσο επηρεάζει ή όχι η γραφειοκρατία κτλ., όλα
στο πλαίσιο καταμέτρησης των στρατιωτικών δυνατοτήτων ενός εκάστου.
Προκύπτει έτσι από τα δεδομένα
που αφορούν την περασμένη χρονιά
και δημοσιεύτηκαν πρόσφατα, πως
οι ΗΠΑ παραμένουν στην κορυφή
των στρατιωτικών δυνάμεων ακολουθούμενες από τη Ρωσία, ενώ η

Τουρκία φιγουράρει στην 9η θέση
και η Ελλάδα στην 28η. Από τη διαδικασία μέτρησης που έχει καθιερώσει από το 2003 το GFP, εξαιρούνται οι πυρηνικές δυνατότητες κάθε
χώρα ως προς το τελικό αποτέλεσμα.
Το εν λόγω think tank δεν εμπεριέχει
στοιχεία που αφορούν την Κύπρο.

8η στην Ευρώπη

Το διεθνές κέντρο για την αποστρατικοποίηση (BICC), με έδρα
στη Βόννη, φέρει την Κύπρο 8η
στον χάρτη, με ποσοστό 1,78 περίπου από το ΑΕΠ της. Κι αυτό βάσει
του ποσοστού ανά ΑΕΠ που δίνει
η κάθε χώρα για εξοπλιστικά. Απότοκο της θέσης που βρίσκεται η
Κύπρος φαίνεται να είναι από τα
όσα αναφέρονται στην έκθεση ο
βαθμός επηρεασμού από το τι συμβαίνει στη Μέση Ανατολή. Η έκθεση
του BICC, αναφέρει σχετικά πως οι
χώρες της Μέσης Ανατολής είναι
από τις πλέον στρατικοποιημένες
παγκοσμίως. Το Ιράκ, για παράδειγμα, βρίσκεται στην 38η θέση της
σχετικής λίστας, ενώ δεν είναι δυνατόν λόγω έλλειψης στοιχείων να
μπουν σε αυτή χώρες όπως η Συρία.
Η τελευταία, ωστόσο, κινούταν μέχρι και το ξεκίνημα του πολέμου,
ανάμεσα στη 2η και την 4η θέση
για τις χώρες της περιοχής. Οι λόγοι
των υψηλών ποσοστών στρατικοποίησης φαίνεται να είναι δύο και
αφενός εδράζονται σε πολεμικές
συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα
για πολλά συναπτά έτη στην περιοχή και αφετέρου η έντονη χρήση
στρατιωτικών πόρων. Στην Ευρώπη
από την άλλη πλευρά, δεν φαίνονται
οι κυρώσεις να έχουν επιβραδύνει
το εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ρωσίας, που για το 2017 φαίνεται να
γνωρίζει αύξηση κατά 5,9% φτάνοντας σχεδόν τα 70δις δολάρια ή
5,3% του ΑΕΠ της χώρας.
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Τα χίλια κύματα
συνεργασίας
Τουρκίας-Ισραήλ
Στο ναδίρ των σχέσεών τους βρίσκονται οι δύο χώρες
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Λωρίδα
της Γάζας, οι διμερείς σχέσεις επιδεινώθηκαν για ακόμη μία φορά μέσα σε σύντομο
χρονικό διάστημα. Άγκυρα και Τελ Αβίβ
αντάλλαξαν αυστηρά μηνύματα, πολλά
από τα οποία «παραβίασαν» τα νοητά σύνορα της διπλωματικής ευγένειας. Την
ίδια στιγμή, ακολούθησαν αντίποινα στο
διπλωματικό πεδίο. Η Άγκυρα ζήτησε από
τον πρέσβη και τον πρόξενο του Ισραήλ
στην Τουρκία να αποχωρήσουν «για ένα
ορισμένο χρονικό διάστημα».
<
<
<
<
<
<
<

Το Ισραήλ είχε περιορίσει τις
πληροφορίες που μοιράζεται με
την Τουρκία, θεωρώντας ότι οι
τουρκικές μυστικές υπηρεσίες
τις διαρρέουν στην Τεχεράνη.
Το Τελ Αβίβ απάντησε ζητώντας από
τον Τούρκο πρέσβη στα Ιεροσόλυμα να
επιστρέψει στη χώρα του. Τα τουρκικά
και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, με αφορμή την αποπομπή του Ισραηλινού πρόξενου
του Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, τονίζουν ότι για πρώτη φορά ένας πρόξενος
υποχρεώνεται να εγκαταλείψει το πόστο
του. Οι Ισραηλινοί εστιάζουν στη μεταχείριση που είχε ο πρόξενος στο αεροδρόμιο
Ατατούρκ της Κωνσταντινούπολης, χαρακτηρίζοντας τη συμπεριφορά των τουρκικών αρχών ως «υποτιμητική».
Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ αποφάσισε

τη διακοπή της εισαγωγής τουρκικών
αγροτικών προϊόντων και ζήτησε από τους
πολίτες του να ματαιώσουν τις επισκέψεις
τους στην Τουρκία. Στην τουρκική εθνοσυνέλευση, τα κόμματα της αντιπολίτευσης
απαίτησαν την ακύρωση συμφωνιών με
το Ισραήλ. Όμως στη σκιά της επιδείνωσης
των διπλωματικών σχέσεων, τα οικονομικά
και εμπορικά δεδομένα παρουσιάζουν διαφορετική ιστορία, ενώ και η συνεργασία
στο στρατιωτικό πεδίο έχει σκαμπανεβάσματα.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο από «ξέσπασμα του ενός λεπτού» στο Νταβός.

Από Ερμπακάν σε Ερντογάν

Η ανάπτυξη στρατιωτικών-εμπορικών
σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ σημειώθηκε
όταν ο ιστορικός ηγέτης του τουρκικού
συντηρητικού κινήματος, Νετσμεττίν Ερμπακάν αναλάμβανε τα ηνία της εξουσίας
στην Άγκυρα. Το 1996 υπεγράφη συμφωνία
που άνοιγε τον δρόμο για τη σύσφιξη των
στρατιωτικών σχέσεων. Οι πρόνοιες αυτής
εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ, παρά
τις αναταράξεις. Το 2002, όταν το Κόμμα
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) αναλάμβανε τη διακυβέρνηση, οι δύο χώρες
συνεργάστηκαν στη βάση της συμφωνία
του 1996 για την αναβάθμιση των τεθωρακισμένων τύπου Μ-60.
Ένα χρόνο μετά, θα συμφωνούσαν στη
μετονομασία ενός νέου ελικοπτέρου, το
οποίο ήταν προϊόν της συνεργασίας Ρωσίας-Ισραήλ, σε «Ερντογάν» προς τιμήν
του νέου πρωθυπουργού της Τουρκίας και
τη συνέχιση της κατασκευής του σε τουρκικά πλέον εργοστάσια. Το 2005, ο Ερντογάν και στενοί του συνεργάτες επισκέφτηκαν το Ισραήλ με στόχο τη σύσφιξη

Το ελικόπτερο «Ερντογάν», προϊόν της συ-

νεργασίας Ρωσίας-Ισραήλ, προς τιμή τότε του
νέου πρωθυπουργού, ήταν ένα Kamov Ka-50.
των οικονομικών σχέσεων. Την ίδια περίοδο, το Ισραήλ προχώρησε στην αναβάθμιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών τύπου «Heron» για λογαριασμό του
τουρκικού στρατού και το ισραηλινό συγκρότημα Offer απόκτησε το 14% των μετοχών της τουρκικής εταιρίας «Tupras».
Παράλληλα, ισραηλινές εταιρίες ανέλαβαν
το έργο της ανοικοδόμησης τουρκικών λιμανιών, ενώ τότε η προσοχή στράφηκε
και στα Κατεχόμενα, οπότε ήρθε συμφωνία
με τους Τ/κ για τη δημιουργία συγκροτή-

ματος κατοικιών και μαρίνας. Το 2008 οι
εμπορικές σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας κατέγραψαν άνοδο της τάξης του 24%. Οι
εκπρόσωποι των δύο κυβερνήσεων εξέφραζαν αισιοδοξία και αυτό παρά την
άνοδο στην εξουσία της Χαμάς στη Γάζα
και τη σταδιακή επιδείνωση των διπλωματικών σχέσεων. Τότε ακολούθησε το
ξέσπασμα του «one minute» του Ερντογάν
εναντίον του Ισραηλινού Προέδρου, στο
Νταβός. Στην Τουρκία ξεσηκώθηκε θύελλα
αντιδράσεων για τις εξελίξεις στην Παλαιστίνη, ωστόσο, η κυβέρνηση ζήτησε
επισήμως από τους Τούρκους πολίτες να
μην μποϊκοτάρουν τα ισραηλινά προϊόντα.
Το 2010, με αφορμή την επίθεση στο Μαβί
Μάρμαρα, Τούρκοι, Ισραηλινοί και ξένοι
αναλυτές προέβλεπαν τη διακοπή των διπλωματικών, εμπορικών και στρατιωτικών
σχέσεων των δύο χωρών. Ωστόσο, για μια
ακόμη φορά, οι προβλέψεις διαψεύστηκαν.
Την περίοδο 2010-2011 οι εμπορικές συναλλαγές των δύο χωρών σημείωσαν νέα
αύξηση-ρεκόρ, αυτήν τη φορά της τάξης
του 30%. Η αύξηση συνεχίστηκε με σταθερούς ρυθμούς μέχρι το 2014. Αύξηση
σημείωσε και ο αριθμός των ισραηλινών
τουριστών που επισκέφθηκαν την Τουρκία.
Το 2013, 165.000, το 2014 190.000, το 2015

σκαρφάλωσε στους 225.000 και το 2017
ξεπέρασε τους 380.000.

Οι μυστικές υπηρεσίες

Την ίδια στιγμή, Τουρκία και Ισραήλ
εξακολούθησαν να συνεργάζονται και
στον τομέα της ανταλλαγής πληροφοριών,
με ένα αλλά. Από τα τέλη της προηγούμενης
δεκαετίας, το Ισραήλ είχε περιορίσει τον
όγκο των πληροφοριών που μοιράζεται
με την Τουρκία, θεωρώντας ότι οι τουρκικές
μυστικές υπηρεσίες διαρρέουν τις εν λόγω
πληροφορίες στην Τεχεράνη. Επίσης, η
συνεργασία της Τουρκίας με τη Χαμάς και
οι «τουρκικής προέλευσης» απειλές κατά
της ζωής του Παλαιστίνιου ηγέτη Μαχμούντ Αμπάς, έγιναν αφορμή για την αναθεώρηση της στάσης των ισραηλινών υπηρεσιών απέναντι στην Τουρκία. Ωστόσο,
στην περίπτωση της Συρίας η συνεργασία
των δύο πλευρών συνεχίστηκε απρόσκοπτη. Σε αυτό το πλαίσιο, Τουρκία και Ισραήλ
φαίνεται να αντάλλαξαν πληροφορίες που
αφορούσαν διάφορες ομάδες που πολεμούν
τη Δαμασκό και φρόντισαν να αλληλοενημερώνονται πριν από τη λήψη σημαντικών αποφάσεων που αφορούν τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο χωρών στην
ευρύτερη περιοχή.
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Το γαϊτανάκι
του πλαισίου
Γκουτιέρες
Τα τηλέφωνα του «μπερδεμένου» Αϊντε,
ώς το ξεκαθάρισμα της εικόνας
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Ο διάλογος σε όλα τα επίπεδα που
έχει ξεσπάσει για το πλαίσιο Γκουτιέρες, και ποιο είναι αυτό τελικά,
βασίζεται σε όσα έγιναν ή δεν έγιναν
κατά ορισμένους στο Κραν Μοντάνα. Το ουσιαστικό της υπόθεσης είναι πως από εκείνες τις μέρες του
Ιουνίου-Ιουλίου ήδη το κουβάρι είχε
μπλεχτεί, με ευθύνη τότε του ειδικού
απεσταλμένου κ. Αϊντε. Η διάσκεψη
ολοκληρώθηκε στις 7 Ιουλίου, ακολούθησαν επιστολές προς τον γ.γ.
των Η.Ε. Αντόνιο Γκουτιέρες από
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στις
<
<
<
<
<
<
<

Ακόμη και αξιωματούχοι
εκτός Κύπρου έλεγαν
στο παρασκήνιο πως
οι Τούρκοι πέρασαν τα
όρια στο Κραν Μοντάνα.
οποίες τονίζεται ότι έχει δώσει προτάσεις (στις 5 Ιουλίου επί του πλαισίου Γκουτιέρες, και στις 6 Ιουλίου
επί των θεμάτων της Ασφάλειας,
Εγγυήσεων) φτάνουμε στην έκθεση
της 28ης Σεπτεμβρίου 2017 του γ.γ.
και από εκεί στο σήμερα που συζητάμε για το ποιο πλαίσιο γίνεται
λόγος. Στο δείπνο την 30ή Ιουνίου
2017 μετέβη για πρώτη φορά στο
Κραν Μοντάνα ο γενικός γραμματέας. Ως εκείνη την ημέρα, η πρόοδος ήταν μηδαμινή. Η παρουσία
Γκουτιέρες «ξεκλείδωσε» τη συνέχεια, ωστόσο, τα όσα είπε έτυχαν

διαφορετικής ερμηνείας από τις
πλευρές. Κι εκεί ξεκίνησε ένας «μαραθώνιος» από τον Έσπεν Μπαθ
Αϊντε, με την ε/κ πλευρά να μην
κρύβει την ενόχλησή της για τα όσα
ο ίδιος παρουσίαζε ως εκείνα τα σημεία που είχε αναφέρει γ.γ. «Ο γ.γ.
έλεγε πως καταργούνται εγγυήσεις
και επεμβατικά δικαιώματα από την
πρώτη μέρα, και ότι θα υπάρξει ένας
μηχανισμός εφαρμογής χωρίς συμμετοχή των ελεγχομένων (μερών,
δηλαδή των εγγυητριών). Σάββατο,
Κυριακή, Δευτέρα ζητούσε η ε/κ
πλευρά το πλαίσιο που έβαλε την
Παρασκευή ο γ.γ. και δεν μπορούσε
να το έχει εφόσον άλλα έλεγε ο κ.
Αϊντε έως τότε. Ήρθε τελικώς Δευτέρα ο κ. Αϊντε και είπε, κρατώντας
χαρτιά, πως μίλησε με τον γ.γ. ο
οποίος ξεκινούσε με ασφάλεια, στρατεύματα, εδαφικό, περιουσιακό,
ισότιμη μεταχείριση και αποτελεσματική συμμετοχή τα σημεία του»
είπαν πηγές στην «Κ». Σημειώνεται
πως στα όσα είχε αναφέρει πιο πριν
ο Έσπεν Αϊντε, ακόμη και η σειρά
των θεμάτων είχε αλλάξει κάτι που
για την ε/κ πλευρά έχει τη σημασία
της. «Αυτή ήταν η σειρά, των θεμάτων. Μετά πέρασαν ορισμένες
μέρες για να διευκρινίσουμε το πλαίσιο, ώσπου και τελικά ο γ.γ. των
Η.Ε. υπαγόρευσε τα σημεία και συμφωνούσε με όσα λέγαμε εμείς», πρόσθεσε πηγή που έχει γίνει των όσων
συνέβησαν.

Πέρασαν τα όρια

Υπάρχουν την ίδια ώρα και ορισμένες παραδοχές στο παρασκήνιο
ακόμη και από αξιωματούχους έξω

Η παρουσία Γκουτιέρες «ξεκλείδωσε» τη συνέχεια, ωστόσο, τα όσα είπε έτυχαν διαφορετικής ερμηνείας από τις πλευρές. Κι εκεί ξεκίνησε ένας «μαραθώνιος»

από τον Έσπεν Μπαρθ Αϊντε, με την ε/κ πλευρά να μην κρύβει την ενόχλησή της για τα όσα ο ίδιος παρουσίαζε ως εκείνα τα σημεία που είχε αναφέρει γ.γ.

Το επίμαχο σημείο
στην έκθεση
Το κείμενο της έκθεσης του γ.γ.

των Η.Ε., με ημερομηνία 28 Σεπτεμβρίου 2017, αναφέρει για
τις 30 Ιουνίου το εξής (μεταφρασμένο): Παρά τη θετική διάθεση και τις εποικοδομητικές
τοποθετήσεις κατά τη διάρκεια
της πρώτης μέρας της Διάσκεψης, η πραγματική πρόοδος
βρήκε εμπόδιο τη διστακτικότητα των μερών στο ένα τραπέζι
να κάνουν συμβιβασμούς εκτός
αν επιδεικνυόταν πρόοδος στο
άλλο τραπέζι και ανάποδα. Σε
μια προσπάθεια να επιλυθεί
εκείνο το δίλλημα, στις 30 Ιουνίου παρουσίασα στις πλευρές
ένα πλαίσιο για ταυτόχρονη επίλυση έξι καίριων και εξεχόντων
θεμάτων στα δυο τραπέζια σαν
στοιχεία ενός τελικού πακέτου
που κατά την άποψή μου θα
οδηγούσαν σε μια περιεκτική
διευθέτηση.

Ερχόμενος τη δεύτερη φορά ο γ.γ. των Η.Ε. στην Ελβετία, και τη βραδιά του

τελευταίου δείπνου όταν έγινε η επιχείρηση για να μπουν γραπτώς όλα τα σημεία, εκεί η τουρκική πλευρά σταμάτησε τον Αντόνιο Γκουτιέρες, λέγοντας
πως δεν είχε συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο.
από την κυπριακή Δημοκρατία, αλλά
με γνώση των διαμειφθέντων. Οι
οποίοι θεωρούσαν εκείνη την περίοδο της διάσκεψης, πως η τουρκική
πλευρά πέρασε τα όρια στο Κραν
Μοντάνα. Ωστόσο, όπως γίνεται αντιληπτό, δεν το παραδέχτηκαν ανοιχτά. Παράλληλα, παραδοχή γίνεται
και για το ότι ο κ. Αϊντε είχε παρουσιάσει άλλα σημεία από εκείνα που

είχε πει ο γ.γ. των Η.Ε., όπως ήδη
αναφέρθηκε. Ωστόσο, το πλαίσιο
ως τέτοιο και όπως παρουσιάστηκε
στο τέλος, άφηνε ικανοποιημένη
την ε/κ πλευρά, ενώ παράλληλα
όπως λένε οι πληροφορίες και το
Εθνικό Συμβούλιο που παραβρισκόταν στην Ελβετία, φαινόταν ικανοποιημένο με τα όσα μετέφεραν όσοι
συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις.

Από το φθινόπωρο χειμωνιά για το Κυπριακό
Ανησυχεί το ΑΚΕΛ για επιπτώσεις έως και αλλαγή στάσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η περίοδος που ΑΚΕΛ και Προεδρικό
συνέπλεαν χάριν κυπριακού έχει
παρέλθει επίσημα. Αυτό φάνηκε
την τελευταία βδομάδα από τις ευθείες και οξείες βολές ένθεν και
ένθεν, με χαρακτηρισμούς και τοποθετήσεις που έκαναν αίσθηση
στην κοινή γνώμη. Το ποτάμι συνεπώς δεν γυρίζει πίσω για τις δύο
μεριές. Ποιοι είναι όμως οι λόγοι
της ευθείας ρήξης και των προειδοποιήσεων από πλευράς του
ΑΚΕΛ; Το φθινόπωρο θα αρχίσουν
να γίνονται αισθητές οι αρνητικές
για την Κύπρο επιπτώσεις της πολιτικής Αναστασιάδη στο Κυπριακό
εκτιμά το ΑΚΕΛ, αρνούμενο να
συμπράξει σιωπηρά σε μια πολιτική
που οδηγεί στη διχοτόμηση και
ιδιαίτερα όταν αυτή γίνεται με αποενοχοποίηση της Τουρκίας. Αυτό
μεταφέρουν στην «Κ» πηγές, όταν
ρωτήθηκαν για τους λόγους της
τόσο οξείας αντιπαράθεσης με τον
Πρόεδρο. Το ΑΚΕΛ, όπως λέγεται,
δεν μπορεί να συμφωνήσει με το
αφήγημα του Προέδρου, περί δύο
Πλαισίων Γκουτιέρες, διότι οι εκπρόσωποι του κόμματος που βρέθηκαν στην Ελβετία, όπως και η
διεθνής κοινότητα, γνωρίζουν μία
και απλή αλήθεια. Ότι ο γ.γ. στη
Διάσκεψη του Κραν Μοντάνα έθεσε
στις πλευρές κάποιες θέσεις γραπτώς στις 30 Ιουνίου γνωστές ως
«Πλαίσιο Γκουτιέρες». Ένα έγγραφο
δηλαδή, που ως είθισται, είναι σε
διπλωματική γλώσσα. Ο Νίκος Αναστασιάδης τότε αντέδρασε απαιτώντας ερμηνεία, ενώ η τουρκική
πλευρά αντέδρασε γιατί δεν της
άρεσε. Ο κ. Αϊντε επικοινώνησε με
τον γ.γ. και μετάφερε σε όλους τις
ερμηνείες του, οι οποίες ακριβώς
επειδή ειπώθηκαν κατ’ επανάληψη
στη Διάσκεψη, όλοι γνώριζαν ποιες
ήταν. Γνώριζαν δηλαδή και η Ε.Ε.,

για να αποκτήσει επικοινωνιακό
πλεονέκτημα. Δυστυχώς, αυτά που
λέγονται δημοσίως προς εσωτερική
κατανάλωση καταγράφονται και
από τα Η.Ε. και φτάνουν και στον
γ.γ. ο οποίος και θεωρεί, όπως μαθαίνουμε, τη συζήτηση περί του
Πλαισίου του, όχι μόνο αχρείαστη
αλλά και ένδειξη απροθυμίας για
ουσιαστική συζήτηση καθότι «στοχεύει η διαδικασία να έχει νόημα»
λένε χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές.

και η Βρετανία και η Ελλάδα ότι οι
θέσεις Γκουτιέρες διαλάμβαναν:
Τέλος στις εγγυήσεις και στα επεμβατικά δικαιώματα από την πρώτη
μέρα κι όλα αυτά χωρίς μεταβατικές
περιόδους. Αποχώρηση των στρατευμάτων, επιτήρηση από τα Ηνωμένα Έθνη και παραμονή 950 Ελλήνων και 650 Τούρκων στρατιωτών (ψέμα τα περί τουρκικής βάσης). Και το τελικό στάδιο του οδι<
<
<
<
<
<
<

Oσα λέγονται δημοσίως
προς εσωτερική κατανάλωση φτάνουν στον
Γκουτιέρες, ο οποίος και
θεωρεί τη συζήτηση περί
του Πλαισίου του, όχι
μόνο αχρείαστη αλλά και
ένδειξη απροθυμίας για
ουσιαστική συζήτηση.
κού αυτού χάρτη ήταν η συνάντηση
των πρωθυπουργών που θα ακολουθούσε του Κραν Μοντάνα με
τους πρωθυπουργούς να μεταβαίνουν στη Νέα Υόρκη για το τελικό
στάδιο της υπογραφής της λύσης.
Όλα αυτά βεβαίως διατυπωμένα
σε μια διπλωματική γλώσσα. Παράδειγμα είναι η αναφορά του γ.γ.
ότι οι δύο πλευρές έδωσαν χάρτες,
αλλά «θα πρέπει να ληφθούν υπόψη
οι ευαισθησίες των Ελληνοκυπρίων
για κάποιες τοποθεσίες», που ήταν
φανερό ότι εννοούσε τη Μόρφου,
όπως προέκυψε και στη διασαφήνισή του. Κατά συνέπεια ένα είναι
το Πλαίσιο κι ένα το γραπτό κείμενό
του, αυτό της 30ής Ιουνίου, όπως
λένε στο ΑΚΕΛ. Κι αυτό επικαλείται
ο γ.γ. στην έκθεσή του τον Σεπτέμβριο του 2017, όπως άλλωστε αυτό
επικαλείται και ο Νίκος Αναστα-

Τι έπρεπε να κάνει ο Πρόεδρος

Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω στις σχέσεις ΑΚΕΛ και Προεδρικού, με το κόμμα

της Αριστεράς να θεωρεί πως ο Πρόεδρος επιδίδεται πλέον σε επικοινωνιακούς καβγάδες για εσωτερική κατανάλωση.
σιάδης σε επιστολή που έστειλε
στον γ.γ. και ακριβώς αναφέρεται
στο πλαίσιο της 30ής Ιουνίου.

Τα δύο πλαίσια

Το ζήτημα προέκυψε όταν στις
30 Απριλίου 2018, ο κ. Ακιντζί δήλωσε ότι σε περίπτωση που η ε/κ
πλευρά αποδέχεται το πλαίσιο Γκουτιέρες, όπως είχε υποβληθεί στις
πλευρές, το πλαίσιο να ανακοινωθεί
ως μια στρατηγική συμφωνία – πακέτο και τότε θα έχουν νόημα και
οι διαπραγματεύσεις για τη συμπλήρωση των κενών, άρχισε όπως
λένε κομματικές πηγές από πλευράς
Αναστασιάδη το παίγνιο με το πλαίσιο Γκουτιέρες της 4ης Ιουνίου.
Υπενθυμίζεται, άλλωστε, πως ο
Πρόεδρος απάντησε στις 2 Μαΐου,
ότι «εάν ο κ. Ακιντζί αποδέχεται
το πλαίσιο Γκουτιέρες, όπως αυτό

διαμορφώθηκε οριστικά στις 4 Ιουλίου 2017, αυτό αποτελεί θετική
εξέλιξη. Αυτό που πρέπει να διευκρινίσει ο κ. Ακιντζί, αλλά πρωτίστως η Τουρκία, είναι εάν υιοθετούν
τις πρόνοιες του πλαισίου». Στη
συνέχεια το Προεδρικό είπε ότι ο
Ακιντζί δήλωσε πως δεν δέχεται
ότι στο έγγραφο Γκουτιέρες υπάρχει
άρση εγγυήσεων και ασφάλειας.
Μία τοποθέτηση που κατά τις εκτιμήσεις της Εζεκία Παπαϊωάννου
είναι διαστρέβλωση. «Ο Ακιντζί
είπε και είναι καταγραμμένη η δήλωσή του, ότι το Πλαίσιο δεν περιλαμβάνει μόνο το θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων» όπως
σημειώνεται. Και έχει δίκαιο σύμφωνα με τις ίδιες πηγές καθώς περιλαμβάνει ακόμα τέσσερα εσωτερικά θέματα. «Η κυβερνητική
πλευρά απάλειψε τη λέξη «μόνο»

Ποια όμως θα έπρεπε να είναι
η τακτική Αναστασιάδη που θα
μπορούσε να ικανοποιήσει το ΑΚΕΛ;
«Θα έπρεπε να απαντήσει θετικά
στην πρόταση Ακιντζί, ο οποίος,
ενώ αρχικά έθετε όρους και προϋποθέσεις, στο τέλος, κόντρα στην
Άγκυρα, ανακοίνωσε ότι αποδέχεται
το πλαίσιο Γκουτιέρες όπως είχε
υποβληθεί στις πλευρές», απαντούν
κομματικές πηγές, σημειώνοντας
πως «αντί ο Πρόεδρος να σηκώσει
το γάντι και -μετά τις εκλογές στην
Τουρκία, να πάει σε συνάντηση με
τον γ.γ. και να θέσει τις θέσεις της
πλευράς μας, που βάσει του Πλαισίου Γκουτιέρες είναι και οι θέσεις
του γ.γ., έστησε ένα επικοινωνιακό
καβγά για δύο Πλαίσια». Στο ΑΚΕΛ
σημειώνουν ότι δεν έχουν πρόβλημα να πούνε ότι η καταγραφή των
διευκρινήσεων της 4ης Ιουνίου θα
ήταν προτιμότερη, ωστόσο, εκείνο
που υπάρχει ως Πλαίσιο Γκουτιέρες
είναι το κείμενο της 30ής Ιουνίου.
Η εκτίμηση είναι πως αν η Τουρκία
πει ότι δεν το αποδέχεται τότε αποενοχοποιείται η ε/κ πλευρά και
μπαίνει στο εδώλιο η Άγκυρα, ενώ
τώρα στο εδώλιο είναι η ε/κ πλευρά,
βάσει της έκθεσης του γ.γ., ο οποίος
εξακολουθεί να λέει ότι δεν τον ξεγέλασε ο Τσαβούσογλου και ότι η
Τουρκία συνεργάστηκε στην Ελβετία.

Ζητήθηκε όμως από το Εθνικό, να
καταγραφούν οι θέσεις Γκουτιέρες.
Να σημειωθεί εδώ πως γραπτώς τα
είχε η ε/κ πλευρά όπως η ίδια τα κατέγραψε και όπως τα είχε πει 30 Ιουνίου ο Αντόνιο Γκουτιέρες. Για να
πειστεί το Εθνικό πως όντως έτσι
είχαν τα δεδομένα, τα ζήτησε γραπτώς και από την «απαίτηση» αυτή
ξεκίνησε το γαϊτανάκι του πλαισίου,
τα τηλέφωνα του Αϊντε και τα μπροστά πίσω για να καταλήξουμε στις
4 Ιουλίου. Ερχόμενος εκ νέου κατόπιν ο γ.γ. των Η.Ε. στην Ελβετία,
και τη βραδιά του τελευταίου δείπνου όταν έγινε η επιχείρηση για
να μπουν γραπτώς όλα τα σημεία,
εκεί η τουρκική πλευρά σταμάτησε
τον Αντόνιο Γκουτιέρες, λέγοντας
πως δεν είχε συμφωνήσει σε κάτι
τέτοιο. «Ο γ.γ. έβαλε στην έκθεση
την 30ή Ιουνίου γιατί ήταν εκεί.
Δεν έβαλε άλλη ημερομηνία, την
4η Ιουλίου δηλαδή γιατί έλειπε. Το
δείπνο στις 7 του μήνα έγινε και
εκεί έλαβε χώρα επανάληψη των
όσων είχε πει στις 4 Ιουλίου, και
όταν ξεκίνησε να το γράφει ως πλαίσιο, τον σταμάτησε η τουρκική
πλευρά», τονίστηκε στην «Κ».

Αλλαγή θέσης
Στο ΑΚΕΛ επικρατεί η έντονη

ανησυχία για τον κίνδυνο τα Η.Ε.
να αλλάξουν θέση στο Κυπριακό
μετά τη διακήρυξη Ακιντζί και τη
μη ανταπόκριση Αναστασιάδη,
καθώς ο μόνος αρμόδιος να ερμηνεύσει το Πλαίσιο Γκουτιέρες
είναι ο ίδιος ο γ.γ. Μάλιστα, το
πλαίσιο από τη δεύτερη μέρα
της Διάσκεψης ήταν στην ουσία
ο οδικός χάρτης για όλα τα έξι
σημεία. Ο Τσαβούσογλου είχε
συναινέσει με την προϋπόθεση
να κλείσουν όλα τα σημεία. Στην
ουσία, όπως λέγεται από το
ΑΚΕΛ, «εκκρεμούσε το περιουσιακό κι αντί η δική μας πλευρά
να προχωρήσει παρακάτω και να
συμφωνήσει π.χ. την ΕΛΔΥΚ και
την ΤΟΥΡΔΥΚ, ζητούσε από τον
Τσαβούσογλου να απαντήσει σε
όλα γραπτώς, ενώ γνώριζε πως
κάτι τέτοιο θα γινόταν με τους
πρωθυπουργούς παρόντες την
επόμενη εβδομάδα στη Νέα
Υόρκη». Η Εζεκία Παπαϊωάννου
καταλήγει τονίζοντας ότι, με όλα
αυτά ενώπιόν μας, ο Πρόεδρος
ανερυθρίαστα κατηγορεί το
ΑΚΕΛ ότι μιλά για Πλαίσιο της
30ής Ιουνίου και άρα δέχεται τις
τουρκικές θέσεις για να παραμείνουν οι εγγυήσεις και η
ασφάλεια και άλλα συναφή.
«Σαφώς και πρόκειται για προφάσεις εν αμαρτίαις ενός Προέδρου που εκούσια χάνει το δάσος για το δέντρο χωρίς να σκέφτεται τις επιπτώσεις που μια
τέτοια κοντόφθαλμη πολιτική θα
έχει για την Κύπρο», σημειώνουν καλοί γνώστες του Κυπριακού στο ΑΚΕΛ. «Επιπτώσεις
όπως να ανοίξει ξανά ζήτημα για
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ, δημιουργία προβλημάτων στην ΑΟΖ από την
Τουρκία» σημειώνουν κομματικές πλευρές διερωτούμενες αν
τελικά δεν ήταν καθόλου τυχαία
η δήλωση Αναστασιάδη περί
δύο ΑΟΖ – και αμφισβήτηση της
κυριαρχίας της Κ.Δ.
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Ο ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΔΗΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Τέλος στην ανεξέλεγκτη πρόσβαση στον Ακάμα
Ο υπουργός Γεωργίας μιλά για τις διαφωνίες, τα νέα χρονοδιαγράμματα και τις ρυθμίσεις για το Εθνικό Δασικό Πάρκο
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ενώπιον Ε.Ε.
η ανομβρία
της Κύπρου

Εθνικό Πάρκο Ακάμα, ανομβρία και
κατοχύρωση χαλλουμιού είναι τρία
είναι τα σημαντικότερα ζητήματα
που έχει ενώπιόν του το Υπουργείο
Γεωργίας, και που καλείται να διαχειριστεί με την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής. Στην περίπτωση του Εθνικού Δασικού Πάρκου η ολοκλήρωση του τελικού
σχεδίου φαίνεται να είναι πιο κοντά
από ποτέ και τοποθετείται χρονικά
τον Σεπτέμβριο. Σε συνέντευξη
του στην «Κ» ο υπουργός Γεωργίας
Κώστας Καδής τονίζει ότι με την
ολοκλήρωση του σχεδίου, η επισκεψιμότητα στο Εθνικό πάρκο
θα είναι μεν πιο ελεγχόμενη αλλά
θα αυξηθεί. Την ίδια ώρα γίνονται
ενέργειες σε επίπεδο Ε.Ε. ώστε να
παρασχεθεί αρωγή προς την Κύπρο
για το θέμα της ανομβρίας, ενώ
από την Ε.Ε. αναμένονται και τα
νεότερα για την κατοχύρωση του
χαλουμιού.
–Πού οδήγησε η συνάντηση με
τους φορείς και υπηρεσιακούς
παράγοντες για το Εθνικό Πάρκο
Ακάμα;
–Στη συνάντηση έγινε ανασκόπηση της επιτευχθείσας προόδου
στα θέματα του Ακάμα. Αυτή τη
φορά πιστεύω ότι υπάρχει φως
στην άκρη του τούνελ. Υπάρχουν
ξεκάθαρες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν μέσα σε συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα, ώστε να κα-

–Ανακοινώσατε πρόσφατα περικοπές νερού της τάξης του 30%
για σκοπούς άρδευσης. Αρκεί αυτό
το μέτρο ώστε να εξοικονομηθούν
οι απαραίτητες ποσότητες νερού;

–Είναι γεγονός ότι θα έχουμε
περικοπές 30% για σκοπούς
άρδευσης σε σχέση με το τι δόθηκε κατά την περσινή χρονιά.
Με υπευθυνότητα προβαίνουμε σε αυτές τις περικοπές,
ώστε να διασφαλιστεί ότι θα
έχουμε πλήρη επάρκεια νερού
για σκοπούς ύδρευσης τόσο
φέτος όσο και κατά το 2019. Για
να υπολογίσουμε τις ποσότητες
που πρέπει να περικόψουμε,
λάβαμε υπόψη το χειρότερο
σενάριο, ότι δηλαδή και η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμα μια
χρονιά ανομβρίας. Λάβαμε επίσης υπόψη τα υφιστάμενα αποθέματα στα φράγματά μας και
τις ποσότητες που μπορούμε να
παράγουμε μέσα από υποδομές αφαλάτωσης, ανακύκλωσης νερού και επεξεργασία λυμάτων. Από εκεί και πέρα ελπίζουμε τα πράγματα θα είναι καλύτερα με τις βροχοπτώσεις
της επόμενης χρονιάς, ώστε να
δώσουμε περισσότερο νερό
στους αγρότες μας.

–Έχει ζητηθεί η στήριξη της Ε.Ε.
για το θέμα της ανομβρίας;

Θα υπάρχουν
συγκεκριμένα σημεία
πρόσβασης στον Ακάμα.
Δεν θα μπορεί να κινείται ο καθένας με το
αυτοκίνητο του πέρα
από συγκεκριμένους,
ελεγχόμενους δρόμους.
ταλήξουμε σε έγκριση των τελικών
σχεδίων για τη διαχείριση της περιοχής. Εξάλλου, το Σχέδιο Αειφόρου Ανάπτυξης του Εθνικού Δασικού Πάρκου έχει ήδη διαμορφωθεί.
Μένουν μόνο κάποιες εκκρεμότητες τις οποίες προσπαθούμε να διευθετήσουμε. Αυτές αφορούν κυρίως τεχνικά ζητήματα, όπως για
παράδειγμα, πού θα είναι οι είσοδοι
στο Εθνικό Δασικό Πάρκο. Ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε την
πλήρη ή τη μέγιστη δυνατή συναίνεση και τον Σεπτέμβριο να έχουμε
το τελικό σχέδιο για τη διαχείριση
του Εθνικού Δασικού Πάρκου.
–Αυτό φυσικά ειπώθηκε και για
τον περασμένο Σεπτέμβριο.
–Πλέον έχουν τεθεί σαφέστατα
χρονοδιαγράμματα και ο λόγος της
καθυστέρησης είναι για να πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση για ένα τόσο σημαντικό
θέμα. Θέλουμε να απαλείψουμε τις
όποιες διαφορές, διότι εάν αυτό
που θα παρουσιάσουμε αγκαλιαστεί
από την τοπική κοινωνία και τους
κοινωνικούς εταίρους, από τους
ΜΚΟ και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, θεωρώ ότι θα έχει πολύ
καλύτερες προοπτικές να πετύχει.
Γι’ αυτό δίνουμε μεγάλη έμφαση
σε αυτό το θέμα.
–Στην περίπτωση του τοπικού
σχεδίου;
–Σε ό,τι αφορά στο τοπικό σχέδιο
της ευρύτερης περιοχής αυτό διαμορφώνεται υπό την εποπτεία του
Υπουργείου Εσωτερικών και του
Πολεοδομικού Συμβουλίου. Και σε
αυτή την περίπτωση μπήκε ένα
χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος
του χρόνου. Συζητήθηκε η πρόοδος
που έχει γίνει σε αυτό τον τομέα.
Θεωρώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε. Αυτό που αποφασίστηκε
στην τελευταία σύσκεψη είναι να
ανέβουμε ακόμα πιο ψηλά στο επίπεδο στήριξης της προσπάθειας
από την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη. Κι αυτό θα επιτευχθεί με

Πρόβλημα οι τετράτροχες μηχανές, η ανεξέλεγκτη πρόσβαση και κατασκήνωση εντός του Ακάμα. Όλα θα διευθετηθούν από τον Σεπτέμβριο και μετά βάσει και

του εθνικού σχεδίου, διαμηνύει ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής.
τη συμβολή επιστημόνων ειδικών
σε κοινωνικοοικονομικά ζητήματα
και σε θέματα που συνδέονται με
τη διαχείριση περιοχών που έχουν
μεγάλη σημασία από άποψη φυσικού περιβάλλοντος. Οι επιστήμονες
αυτοί, έγκυροι πανεπιστημιακοί,
έχουν δουλέψει σε ανάλογες περιοχές στο εξωτερικό και πιστεύουμε ότι και με τη δική τους συμβολή
θα καταλήξουμε στις σωστές αποφάσεις. Μιλάμε για πολύ ξεκάθαρες
πορείες οι οποίες οδηγούν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα που ευελπιστούμε να έχουμε για να ξεκινήσει οριστικά η αειφόρος διαχείριση του Ακάμα. Γνώμονας πάντα
είναι η διατήρηση του πολύτιμου
φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής και η ευημερία των κατοίκων
των γύρω κοινοτήτων.
–Ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή το Εθνικό
Δασικό Πάρκο του Ακάμα;
–Το Εθνικό Δασικό Πάρκο του
Ακάμα είναι μια εξαιρετικής οικολογικής σημασίας περιοχή σε πολύ
καλή κατάσταση διατήρησης που
προσελκύει πολλούς επισκέπτες.

Προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιες διαδικασίες οι
οποίες σίγουρα μπορούν να βελτιωθούν. Για παράδειγμα οι επισκέψεις είτε με τετράτροχες μηχανές, είτε με αυτοκίνητα 4Χ4 και
η ανεξέλεγκτη πρόσβαση είναι κάποια από τα ζητήματα που θέλουμε
να ρυθμίσουμε μέσα από το εθνικό
σχέδιο που προτείνουμε, σύμφωνα
με το οποίο η πρόσβαση και η διακίνηση εντός του Ακάμα θα είναι
ελεγχόμενη. Με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα το πάρκο, και παρά
το γεγονός ότι πρόκειται για μια
φυσική και παρθένα περιοχή, τέτοιου είδους ενέργειες μπορούν
να δημιουργήσουν υποβάθμιση
την οποία κανένας δεν θέλει.
–Προστατεύεται επαρκώς η περιοχή;
–Η περιοχή βρίσκεται υπό την
ευθύνη του Τμήματος Δασών το
οποίο διαθέτει πυροφυλάκια, διενεργεί περιπολίες και γενικότερα
ελέγχει την κατάσταση. Πρόκειται
για δασική γη, για τη διαχείριση
της οποίας το Τμήμα Δασών είναι
υπεύθυνο.

–Υπάρχει έλεγχος κατά την είσοδο και την έξοδο των επισκεπτών στο πάρκο;
–Όχι, αυτή τη στιγμή η είσοδος
δεν ελέγχεται. Και όλα τα προβλήματα που υπάρχουν με τις ανεξέλεγκτες δραστηριότητες, όπως π.χ.
παράνομη κατασκήνωση, προκύπτουν από τις αδυναμίες του σημερινού συστήματος, τις οποίες
ευελπιστούμε ότι θα διορθώσουμε
με το νέο διαχειριστικό σχέδιο. Βάσει του σχεδίου θα υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία πρόσβασης στον
Ακάμα. Δεν θα μπορεί να κινείται
ο καθένας με το αυτοκίνητό του
πέρα από συγκεκριμένους, ελεγχόμενους δρόμους. Μάλιστα, σε
κάποια σημεία θα μπορεί κάποιος
να κινείται μόνο με τα αυτοκίνητα
του πάρκου του Ακάμα. Θα υπάρχει
αυξημένο προσωπικό ενώ προβλέπεται και η καταβολή κάποιου αντίτιμου στο Εθνικό Δασικό Πάρκο,
στο μοντέλο που λειτουργούν σημαντικά πάρκα του εξωτερικού.
Δεν αναφερόμαστε βέβαια στους
κατοίκους της περιοχής ή σε αυτούς
που έχουν περιουσία μέσα στον

Σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ για το χαλλούμι
–Τι γίνεται με την κατοχύρωση του
χαλλουμιού;

Στο εθνικό σχέδιο περιλαμβάνεται η ρύθμιση
της πρόσβασης μέσω
θαλάσσης στο πάρκο
του Ακάμα, καθώς είναι
περισσότεροι οι επισκέπτες που φτάνουν στην
περιοχή με πλωτά μέσα.

–Η εξέταση του φακέλου για την
κατοχύρωση του χαλλουμιού
έχει ολοκληρωθεί από τεχνικής
άποψης, ωστόσο, υπάρχουν εκκρεμότητες σε ζητήματα πολιτικής διάστασης, που έχουν να κάνουν με την τροποποίηση του Κανονισμού της Πράσινης Γραμμής
για σκοπούς ελέγχου της εμπορίας και διάθεσης του χαλλουμιού που θα παράγεται στα Κατεχόμενα.

–Ποια είναι τα επόμενα βήματα;

–Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το θέμα αυτό χρει-

άζεται να γίνουν συγκεκριμένες
βελτιώσεις. Προσωπικά, έχω θέσει το όλο ζήτημα στον αρμόδιο
Ευρωπαίο Επίτροπο και βρήκα
κατανόηση στις θέσεις που του
έχω εκφράσει. Ωστόσο, λόγω
ακριβώς της πολιτικής διάστασης
του θέματος, η έκβαση της υπόθεσης αυτής δεν εξαρτάται μόνο
από τον Επίτροπο ή από το
Υπουργείο Γεωργίας Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Στο παρόν στάδιο το θέμα αυτό το
διαχειριζόμαστε σε συνεργασία
με το Υπουργείο Εξωτερικών, με
σκοπό να έχουμε θετική κατάληξη το συντομότερο δυνατό.

Ακάμα, αλλά στους επισκέπτες.
Δεν έχουμε καταλήξει ακόμα στο
ύψος του ποσού, θα πρόκειται όμως
για αντίτιμο που δεν θα είναι υπερβολικό αλλά θα δίνει την ευχέρεια
για ικανοποιητική διαχείριση του
πάρκου. Αυτά όλα θα ανακοινωθούν
όταν οριστικοποιηθεί το σχέδιο
τον Σεπτέμβρη.
–Υπάρχουν προδιαγραφές διατήρησης της καθαριότητας;
–Αυτή τη στιγμή μέσα στον Ακάμα υπάρχουν οργανωμένοι εκδρομικοί χώροι, μονοπάτια της φύσης
και κάδοι, αλλά εναπόκειται και στη
συνείδηση του καθενός μας. Θα
πρέπει όλοι μας να προσέχουμε το
φυσικό περιβάλλον, ειδικά σε τέτοιες
περιοχές. Από εκεί και πέρα πάντα
υπάρχουν οι ασυνείδητοι που ενδεχομένως να προκαλέσουν ρύπανση. Γενικά, από την προσωπική μου
εμπειρία, αν εξαιρέσουμε κάποια
σημεία στην ευρύτερη περιοχή στο
πάρκο του Ακάμα, το πάρκο βρίσκεται σε καλή κατάσταση.
–Άρα μέχρι την υιοθέτηση του
Εθνικού Σχεδίου δεν θα ληφθούν
άλλα μέτρα;
–Μέχρι την υιοθέτηση του Σχεδίου θα ισχύει η υφιστάμενη κατάσταση.
–Η έκθεση αξιολόγησης της
εφαρμογής του Σχεδίου Natura
αφήνει εκτεθειμένη την Κύπρο
σε σχέση με την προστασία περιοχών μεγάλης περιβαλλοντικής
σημασίας. Πρόσφατα, μάλιστα,
λειτούργησε παράνομα κέντρο
διασκέδασης στον νότιο κόλπο
της Λάρας, ενώ πλοιάριο προσάραξε στην παραλία της Λάρας.
Αυτά δείχνουν ότι υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες στον έλεγχο
και την προστασία της περιοχής.
Πώς το σχολιάζετε;
–Πρόκειται για δύο διαφορετικά
θέματα. Υπάρχουν παρατηρήσεις
σε σχέση με την εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 και των σχετικών
οδηγιών. Αυτές αφορούν στο ότι

–Στο επόμενο Συμβούλιο
Υπουργών της Ε.Ε., το οποίο θα
γίνει στις 18 Ιουνίου, έχει εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη,
μετά από αίτημα της Κυπριακής
Δημοκρατίας, το θέμα της παρατεταμένης ανομβρίας στην
Κύπρο και της ανάγκης για στήριξη των Κυπρίων αγροτών.
Ευελπιστώ ότι θα έχουμε την
κατανόηση και τη στήριξη των
ευρωπαίων εταίρων μας, ώστε
να περάσει αυτή η δοκιμασία
για τους αγρότες μας όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα.

δεν προστατεύθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό ένα συγκεκριμένο είδος
ή οικότοπος ή δεν οριοθετήθηκε
μια περιοχή όπως θα έπρεπε να είχε
οριοθετηθεί. Στην Κύπρο έχουμε
μια σειρά από συγκεκριμένα είδη
χλωρίδας και πανίδας και κάποιους
τύπους οικοτόπων, τα οποία η Ε.Ε.
θεωρεί ότι δεν αντιπροσωπεύονται
και δεν προστατεύονται επαρκώς,
μέσα από το δίκτυο Natura 2000.
Αυτό πάνω στο οποίο ήδη εργαζόμαστε είναι να βρούμε τους τρόπους
και τους μηχανισμούς για να βελτιώσουμε την κατάσταση διατήρησής των οικοτόπων και των προστατευόμενων ειδών. Είμαι βέβαιος
ότι πολύ σύντομα η Κύπρος θα βελτιώσει όλες τις επιδόσεις της σε σχέση με τις παρατηρήσεις της Ε.Ε. για
το θέμα του δικτύου Natura 2000.
–Για την περίπτωση της θαλάσσιας περιοχής;
–Οι μελέτες που έγιναν από την
ομάδα των μελετητών που ανέλαβε
να κάνει το διαχειριστικό σχέδιο
για τον Ακάμα έχουν καταδείξει
ότι οι επισκέπτες της περιοχής με
πλωτά μέσα, όπως βάρκες και κότερα, είναι περισσότεροι από αυτούς που επισκέπτονται την περιοχή με αυτοκίνητο. Άρα η επισκεψιμότητα μέσα από πλωτά μέσα
είναι μια διάσταση την οποία πρέπει
να διαχειριστούμε και αυτό θα γίνει
μέσω του σχεδίου, το οποίο λαμβάνει υπόψη το δεδομένο αυτό.
–Θα λέγατε ότι το διαχειριστικό
σχέδιο δεν θα λειτουργήσει αποτρεπτικά στην προσέλκυση τουρισμού;
–Αυτός είναι ο στόχος. Όταν το
Εθνικό Δασικό Πάρκο διαμορφωθεί
όπως το εισηγούμαστε, η επισκεψιμότητα αναμένεται ότι θα αυξηθεί
αλλά θα είναι ελεγχόμενη. Αυτό
βέβαια θα γίνει με τον σωστό τρόπο,
έτσι ώστε το Πάρκο να γίνει πιο
προσιτό και να παρουσιάζει εικόνα
που θα μας κάνει όλους να νιώθουμε
περήφανοι.
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Σύγκρουση
θεσμών
με πολλά
επεισόδια

Και στο βάθος το Κυπριακό
Ποιος είναι όμως ο κύριος λόγος

Υπέρβαση καθηκόντων καταγγέλλει η Επίτροπος, διασπάθιση χρημάτων ο Οδυσσέας
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σε θρίλερ για γερά νεύρα αλλά με
άγνωστη εξέλιξη και ποιες θα είναι
οι προεκτάσεις, μετατρέπεται η
σύγκρουση του γενικού ελεγκτή
Οδυσσέα Μιχαηλίδη με την Επίτροπο Νομοθεσίας και Δικαιωμάτων
του Παιδιού Λήδα Κουρσουμπά.
Μία σειρά καταγγελιών του Οδυσσέα Μιχαηλίδη προς την Επίτροπο,
οι συμβάσεις που αφορούν τις νομοθεσίες για τη λύση, η προσωπική
χρήση του υπηρεσιακού της οχήματος, αλλά και το δάνειο του συζύγου της που έθεσε στην Επιτροπή
Ελέγχου την περασμένη Πέμπτη
έδειξαν πως ο πόλεμος μεταξύ των
δύο καλά κρατεί και δεν λέει να
κοπάσει. Ποιος είναι ο λόγος της
κόντρας και μέχρι πού θα φτάσει;
Ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης φαίνεται έτοιμος να το
πάρει μέχρι τέλους καθώς βλέπει
διασπάθιση χρήματος από πλευράς
της επιτρόπου και βόλεμα συγκεκριμένης ομάδας νομικών γύρω
από την όλη διαδικασία των ομοσπονδιακών νομοσχεδίων, ενώ η
Λήδα Κουρσουμπά καταγγέλλει
τον ελεγκτή για εμπάθεια και δίψα
για κουτσομπολιό, υπερβαίνοντας
τα καθήκοντά του.

Oχημα με πολλά χιλιόμετρα

Η σύγκρουση που μονοπώλησε
το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης
ήταν η καταγγελία του ελεγκτή
προς την κ. Κουρσουμπά, για παράνομη χρήση του υπηρεσιακού
οχήματος για ιδιωτικούς σκοπούς,
χρήση κλητήρα ως οδηγού με παραχώρηση μηνιαίου επιδόματος
που επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, και τη μη τήρηση, βάσει του νόμου, μητρώου κίνησης
του οχήματος ώστε να μπορεί να
ασκείται έλεγχος. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας,
ο ελεγκτής είχε εισηγηθεί στην κ.
Κουρσουμπά να επιστρέψει στο

Δημόσιο τα χρήματα που έχουν
καταβληθεί για καύσιμα και συντήρηση και αντιστοιχούν στην
προσωπική χρήση του υπηρεσιακού της οχήματος και να τερματίσει
τη χρήση του για προσωπικούς
σκοπούς, καθώς και τη χρήση οδηγού και την καταβολή των επιδομάτων του. Σημείωσε δε πως υπήρξαν αρκετές καταγγελίες για προσωπική χρήση του υπηρεσιακού
αυτοκινήτου, μία εκ των οποίων
στο αεροδρόμιο. Όπως παρουσίασε
στην επιτροπή ελέγχου, υπήρχε
πρόνοια οδηγού/ κλητήρα στο συμβόλαιό της η οποία και απαλείφθηκε
το 2014, χωρίς όμως να τηρήσει
τα νέα δεδομένα η Επίτροπος. Μι<
<
<
<
<
<
<

Υπερβολικές αμοιβές
αλλά και επιλογή
συγκεκριμένων γνωστών
της επιτρόπου για
τα νομοσχέδια λύσης
καταγγέλλει ο ελεγκτής.
λώντας στην «Κ» η Λήδα Κουρσουμπά σημείωσε πως ο γενικός
ελεγκτής εξήγαγε τα συμπεράσματά
του περί ιδιωτικής χρήσης του αυτοκινήτου, συγκρίνοντας τον αριθμό των χιλιομέτρων που καλύπτει
το δικό του υπηρεσιακό όχημα με
το δικό της. «Πρόκειται για αυθαίρετη και υποκειμενική σύγκριση,
παραβλέποντας διαφορές στην
αποστολή και τις αρμοδιότητες
των θεσμών που υπηρετώ με αυτές
του θεσμού του γενικού ελεγκτή,
αλλά και τις πραγματικές υποχρεώσεις υπηρεσιακής μετακίνησής
μου, πολλές από τις οποίες γίνονται
απόγευμα, βράδυ, σαββατοκύριακα
και αργίες, σε όλη την Κύπρο» ανέφερε η κ. Κουρσουμπά.
Μιλώντας για το ζήτημα χρήσης
οδηγού, η ίδια εξήγησε ότι λόγω

Kυριακή 3 Ιουνίου 2018

Το ζήτημα αναμένεται να έχει και συνέχεια στη Βουλή, καθώς ο γενικός ελεγ-

κτής προτίθεται να πάρει το θέμα μέχρι τέλους.
και των υπηρεσιακών αναγκών της
επιτρόπου Νομοθεσίας κατά τις
απογευματινές ώρες το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
ενέκρινε τη δημιουργία ωρομίσθιας
θέσης οδηγού αυτοκινήτου/κλητήρα για την κάλυψη των αναγκών
της υπηρεσίας, ειδικότερα κατά
τις μη εργάσιμες ώρες. Όπως εξήγησε η συγκεκριμένη θέση προβλέφθηκε στον προϋπολογισμό
του κράτους και εγκρίνεται έκτοτε
ετησίως, με τον οδηγό/κλητήρα να
εμπίπτει στο Υπουργείο Οικονομικών και όχι στην Επίτροπο. Συνεπώς, το Υπουργείο Οικονομικών
θα πρέπει να προχωρήσει –εάν τίθεται τέτοιο ζήτημα– σε παύση
του οδηγού και όχι η ίδια. Ξεκαθάρισε πάντως πως η ανάθεση οδηγού, ήταν μέσα στα προνόμιά της

για να αναλάβει τότε τη θέση. Σε
ό,τι αφορά την ανάγκη να τηρούνται βιβλία κίνησης οχημάτων για
τα υπηρεσιακά οχήματα, η ίδια σημείωσε πως έχει ήδη δώσει οδηγίες
στον λογιστικό λειτουργό να τηρούνται και ξεκαθάρισε ότι παρά
τους τακτικούς ετήσιους ελέγχους,
ουδέποτε στο παρελθόν τέθηκε τέτοιο ζήτημα για την εν λόγω παράλειψη. Η όλη διαμάχη πάντως
για τα χιλιόμετρα του οχήματος θα
οδηγηθεί στο γραφείο του γενικού
εισαγγελέα.

Το λάθος και το δάνειο

Το ζήτημα, ωστόσο, του υπηρεσιακού οχήματος φαίνεται να
ήταν μόνο η αρχή, καθώς στην επιτροπή ελέγχου της περασμένης
Πέμπτης όπου θα συζητείτο η έκ-

της κόντρας μεταξύ των δύο θεσμών, πέραν των χιλιομέτρων και
των φαξ; Αίσθηση προκαλεί η σύγκρουση των δύο για τα νομοσχέδια
της λύσης που ανέλαβε να φτιάξει
η Επίτροπος νομοθεσίας –κατόπιν
εντολής του Προέδρου– αλλά κυρίως το προσωπικό που την περιβάλλει. Προσωπικό που όπως καταγγέλλει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης αναλαμβάνει χωρίς διαγωνισμούς πολλές υποθέσεις που
αφορούν το γραφείο της επιτρόπου. Ο Ελεγκτής κατήγγειλε την
Επίτροπο για διασπάθιση δημοσίου χρήματος αναφορικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για
την επιλογή των νομικών. Νομικοί
(ιδιώτες, αλλά και της Νομικής
Υπηρεσίας), οι οποίοι και προετοίμασαν προσχέδια νομοσχεδίων
στο πλαίσιο της διαδικασίας επίλυσης του Κυπριακού, κάνοντας ιδιαίτερο λόγο για τη δικηγόρο που
είχε και τον συντονιστικό ρόλο, η
οποία αποτελεί και το κύριο σημείο σύγκρουσης. Σημειώνεται
πως η συντονίστρια της υπόθεσης,
ήταν η δικηγόρος του ΘΟΚ στην
κόντρα του με τον ελεγκτή για την
θεατρική παράσταση στη Σαλαμίνα. Όπως σημειώνεται από τον γενικό ελεγκτή, οι νομικοί του ιδιωτικού τομέα που επελέγησαν ήταν
παλαιότεροι συνεργάτες της κ.
Κουρσουμπά στη Νομική Υπηρεσία και υποστήριξε πως οι συμφωνίες που συνάφθηκαν δεν διασφάλιζαν το δημόσιο συμφέρον, καθώς προέβλεπαν υπερβολικές
αμοιβές. Όσον αφορά τη συντονίστρια, όπως αναφέρεται στην έκθεση του γενικού ελεγκτή, καταρτίστηκαν 13 συμφωνίες συνολικού
ύψους 388 χιλιάδες ευρώ, με τις
300 χιλιάδες ευρώ να αφορούν 4
συμφωνίες παροχής υπηρεσιών
συντονισμού, ενώ ζήτημα θέτει

θεση της επιτρόπου, ο γενικός ελεγκτής προχώρησε σε μάλλον προσωπικές αποκαλύψεις που αφορούσαν και τον σύζυγο της κ. Κουρσουμπά. Αν και το αντικείμενο συζήτησης ήταν η ετήσια έκθεση του
επιτρόπου, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης
αποκάλυψε πως ο σύζυγος της επιτρόπου, είχε αιτηθεί διαγραφής μη
εξυπηρετούμενου δανείου από τη
Συνεργατική Τράπεζα. Όταν απορρίφθηκε, απεστάλη από το φαξ του
γραφείου της επιτρόπου –όπου
αναδεικνύονταν τα στοιχεία του
γραφείου της επιτρόπου – επιστολή
προς τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για διαμεσολάβηση με την
τράπεζα. Μία κίνηση που σύμφωνα
με τον γενικό ελεγκτή καταδεικνύει
προσπάθεια εκμετάλλευσης της
θέσης της για προσωπικό όφελος

και για το γεγονός ότι τα συμβόλαια συνάφθηκαν απευθείας χωρίς ανταγωνιστική διαδικασία.
Μιλώντας στην «Κ» η Λήδα Κουρσουμπά ξεκαθάρισε πως ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της έδωσε
εντολή για δημιουργία των ομοσπονδιακών νομοσχεδίων, λόγω
και της πείρας που είχε στη δημιουργία τους το 2002-2004. Μάλιστα όπως αναφέρουν νομικοί κύκλοι, ζητήθηκε η συμβολή της κας
Κουρσουμπά λόγω και της πείρας
της, ασχέτως ότι εκείνη αρχικά αρνήθηκε. Η ίδια πάντως μιλώντας
στην «Κ» επεσήμανε πως επέλεξε
να προχωρήσει στη δημιουργία
των εν λόγω νομοσχεδίων με την
ομάδα νομικών που είχε εργαστεί
στο παρελθόν μαζί τους, γνωρίζοντας, όπως είπε, ότι, λόγω της
πείρας και της κατάρτισής τους στο
εν λόγω ζήτημα, θα αποφύγουν
χοντρά λάθη. Όπως εξήγησε, ενώ
αρχικά υπήρχε πρόνοια να συμβάλουν στην προσπάθεια και έξι νομικοί της Νομικής Υπηρεσίας χωρίς επιπρόσθετο κόστος. Ο φόρτος
εργασίας, ωστόσο, οδήγησε στην
απόφαση μεταξύ γενικού εισαγγελέα και Υπουργείου Οικονομικών
ότι η συμβολή των νομικών της
Νομικής Υπηρεσίας θα γινόταν σε
χρόνο εκτός του ωραρίου τους και
με υπερωριακή αμοιβή. Απαντώντας για τις καταγγελίες του κ. Μιχαηλίδη περί υπερβολικής αμοιβής, η κ. Κουρσουμπά επεσήμανε
πως υπήρξε μεγάλος φόρτος εργασίας που έφτανε πέραν των
9.000 σελίδων με αποτέλεσμα η
συντονίστρια να εργάζεται κατά
προτεραιότητα. Επιπλέον απαντήσεις, αναμένεται να δώσει στην
Επιτροπή Ελέγχου στις 14 Ιουνίου,
θέλοντας να αποσείσει τις κατηγορίες του ελεγκτή. Το αν η κόντρα
θα τερματιστεί εκεί, θα διαφανεί
το επόμενο διάστημα.
του συζύγου της. Η Λήδα Κουρσουμπά παραδέχτηκε πως ήταν
λάθος η αποστολή της επιστολής
από το γραφείο της, ωστόσο, έγινε
για καθαρά πρακτικούς λόγους.
Όπως εξήγησε στην «Κ» ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, αν και
γνώριζε τον σύζυγό της, λόγω κοινωνικών σχέσεων που έχουν, δεν
έχει αποφασιστικό αλλά αποκλειστικά διαμεσολαβητικό ρόλο. Συνεπώς το ότι η επιστολή απεστάλη
από το γραφείο της δεν θα άλλαζε
τον τρόπο χειρισμού ούτε και θα
μπορούσε να επηρεάσει τη διαδικασία, όπως σημείωσε. Εξήγησε,
επίσης, πως ούτε η τράπεζα δεν
γνώριζε πως ήταν ο άντρας της,
κάτι που σημείωσε και η βουλευτής
του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου
στην Επιτροπή Ελέγχου.

Οι διαβεβαιώσεις δεν κάμπτουν τις ανησυχίες στα σχολεία
Μιλάει στην «Κ» για το επίπεδο των κτηριακών εγκαταστάσεων των σχολείων ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Μεγάλη είναι η αναστάτωση που
εξακολουθεί να υπάρχει στην κοινή
γνώμη, τρεις εβδομάδες μετά τον
θάνατο του 10χρονου μαθητή και
τους διαξιφισμούς που ακολούθησαν
σε όλα τα επίπεδα της δημόσιας παιδείας μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων
και Υπουργείου Παιδείας. Μόλις την
περασμένη Τρίτη κατέφεραν να
καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου
όλοι οι αρμόδιοι φορείς με σκοπό
να διαφανεί ποια είναι η κατάσταση
που επικρατεί σήμερα στο θέμα
ασφάλειας και υγείας στα σχολεία.
Μετά και τη σύσκεψη αυτή έγινε
προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι απ’
όλες τις πλευρές και μέσα από την
ειδική επιτροπή που συστάθηκε
υπό την προεδρία του προϊστάμενου
ασφάλειας και υγείας του υπουργείου, να διαφανεί πού υπάρχουν στρεβλώσεις ώστε να αντιμετωπιστούν
και να μειωθούν τα ατυχήματα εντός
των σχολείων στον μέγιστο βαθμό.
Μάλιστα, η συγκεκριμένη επιτροπή
φαίνεται ότι έπιασε αμέσως δουλειά
καθώς την περασμένη Παρασκευή
πραγματοποίησε ήδη την πρώτη
της συνεδρία, με στόχο τα όποια
προβλήματα εντοπιστούν να μπορούν να επιλυθούν μέχρι τον ερχόμενο Σεπτέμβριο οπότε και θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Όπως
έχει λεχθεί επανειλημμένα το τε-

λευταίο διάστημα το θέμα ασφάλειας
και υγείας στα σχολεία χωρίζεται
σε διαφόρους τομείς, καθώς πέραν
των κτιριακών εγκαταστάσεων στο
κάδρο, μετά τα τελευταία γεγονότα,
μπήκαν τόσο τα θέματα διαδικασιών
που πρέπει να ακολουθούνται σε
περιπτώσεις ατυχημάτων όσο και
θέματα που έχουν να κάνουν με την
έξαρση της παραβατικότητας στους
σχολικούς χώρους, ήτοι θέματα ξυλοδαρμών εκπαιδευτικών από μαθητές, όσο και περιστατικά κακοποίησης μαθητών. Η κατάσταση
που δημιουργήθηκε το τελευταίο
διάστημα και παρά την προσπάθεια
που γίνεται τώρα, εξακολουθεί να
εγείρει ανησυχίες από πλευράς κοινωνίας και ιδιαίτερα γονέων και μαθητών. Ορισμένες δε αντιφατικές
δηλώσεις οδήγησαν σε περαιτέρω
έξαρση των ανησυχιών, καθώς από
τη μία το αρμόδιο υπουργείο έλεγε
ότι οι σχολικοί χώροι είναι ασφαλείς,
ενώ από την άλλη εκπαιδευτικές
οργανώσεις τόνιζαν την ανάγκη να
ξεκαθαρίσουν διάφορα θέματα που
έχουν να κάνουν με την καταλληλότητα των σχολικών χώρων.

Ασφαλείς χώροι

Η «Κ» όσο αφορά το κομμάτι των
σχολικών κτηρίων επικοινώνησε με
το προϊστάμενο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
Ανδρέα Μαραγκό, ο οποίος τόνισε

Το Υπουργείο Παιδείας έχει προχωρήσει τις διαδικασίες για αντισεισμική
αναβάθμιση όλων των σχολείων, με τα σχολεία που κτίστηκαν τα περασμένα
χρόνια να είναι υλικοτεχνικά από τα καλύτερα στην Ευρώπη.
<
<
<
<
<
<
<

Ενώ το Υπουργείο
έλεγε ότι οι σχολικοί
χώροι είναι ασφαλείς,
οι εκπαιδευτικές οργανώσεις τόνιζαν την ανάγκη
να ξεκαθαρίσουν θέματα
που έχουν να κάζουν
με την καταλληλότητα
των σχολικών χώρων.

ότι τα σχολεία είναι οι πιο ασφαλείς
χώροι ανά το παγκύπριο, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι δεν μπορεί κανείς
να πει με απόλυτη σιγουριά ότι υπάρχουν 100% ασφαλείς χώροι. Κληθείς
μάλιστα να σχολιάσει τι γίνεται στις
περιπτώσεις των σχολείων τα οποία
έχουν κτιστεί περασμένες δεκαετίες
με αποτέλεσμα να έχουν διαφορετικές προδιαγραφές από τα σχολεία
που κατασκευάστηκαν πιο πρόσφατα, σημείωσε ότι ως χώρα έχουμε
προχωρήσει σε αντισεισμική αναβάθμιση όλων των σχολείων, με τις

εργασίες σε όλα τα σχολεία να αναμένεται να ολοκληρωθούν την επόμενη τριετία. Όπως σημείωσε πέραν
από τις αντισεισμικές εργασίες, οι
διαδικασίες για βελτίωση και συντήρηση των σχολικών χώρων είναι
συνεχείς. «Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, το τέλειο δεν υπάρχει, αλλά
βλέποντας τα στοιχεία που υπάρχουν,
τα σχολεία μας είναι οι πιο ασφαλείς
χώροι κάτι το οποίο διαβεβαίωσε και
στην τελευταία σύσκεψη που έγινε
και το Υπουργείο Εργασίας», είπε
χαρακτηριστικά ο κ. Μαραγκός.
Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω
σημείωσε ότι τα σχολεία που έχουν
κτιστεί τα τελευταία χρόνια υλικοτεχνικά είναι από τα καλύτερα στην
Ευρώπη αφού τηρούν πλήρως το
κτηριολογικό πρόγραμμα. Σημείωσε,
ωστόσο, ότι όσο αφορά της κτηριολογικές εγκαταστάσεις βρισκόμαστε
σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο, επισημαίνοντας ότι αυτό που πρέπει
να βελτιωθεί είναι οι υπάρχουσες
διαδικασίες έτσι ώστε σε περιπτώσεις
που υπάρχουν προβλήματα που μπορούν να επιδιορθωθούν, άμεσα οι
σχολικές εφορείες σε συνεννόηση
με τη διεύθυνση του σχολείου να
προχωρούν σε επίλυσή τους. Μάλιστα, κληθείς να σχολιάσει απαιτήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων για έκδοση πιστοποιητικών
καταλληλότητας για όλα τα σχολεία
σημείωσε ότι τέτοια πιστοποιητικά

δεν υπάρχουν, ωστόσο, η εκτίμηση
κινδύνου είναι συνεχής τόσο από
τις διευθύνσεις των σχολείων όσο
και από τους λειτουργού του Υπουργείου Παιδείας. Σημειώνοντας ότι
πιστοποιητικό καταλληλότητας στα
σχολεία υπάρχει όσο αφορά την
ηλεκτρολογική εγκατάσταση και
εκδίδεται από την ηλεκτρολογική
υπηρεσία.
Παρά τις διαβεβαιώσεις που υπήρξαν το τελευταίο διάστημα οι εκπαιδευτικές οργανώσεις συνεχίζουν
να εκφράζουν τους προβληματισμούς τους για θέματα ασφάλειας
και υγείας. Τονίζουν ότι υπάρχουν
θέματα που επιζητούν ιεράρχηση
για να διαφανεί εάν μπορεί να υπάρξει λύση πριν από την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς. Σημειώνεται,
μάλιστα, ότι ένα θέμα το οποίο θέτουν το τελευταίο διάστημα αφορά
και τον αριθμό των μαθητών στα
εργαστήρια, καθώς, όπως σημειώνεται, θα πρέπει να εξεταστεί το
ενδεχόμενο μείωσής τους για να
είναι ευκολότερη η επίβλεψη των
μαθητών για αποφυγή τραυματισμών. Παράλληλα, θέτουν και θέμα
έξαρσης της παραβατικότητας στα
σχολεία, τονίζοντας ότι θα πρέπει
οι όποιες λύσεις θα πρέπει να παρθούν άμεσα για να μειωθεί ο κίνδυνος
ασφάλειας και υγείας μαθητών και
εκπαιδευτικών ελέω αυτών των παραβατικών συμπεριφορών.
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Περιμένουν δύσκολο καλοκαίρι
Σε επιφυλακή η Πυροσβεστική, σημαντική ενίσχυση με οχήματα ταχείας επέμβασης και drones
Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ

Η ανομβρία, η πυκνή βλάστηση στην
ύπαιθρο αλλά και η ξηρασία, είναι
οι συνθήκες οι οποίες αναμένεται
να καταστήσουν εξαιρετικά δύσκολο
το φετινό καλοκαίρι για την Κύπρο,
όσον αφορά τις πυρκαγιές. Με την
έναρξη της αντιπυρικής περιόδου,
από αρχές Μαΐου μέχρι τέλος Οκτωβρίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία
θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα
για την αντιμετώπιση πιθανών πυρκαγιών. Σύμφωνα με τον διευθυντή
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μάρ<
<
<
<
<
<
<

Ενισχύεται η μηχανοκίνητη δύναμη της Πυροσβεστικής με 30 οχήματα
ταχείας επέμβασης,
έρχονται τα πρώτα 10.
κο Τράγκολα όλα τα περίπολα, οι
σταθμοί υπαίθρου και τα παρατηρητήρια της Πυροσβεστικής είναι
στελεχωμένα. Κατά την καλοκαιρινή
περίοδο και ιδιαίτερα τις περιόδους
στις οποίες θα παρατηρούνται πολύ
ψηλές θερμοκρασίες, αναμένεται
ν’ αυξηθούν τα περίπολα, ενώ θα
βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η εκστρατεία της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για έγκαιρο εντοπισμό και
ανταπόκριση, όπως αναφέρει ο κ.
Τράγκολας.
Σημειώνεται ότι στατιστικά και
εμπειρικά ο Ιούνιος είναι ο πιο δύσκολος μήνας, γεγονός το οποίο
επιβεβαιώθηκε και με την περσινή
πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή
της Σολέας. Αν και η περσινή χρονιά
άφησε πίσω πέρα από αποκαΐδια
και δύο νεκρούς πυροσβέστες, ωστόσο, καταγράφηκε μείωση στις πυρκαγιές κατά 10% σε σχέση με το

Από αρχές Μαΐου σε επιχειρησιακή ετοιμότητα όλα τα εναέρια μέσα που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία.
2016. Όπως δήλωσε ο κ. Τράγκολας,
στόχος της μονάδας είναι η μείωση
των πυρκαγιών στην ύπαιθρο, και
αυτό μπορεί να γίνει εφικτό και με
τη συμβολή των πολιτών. «Για να
έχουμε μια αντιπυρική περίοδο ακόμα καλύτερη από την περσινή χρονιά οι πολίτες που διακινούνται στις
περιοχές τις υπαίθρου είναι αυτοί
από τους οποίους η Πυροσβεστική
Υπηρεσία αναμένει να παίξουν καθοριστικό ρόλο στα θέματα της πρόληψης των πυρκαγιών», τονίζει ο
επικεφαλής της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας.

Νέα «όπλα»
Παράλληλα με την ετοιμότητα,
ενισχύεται και η μηχανοκίνητη δύναμη της Πυροσβεστικής υπηρεσίας
με την αγορά 30 οχημάτων ταχείας
επέμβασης – παντός εδάφους μέσα
στα επόμενα τρία χρόνια. Σύμφωνα

Στο δυναμικό της Πυροσβεστικής για αποστολή εικόνων από τα μέτωπα της

φωτιάς θα ενταχθούν και τα drones.
με δηλώσεις στην «Κ» του εκπροσώπου Τύπου της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Ανδρέα Κεττή, τα πρώτα
δέκα οχήματα αναμένεται να αποκτηθούν από την Πυροσβεστική

τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για
οχήματα με τετρακίνηση, που θα
φέρουν δύο αντλίες χαμηλής και
ψηλής πίεσης και θα έχουν τη δυνατότητα μεταφοράς 1200 λίτρων

νερού. Όπως αναφέρει ο κ. Κεττής,
τα οχήματα θα χρησιμοποιούνται
για κατάσβεση πυρκαγιών κυρίως
σε αγροτοδασικές περιοχές, θα είναι
ταχείας επέμβασης σε συνδυασμό
με άλλα αντλιοφόρα οχήματα που
διαθέτει η Υπηρεσία κα θα είναι
προδιαγραφόμενα για να επιχειρούν
σε ανώμαλα εδάφη.
Με τα οχήματα ταχείας επέμβασης, οι πυροσβέστες θα μπορούν
να προσεγγίζουν άμεσα μια πυρκαγιά σε δύσβατες περιοχές, ενώ
σημαντική θα είναι η συμβολή τους
και στις πυρκαγιές εντός αστικών
περιοχών. Επιπλέον, φέτος παραλαμβάνονται δύο αντλιοφόρα οχήματα πρώτης εξόδου, δύο βυτιοφόρα
οχήματα των πέντε τόνων τα οποία
εκτός από τις πόλεις θα μπορούν
να χρησιμοποιηθούν και για τις
αγροτοδασικές πυρκαγιές, μια
υδραυλική πλατφόρμα των 32 μέτρων, και ένα όχημα διάσωσης.
Εκτός από τα πυροσβεστικά οχήματα, η Πυροσβεστική προχωρά
στην απόκτηση μηχανοκίνητου
κέντρου ελέγχου από το οποίο θα
δίνονται οδηγίες στις επίγειες και
εναέριες δυνάμεις που ασχολούνται
με τις κατασβέσεις πυρκαγιών.
Όπως δήλωσε στην «Κ» ο κ. Κεττής, πρόκειται για ένα ειδικά διαμορφωμένο όχημα εντός του οποίου
θα υπάρχουν διαδραστικοί χάρτες,
αίθουσα συνεδριάσεων, ενώ παράλληλα θα υπάρχει η δυνατότητα
με τη χρήση καμερών να έχουν
πραγματικοί εικόνα της πυρκαγιάς
ή άλλου επεισοδίου. Στο δυναμικό
της Πυροσβεστικής για αποστολή
εικόνων από τα μέτωπα της φωτιάς
θα ενταχθούν και τα drones. Το μηχανοκίνητο κέντρο ελέγχου θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες
υπηρεσίες για οποιαδήποτε συμβάντα κρίσεως στην παρουσία της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Έκκληση
Πυροσβεστικής
Σε περίπτωση που οποι-

οσδήποτε διακινείται στην
ύπαιθρο ή οποιοδήποτε
αλλού και εντοπίσει εστία
πυρκαγιάς, οφείλει να επικοινωνήσει με το 112 ή το
199 ή το 1407 αν πρόκειται
για δασική πυρκαγιά. Ο διευθυντής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απευθύνει
έκκληση σε οποιονδήποτε
καλέσει σε βοήθεια, να δίνει καλές πληροφορίες σε
σχέση με την περιοχή της
πυρκαγιάς, το τι καίγεται,
αν φυσάει άνεμος κτλ. Παράλληλα θα πρέπει να δίνει πληροφορίες για την
προσβασιμότητα προς την
περιοχή της πυρκαγιάς και
να βρίσκεται σε τόπο που
να μπορεί να μιλήσει καθαρά και κυρίως να είναι
μακριά από την πορεία
εξέλιξης της πυρκαγιάς.
Βάσει των στατιστικών
στοιχείων πάντως αναφέρεται ότι εννέα στις δέκα
πυρκαγιές προκαλούνται
από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα οι γεωργικές δραστηριότητες και το κάψιμο
ξερών χόρτων.
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Ο Λούκι Λουκ, ο Πορθητής και το τσίρκο μας
Λούκι Λουκ

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Μεσούσης της πιο δύσκολης ίσως διαπραγμάτευσης της Κυπριακής Δημοκρατίας μετά
την καταστροφική κρίση του 2013, δηλαδή
της τιτάνιας προσπάθειας για τον Συνεργατισμό, εμφανίζεται ο τιμητής των πάντων και
βγάζει στη δημοσιότητα περσινή ειδική έκθεση διά της οποίας ούτε λίγο ούτε πολύ
κουνάει το δάκτυλο στο Υπουργικό Συμβούλιο υποδεικνύοντάς του ότι πρέπει να ανακαλέσει τις αποφάσεις του. Επίσης σαν τον
Λούκι Λουκ πυροβολεί τη σκιά του επισείοντας την απειλή των ποινικών αδικημάτων και
δείχνοντας με το δάκτυλο προς την πλευρά
του Ποινικού Κώδικα όπου θα στείλει και το
Υπουργικό και τους ανθρώπους του Συνεργατισμού. Εντάξει ρε Οδυσσέα είπαμε αρχίζει το Παγκόσμιο Κύπελλο αλλά κάτσε την
μάππα χαμαί!

Ταγίπ Ερντογάν

••••

Ο Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος δεν μας ξέχασε και μας στέλνει τον Πορθητή για
να πιάσει την πίεσή μας με πιεσόμετρο
ΑΟΖ-DEERSEA METRO 2.

Τρέμω για την παρτίδα

Αν δεν το πήρες πρέφα αυτό το τελευταίο
με τον Συνεργατισμό είναι μέχρι και πολύ
επικίνδυνο την ώρα που παίζονται τόσα εκατομμύρια και που αν χαθεί η παρτίδα θα την
πληρώσει ξανά ο κοσμάκης, που τώρα πια
άρχισε να διερωτάται αν καλά έκανε που σε
χειροκροτούσε τόσο καιρό. Και γιατί παρακαλώ τόσο καιρό δεν έδινες την έκθεσή σου
για τον Συνεργατισμό και την έβγαλες στη
συγκεκριμένη συγκυρία. Δεν είναι επικίνδυνο; Δεν πλήττει αντί να ωφελεί το δημόσιο
συμφέρον. Κι αν χαθεί η παρτίδα και χρειαστούμε χρήμα τι θα γίνει; Δεν υπάρχει πια
μνημόνιο και το ξέρεις. Γιατί δεν περίμενες
λίγες μέρες να κλείσει η συμφωνία και μετά
να βγεις και να πεις ότι προειδοποίησες και
ιδού και η έκθεσή μου που τη δίνω τώρα γιατί δεν ήθελα να προκαλέσω ζημιά. Και τι θα
γίνει αν ο Νίκαρος κι ο Χάρης τη χάσουν την
παρτίδα του Συνεργατισμού, θα τους πάρεις
μέχρι τέλους όπως τη Λήδα; Ή μήπως θα
του πεθάνεις κι αυτούς; Ιανός είμαι κι
ακούω και μαθαίνω. Αλλά δεν είμαι τιμωρός
ούτε εκδικητής. Και πρέπει μέσα-μέσα να
μην ξεχνάς ότι είσαι κατά νόσφιση ελεγκτής
(πολιτικός μηχανικός όντας). Νομιμοποιείσαι να συντάσσεις ειδικές εκθέσεις και βάση ποιας συνταγματικής διάταξης;

••••

Στην Ελέγχου ο ανεξέλεγκτος Οδυσσέως και στο βάθος οι Συνεργατιστές να τον βλέπουν όπως η προβατίνα το μαχαίρι. Μακαρία η οδός…

ρότητα να δεσπόζουν τα σοβαρά ζητήματα
όπως τα ναρκωτικά, η εγκληματικότητα, η
παιδεία, η υγεία, τα γεωστρατηγικά με την
Τουρκία να μας στέλνει τον Πορθητή, προβάλουμε ανθρώπους που δεν διστάζουν να
διασύρουν υπολήψεις (όπως της κ. Κουρσουμπά) γιατί π.χ. σταμάτησε με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο στο φαρμακείο και άλλα
ευτελή. Μια ώριμη δημοκρατία οφείλει να
έχει μηχανισμούς λογοδοσίας για όλους
όσοι ασκούν εξουσία και μια ώριμη και σύγχρονη δημοκρατία οφείλει να έχει ΜΜΕ που
ξέρουν να ξεχωρίζουν τον λαϊκισμό από το
ωφέλιμο για τον τόπο. Και μιας και μιλάμε
για σεβασμό καλό θα ήταν κι ο κυρ Δήμαρχος να δείξει τον προσήκοντα σεβασμό σε
ένα ζωγράφο του εκτοπίσματος του Ανδρέα
Χαραλαμπίδη που πρόσφερε στον πολιτισμό
αυτού του γέρημου τόπου.

••••

Η δημοκρατία μας

Στο πολιτικό προσκήνιο και την επικαιρότητα πρωταγωνιστούν τέσσερις λαϊκιστές οι
οποίοι εκμεταλλευόμενοι τη δίψα του
όχλου για αίμα έχουν καταντήσει την Κ.Δ.
έρμαιο δημαγωγίας και ακατάσχετης προσβολής των πάντων χωρίς συνέπειες , χωρίς
κόστος, χωρίς λογοδοσία. Αντί στην επικαι-

Στις ΗΠΑ ο Αβέρωφ

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου άφησε πίσω του τις
εσωκομματικές εκλογές ενισχυμένος. Όχι μόνο γιατί επανεκλέγηκε άνευ ανθυποψηφίων,
αλλά και επειδή οι προσωπικές του επιλογές
βρίσκονται μαζί του στην ανώτατη πυραμίδα.
Μετά από αυτό έβαλε πλώρη για τα σημαντικά
για τον ίδιο, που δεν είναι άλλα από τα ζητή-

ματα υψηλής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο και
η επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον που θα
συμμετάσχει, κατόπιν πρόσκλησης, στο 4ο
Φόρουμ της Ουάσινγκτον για Θέματα Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, ως ένας εκ των κύριων ομιλητών. Ο Συναγερμικός πρόεδρος θα
πραγματοποιήσει συναντήσεις με υψηλόβαθμους αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών, του Υπουργείου Άμυνας και Οικονομικών όπως επίσης και βουλευτών και γερουσιαστών της ομογένειας. Στο πλαίσιο επαφών
του και συναντήσεις με αξιωματούχους του
ΔΝΤ, όπου και αναμένεται να ανταλλάξει απόψεις για την κατάσταση που επικρατεί στην
κυπριακή οικονομία.

••••

Μετά οι ανακοινώσεις

Με την επιστροφή του θα προχωρήσει και
στις ανακοινώσεις για το ποιοι θα βρίσκονται
στο πλευρό του για τη νέα πενταετία. Η στήλη ενημερώνεται πως μεταξύ των συνεργατών του θα είναι και μία ή δύο γυναίκες που
προέρχονται από νομικούς κύκλους, ενώ παράλληλα αναμένεται άφιξη τεχνοκρατών
που θα μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους
στα ζητήματα που αφορούν το Κύπρος 2030.

••••

Γεύματα των Ενδιάμεσων

Γεύμα είχαν οι πολιτικοί αρχηγοί των κομμάτων που στήριξαν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Ένα γεύμα που θα γίνεται όπως όλα δείχνουν ανά τακτά χρονικά
διαστήματα, καθώς στόχος τους είναι η κοινή συμπόρευση. Το μεσημεριανό μονοπώλησε το Κυπριακό αλλά κυρίως η ρήξη στις
σχέσεις Προεδρικού και ΑΚΕΛ. Στο επιδόρπιο βεβαίως τέθηκε και το ζήτημα μιας κοινής συμπόρευσης στις ευρωεκλογές. Όπως
μαθαίνει ο Ιανός, τα πράγματα δεν θα είναι
τόσο εύκολα αυτή τη φορά. Και αυτό γιατί ο
Δημήτρης Παπαδάκης κλωτσά στο ενδεχόμενο συνεργασίας με την Ελένη Θεοχάρους.
Αλλά και στη συνεργασία μεταξύ Περδίκη ΕΔΕΚ φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Το
πρόβλημα αυτή τη φορά όπως λέγεται είναι
ότι οι Οικολόγοι θέλουν μεν συνεργασία, αλλά να είναι επί ίσοις όροις με την ΕΔΕΚ και
όχι μία συνεργασία όπου το Κίνημα Οικολόγων θα είναι το αδύναμο και μικρότερο μέρος.

••••

Λιλλήκας στην κάλπη

Το τι θα κάνει ο Γιώργος Λιλλήκας παραμένει ανοικτό. Ο πρόεδρος της Συμμαχίας Πολιτών αποτελεί persona non grata για την

ΕΔΕΚ στο ενδεχόμενο σύμπλευσης για τις
ευρωεκλογές. Και η Αλληλεγγύη βεβαίως
μετά και από τους όρους που έθεσε γύρω
από την 56η έδρα. Το σίγουρο είναι πως η
σύμπλευση Λιλλήκα θα βοηθούσε όλους,
καθώς θα προσέθετε ποσοστά και την ίδια
ώρα δεν θα είχε απαίτηση να εκλέξει δικό
του υποψήφιο.

••••

Εσωτερική δημοσκόπηση

Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως εδώ
και καιρό καλλιεργείται η ιδέα στη Συμμαχία
Πολιτών για να μην κατέλθει στις ευρωεκλογές. Θέση που βάζει κάτω ο αναπληρωτής
πρόεδρος του κόμματος Παναγιώτης Σαββίδης. Η Συμμαχία Πολιτών θα αποφασίσει μέσω εσωτερικής δημοσκόπησης για το αν
πρέπει να κατέλθει στις ευρωεκλογές, ή αν
θα πρέπει να δώσει βάση στην επανίδρυση
του κόμματος.

••••

ΑΚΕΛ και Κατσουρίδης

Μπορεί να κατάντησε σήριαλ το αν θα αποκατασταθούν ή όχι οι σχέσεις του ΑΚΕΛ με
τον Νίκο Κατσουρίδη, ωστόσο, σύμφωνα με
πηγές από την Εζεκία Παπαϊωάννου όλα
φαίνεται να οδεύουν σύντομα προς ξεκαθάρισμα και προς αποκατάσταση των σχέσεών
τους.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

ΑΜΕΡΩΤΑ / Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΟΛΕΣ / Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΡΗΣ

Υπογράφουμε ηλεκτρονικά

Η ελπίδα στους ουρανοξύστες

Η ηλεκτρονική δια-

κυβέρνηση, όσο εύηχα και αν ακούγεται,
δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να
προχωρούμε από
ορόσημο σε ορόσημο. Η απόδειξη
της πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης αποδεικνύεται μόνο μέσα
από πράξεις. Μια τέτοια πράξη ήταν
και η υλοποίηση του πρώτου ορόσημου, του καθορισμού δηλαδή του
νομοθετικού πλαισίου για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση. Στην
ουσία όμως, τώρα ξεκινά η υλοποίηση. Το τι έγινε την Παρασκευή
στην ολομέλεια, με την ομόφωνη
υπερψήφιση των νομοσχεδίων
ήταν το ελάχιστο απαραίτητο.
Τώρα χρειάζεται να βάλουμε το νε-

ρό στο αυλάκι. Οι πολίτες να ενημερωθούν και να εκπαιδευτούν, να
κατανοήσουν και να ζήσουν την σημασία και την αξία της ηλεκτρονικής υπογραφής και της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Ταυτόχρονα,
πρέπει να ξεκινήσει και η εφαρμογή. Να γίνεται η απαραίτητη υποδομή για να αξιοποιηθεί αυτή η νομοθεσία, που θα κάνει τη ζωή μας πιο
εύκολη. Σκεφτείτε μόνο πόση γραφειοκρατία, πόση χαρτούρα θα γλυτώνουμε, πόσος χρόνος αλλά και
άλλοι πόροι θα εξοικονομούνται.
Βεβαίως, και σε αυτή την περίπτωση, όπως και σε όλες, μαγικά ραβδιά δεν υπάρχουν. Αν περιμένουμε πως αύριο ή σε ένα χρόνο θα
εξαφανιστούν οι φωτοτυπικές και
οι φάκελοι, θα ξεγελαστούμε. Οι
πολιτικές αυτές έχουν ορίζοντα μέχρι να γίνουν αισθητές, είναι οι μεγάλες αλλαγές που αλλάζουν τη
χώρα μας, αλλάζουν τον τρόπο που
λειτουργούμε, αλλάζουν την καθημερινότητά μας.

Το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα τό-

σο πιο εμφανές, όσο αυτές οι μεγάλες πολιτικές λειτουργήσουν όσο
πιο οριζόντια γίνεται. Αν για παράδειγμα η ηλεκτρονική ταυτοποίηση
και η ηλεκτρονική υπογραφή εφαρμοστεί αποσπασματικά σε μερικά
τμήματα του κράτους, θα είναι ούτε
λίγο ούτε πολύ δώρο άδωρο. Το
ιδανικό, το τέλειο, θα είναι ο κάθε
πολίτης να κυκλοφορεί μόνο με
έναν έγγραφο, την ταυτότητά του.
Και με αυτήν να έχει τη δυνατότητα
να κάνει όλες του τις συναλλαγές,
όλες του τις δουλειές. Από την πληρωμή των λογαριασμών του, μέχρι
και την παραλαβή των φαρμάκων
του από οποιοδήποτε φαρμακείο.
Δεν περιγράφω ιστορία επιστημονικής φαντασίας, περιγράφω το τι
κάνουν στην Εσθονία, που είναι και
οι σύμβουλοί μας σε αυτό το τεράστιο πρότζεκτ.

“

«Ας μείνουμε όμως στη
μεγάλη εικόνα. Στην Κύπρο που θέλουμε να αλλάξουμε, στην Κύπρο
που μπορεί και πρέπει να
κάνει άλματα. Να πιστέψουμε στον τόπο μας και
στις δυνατότητές μας. Να
καταλάβουμε πως η
αξιοποίηση της τεχνολογίας γιγαντώνει το μέγεθός μας».

Ένα μεγάλο στοίχημα για την επιτυ-

χία είναι ο τρόπος που θα υλοποιηθεί. Για να μπορούν να επικοινωνούν και να διαβάζουν τον ίδιο μοναδικό αριθμό οι υπηρεσίες ή οι
ιδιωτικοί οργανισμοί, θα πρέπει να
μπορούν να το κάνουν χρησιμοποιώντας αντίστοιχα ή τα ίδια λογισμικά. Διαφορετικά, θα μας στοιχίσει
πολλαπλάσια και δεν θα έχει την
ίδια αξία και την ίδια χρησιμότητα.

Ας μείνουμε όμως στη μεγάλη εικό-

να. Στην Κύπρο που θέλουμε να αλλάξουμε, στην Κύπρο που μπορεί
και πρέπει να κάνει άλματα. Να πιστέψουμε στον τόπο μας και στις
δυνατότητές μας. Να καταλάβουμε
πως η αξιοποίηση της τεχνολογίας
γιγαντώνει το μέγεθός μας.
Χρειάζεται πάντα να έχουμε στον
νου μας πως με πολύπλοκες διαδικασίες δεν μπορούμε να πάμε μακριά. Πως η γραφειοκρατία μας
τσακίζει και μας διαλύει.
Πως η διαφθορά που διαχρονικά
μαστίζει τον τόπο μας δεν καταπολεμείται με ευχολόγια και ευχέλαια
αλλά με πολιτικές πράξεις.
Πολιτικές πράξεις που αποδεικνύουν την πολιτική βούληση για να
πάρουμε τη χώρα μας μπροστά.
Δεν θα κουραστώ να γράφω, να
λέω και να προσθέτω εμπράκτως
πως η διαφθορά θα καταπολεμηθεί
σε μεγάλο βαθμό όταν καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία.
Η γραφειοκρατία και η διαφθορά
θα καταπολεμηθούν με διαφάνεια.
Όσο πιο μεγάλη είναι η χρήση της
τεχνολογίας και των δυνατοτήτων
της, τόσο πιο μεγάλη, απτή και
εφαρμοσμένη θα είναι και η διαφάνεια.

Βουλευτής ΔΗΣΥ Λευκωσίας
twitter: @dmdemetriou

« Όταν κοιτάς από

ψηλά, μοιάζει η γη
με ζωγραφιά» τραγουδάει ο μοναδικός
Κώστας Χατζής και
σίγουρα η θέα από
τα ρετιρέ των ουρανοξυστών ή αλλιώς, των ψηλών πολυκατοικιών, οι
οποίοι ανεγέρθηκαν στη Λεμεσό ή
πρόκειται να ανεγερθούν σε όλη
την Κύπρο, σίγουρα θα είναι μοναδική. Πρέπει να είναι μαγικό να κάθεσαι εκεί στα ψηλά και να απολαμβάνεις τη θέα της θάλασσας
και τον καθαρό αέρα. Μόνο που
απαιτούνται πολλά ευρουλάκια,
και αυτή τη στιγμή τα έχουν στην
τσέπη οι ξένοι που αγοράζουν διαμερίσματα και γραφεία, στους πολυτελέστατους ουρανοξύστες.
Υπάρχει και το δέλεαρ των ζηλευτών κυπριακών διαβατηρίων, τα
οποία τελικά αξίζουν πολλά.
Μετά το οικονομικό τσουνάμι του

2013, τα ζεστά λεφτουδάκια των
ξένων, έστω και γκρίζα, ήταν και
είναι, ίσως η μόνη παρηγοριά, για
τους προδομένους ευρωλιγούρηδες και ευρωσκεπτικιστές. Τα
αφεντικά της Φρανκφούρτης μετρούν και τα σεντ στις τσέπες των
ευρω-υπηκόων και σίγουρα δεν
γνοιάζονται για την καλοπέραση
των ευρωπαίων πολιτών. Το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι να
έχουν όλοι ένα κομμάτι ψωμί, το
περίφημο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, ώστε να μην επαναστατούν, να μην εγκληματούν και να
μην ενοχλούν το κατεστημένο, λόγω της πείνας.

Η γκρίνια για τα ψηλά κτίρια, ο φό-

βος για την αύξηση των τιμών των
ακινήτων και οι θεωρίες περί νέας
φούσκας, μάλλον άνοστες φού-

σκες ακούγονται, στους σοβαρούς
οικονομολόγους. Οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι βλέπουν λίγο πιο μακριά από τη μύτη τους, γελούν με
τους δικηγόρους και τους λογιστές,
οι οποίοι νομίζουν ότι θα χάσουν
τις «αεριτζίδικες» δουλειές με τις
ρωσικές εταιρίες. Επισημαίνουν
ότι οι «μαύρες» καταθέσεις του παρελθόντος ήταν πράγματι αέρας,
αφού μπορούσαν σε μια νύκτα να
φύγουν, όπως ήλθαν και όπως συνέβη πριν από μερικά χρόνια. Οι
ουρανοξύστες και οι επαύλεις,
άραγε πώς θα φύγουν από το νησί.
Η γη δεν έχει κρικέλια για να τη
μετακινήσουν. Και επιπλέον θέλουν μεροκαματιάρηδες για να τα
φροντίζουν. Οι «κουτοί» τραπεζίτες έδιναν πριν από μερικά χρόνια
εξωφρενικά επιτόκια 6% και 8%
για να κρατήσουν τις ξένες καταθέσεις και άρα τις θεσούλες τους.
Αποτέλεσμα ήταν να φθάσουμε
στο πείραμα του «κουρέματος», το
οποίο άνοιξε και τις πόρτες των
φυλακών σε μεγαλόσχημους.
Από την ιστορία με τους ουρανο-

ξύστες, κερδισμένα σίγουρα είναι

“

Οι «κουτοί» τραπεζίτες
έδιναν πριν από μερικά
χρόνια εξωφρενικά
επιτόκια 6% και 8% για
να κρατήσουν τις ξένες
καταθέσεις και άρα
τις θεσούλες τους.

τα δημόσια ταμεία, στα οποία καταλήγουν περίπου τα μισά χρήματα
των ξένων, σε φόρους και άλλα τέλη. Καλό είναι το κράτος να χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα, για να
μειώσει το δημόσιο χρέος, να βάλει μια τάξη στο χάλι των νοσοκομείων και των σχολείων και σίγουρα να ενισχύσει τα προγράμματα
στέγασης των φτωχών και καταφρονημένων. Η επιχείρηση διάλυσης της μεσαίας τάξης και η διεύρυνση της ψαλίδας μεταξύ πλουσίων και φτωχών, πρέπει να σταματήσει και να ανατραπεί. Σήμερα
με μισθούς 600 και 700 ευρώ, κανένας νέος δεν μπορεί να παντρευτεί, ούτε και αγοράσει σπίτι.
Από την άλλη, αυτοί οι λίγοι με
τους χρυσούς μισθούς και αργυρές
συντάξεις, οι οποίοι δεν ξέρουν σε
ποια χώρα και σε ποιες πολυτέλειες θα ξοδέψουν τα χρήματα τους,
πρέπει να κάνουν λίγο πίσω.
Καλό είναι τα συναρμόδια Υπουρ-

γεία Εσωτερικών, Οικονομικών,
Έργων, Εμπορίου και όλοι οι άλλοι
αρμόδιοι, να μελετήσουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν και
στην Κύπρο ένα City, δηλαδή να
βρουν μια περιοχή, καλό θα είναι
δίπλα από τη θάλασσα, όπου θα
ανεγείρονται οι ουρανοξύστες. Σήμερα με την ανεξέλεγκτη ανέγερση ψηλών κτηρίων, προκαλείται
κυκλοφοριακή συμφόρηση, δεν
υπάρχουν χώροι στάθμευσης, ενώ
κανένας δεν θέλει να σκεφτεί το
σενάριο, να πάρει φωτιά ένας ουρανοξύστης, ή απλώς να θελήσει
κάποιος να χαλάσει το μέγα κτίριο.
Πιο απλά να μη μας βγει ξινή στο
τέλος της ημέρας, η αναγκαία κατά
τα άλλα, ανάπτυξη στον τόπο μας.
Λίγη ταπείνωση δεν βλάπτει, αφού
κανείς δεν είναι αιώνιος.
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ΑΡΘΡΟ / Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ

Πολιτική
λειψανδρία

Η συνταγματικά
δημοκρατική εκλογή
των βουλευτών

Η κάλπη των προεδρικών εκλογών έβγαλε
και νικητή έβγαλε και ηττημένους. Όσοι
προσήλθαν στην κάλπη έκριναν και αποφάσισαν ποιοι μπορούν να ηγηθούν του
κράτους και ποιοι όχι. Τι γίνεται όμως στις
εσωκομματικές εκλογές; Ας δεχτούμε πως
τα κόμματα αποτελούν μικρόκοσμο της κοινωνίας και,
όπως λένε συχνά τα πολιτικά στελέχη, ότι πήραν το
μήνυμα της κάλπης, θα αναμέναμε αλλαγές, αναδιατάξεις
και διαφοροποιήσεις στα εκλογικά συνέδρια που θα ακολουθούσαν. Τι συνέβη όμως;
Μόλις την προηγούμενη Τρίτη ολοκληρώθηκε η υποβολή υποψηφιοτήτων για την ηγεσία και τα συλλογικά
όργανα της Συμμαχίας Πολιτών. Και ενώ αναμέναμε πως
η Συμμαχία θα έβαζε κάλπη για την προεδρία, ο Γιώργος
Λιλλήκας επανεξελέγη χωρίς ανθυποψήφιο στην ηγεσία
του κόμματος. Χωρίς ανθυποψήφιο εξελέγησαν ο αναπληρωτής πρόεδρος, ο γενικός γραμματέας και οι πλείστοι
τον επαρχιακών προέδρων. Ολόκληρη η ηγεσία περίπου
εξελέγη χωρίς καν να προχωρήσει σε εκλογές!
Η Συμμαχία Πολιτών βγήκε λαβωμένη από τις προεδρικές εκλογές, όπως και ο Γιώργος Λιλλήκας. Σ’ ένα
κόμμα που επαγγέλλεται ότι προέρχεται από την κοινωνία,
που είναι έτοιμο, όπως λέει να συγκρουστεί με το κατεστημένο, θα αναμενόταν μία υγιής αμφισβήτηση της παρούσας ηγεσίας, μετά και το εκλογικό αποτέλεσμα με τη
συμμετοχή νέων προσώπων που θα συμβάλουν ενεργά
στην επανίδρυση του κινήματος. Γιατί μόνο επανίδρυση
θα πρέπει να γίνει στη Συμμαχία Πολιτών, αν θέλει να
έχει μακροβιότητα στην πολιτική αρένα. Αντ’ αυτού,
μετά και από τη μαζική αποχώρηση πρωτοκλασάτων
στελεχών και βουλευτών, το Κίνημα όχι μόνο δεν ανανεώνεται αλλά δεν δείχνει σημάδια ακόμα εμπλοκής νέων
πολιτικών προσώπων που θα δώσουν ανάσα ζωής στη
Συμμαχία. Μερικές εβδομάδες προηγουμένως άνευ ανθυποψηφίου εξελέγη εκ νέου ο Νικόλας Παπαδόπουλος
στην ηγεσία του ΔΗΚΟ. Αν εξαιρέσει κανείς τη μάχη δύο
φιλοσοφιών που μαίνεται για τη θέση του αναπληρωτή
προέδρου, δεν αναμένεται κανένα ενδιαφέρον για την
εκλογική μάχη. Κάτι τέτοιο αποτελεί ένα από τα πλέον
παράδοξα για τα δεδομένα του ΔΗΚΟ. Ενός κόμματος
που τα στελέχη του ανέκαθεν συνωστίζονταν για μία
κομματική θέση. Ενδεικτικός και ο αριθμός των ενδιαφερομένων για το εκτελεστικό γραφείο, που είναι ο μισός
σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία.
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος πέρασε από μία μεγάλη
ήττα. Με αυτό δεδομένο και τον εσωκομματικό πόλεμο
που ανέκαθεν μαινόταν στο κόμμα του Κέντρου, θα περιμέναμε πως ως πράξη πολιτική κάποιος θα έβρισκε το
θάρρος να τον αμφισβητήσει. Δεν είναι, άλλωστε, εδώ
και καιρό που καταγγέλλεται πως μετέτρεψε το ΔΗΚΟ σε
ένα κλειστό κλαμπ και για υιοθέτηση ακραίων θέσεων;
Ιδού η Ρόδος συνεπώς για να αλλάξει. Αυτό ίσως να γινόταν
βεβαίως αν δεν είχε προηγηθεί μαζική διαγραφή στελεχών,
που έκανε εκείνους που έμειναν πίσω, είτε να απομακρυνθούν είτε να απογοητευτούν. Το αν θα φέρει κοντά
άλλα πρόσωπα για να επισφραγίσει και τη νέα εποχή του
«καθαρού» ΔΗΚΟ, θα φανεί το επόμενο διάστημα. Τα
πράγματα είναι κάπως διαφορετικά βεβαίως στον ΔΗΣΥ.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου βγήκε από την εκλογική μάχη των
προεδρικών ενισχυμένος. Βεβαίως και στις εσωκομματικές
εκλογές του μεγαλύτερου κόμματος ο Αβέρωφ Νεοφύτου
είχε λάβει το χρίσμα άνευ ανθυποψηφίου μαζί με τον
δεύτερο τη τάξει Λευτέρη Χριστοφόρου, ενώ για τη θέση
των τριών αντιπροέδρων ενδιαφέρον έδειξαν μόνο τέσσερα
στελέχη. Ωστόσο, σε ένα κόμμα πολυφωνίας και διαφορετικών τάσεων, όπως το κυβερνών, αναμέναμε πως θα
υπήρχε περισσότερη συμμετοχή στελεχών αλλά και προβολή νέων προσώπων, που δεν βλέπουμε. Αυτό που παρατηρούμε σε όλες τις περιπτώσεις είναι μία μεγάλη παθογένεια. Δεν είναι μόνο η έλλειψη δημοκρατίας που επικρατεί στα εσωκομματικά δρώμενα, αλλά κυρίως η αδυναμία
των ηγεσιών να εμπνεύσουν και να φέρουν κοντά νέα
πρόσωπα. Οι ίδιες συνταγές, σε μία εποχή που η κοινωνία
ζητάει πολλά, αναπόφευκτα οδηγεί σε πολιτική λειψανδρία.
Και κατ’ επέκταση σε πολιτική φτώχεια. Η κοινωνία αλλάζει
άρδην, οι πολίτες απαιτούν λύσεις στα προβλήματά τους
και διεκδικούν περισσότερα από την Πολιτεία. Την ίδια
στιγμή, ωστόσο, που οι πολίτες απαιτούν πολλά, τα κόμματα
χάνουν συνεχώς δύναμη. Γιατί μόνο αδυναμία μπορεί να
εκληφθεί η απουσία εσωκομματικών εκλογών και ενδιαφέροντος από στελέχη.
economidoum@kathimerini.com.cy
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Έκρηξη ηφαιστείου στη Χαβάη.

ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Ήμασταν όλοι στην Ελβετία
Ακόμη και να εξαρτιόταν από εμάς νόημά της ως θετικής εξέλιξης, με δική μας
η λύση σε όλα τα επίπεδα, το πι- υπαιτιότητα. Η αντιπαράθεση αποδεικνύει πως
θανότερο είναι να μην είχαμε κα- έχει χαθεί η κοινή, η μεταξύ μας λογική στο
ταλήξει οι ίδιοι στο τι λύση θέλουμε. Κυπριακό. Το ερώτημα είναι τώρα, γιατί συμΉδη δεν έχουμε καταλήξει. Το βαίνει αυτό. Για να δημιουργήσουμε μομέντουμ;
στοιχείο αυτό φαίνεται και στο Παράξενος ο τρόπος. Με το να κατηγορούμε
πώς σήμερα γίνεται ανάγνωση μιας κατάστασης ο ένας τον άλλο δημιουργούμε συνθήκες επαστην οποία παρόντες ήταν όλοι οι πολιτικοί νέναρξης; Για να πει το «Ναι» η Τουρκία σε μια
αρχηγοί. Και όχι μόνο. Παρόντες ήμασταν και λύση που να είναι συμβατή με τα δίκαια της
δημοσιογραφικά, εμείς που καλύψαμε το θέμα. Κυπριακής Δημοκρατίας, ο μύλος θέλει νερό
Και δεν ήμασταν ένας ή δύο. Ήμασταν αρκετοί, ή… γκάζι. Εξαρτάται, όπως πάει το πράγμα ή
και εκτός Κύπρου, εφόσον το θέμα είχε αντα- πού το οδηγούν (πλέον) οι Τούρκοι. Η Τουρκία
πόκριση. Μιλάμε φυσικά για τη διάσκεψη στην μπορούσε να πει το «Ναι» στο Κραν Μοντάνα.
Ελβετία, στο Κραν Μοντάνα. Μου φαίνεται Δεν το είπε. Ο Τσαβούσογλου, όταν όλα πήγαν
τουλάχιστον παράξενο τώρα, γιατί επανέρχεται να μπουν στο γραπτό, σταμάτησε. Επιδιώκει
η όλη συζήτηση στο ποιο είναι το πλαίσιο Γκου- όμως η Τουρκία να παραμείνει στην Κύπρο και
τιέρες και τι περιεχόμενο έχει.
το ήθελε και στην Ελβετία και με τη σύμφωνη
Όλοι θυμόμαστε τι έγινε μεταξύ της 30ής γνώμη της Ελλάδας. Και εδώ μπαίνει η δουλειά
Ιουνίου και της 4ης Ιουλίου. Η προσπάθεια για που έκανε ο Κοτζιάς και στη Γενεύη και στο
ενημέρωση ήταν τέτοια, που
Κραν Μοντάνα. Που κι αυτός
<
<
<
<
<
<
πραγματικά ο τότε κυβερνη- <
«έφταιξε» αλλά δεν είναι της
τικός εκπρόσωπος Νίκος ΧριΜομέντουμ έτσι
Όλους τώρα να μας πιά- παρούσης.
στοδουλίδης αλλά και οι συν
δεν δημιουργούμε. Αν φτάνουαυτώ, δεν είχαν περιθώρια να σετε έναν-έναν, όσοι
με, λοιπόν, να έχουμε ως ζηαποκρύψουν ακόμη και να ήμασταν στην Ελβετία,
τούμενο τη μεταξύ μας καθαρή
ήθελαν ή να παραποιήσουν
εικόνα του γίνεται και του τι
τα όσα συνέβαιναν. Όλους δεν θα αλλάξουμε τα
επιδιώκουμε, έχουμε πρόβλητώρα να μας πιάσετε έναν- όσα ζήσαμε ή και μεταμα. Μεγάλο. Και καταφεύγουμε
έναν, όσοι ήμασταν στην Ελσε χαρακτηρισμούς που δεν
βετία, δεν θα αλλάξουμε τα δώσαμε εκείνη την πετιμούν κανένα, αλλά παράλόσα ζήσαμε ή και μεταδώσαμε ρίοδο. Δεν θα πει άλλα
ληλα εξασθενούν το δικό μας
εκείνη την περίοδο. Δεν θα
Όταν από την άλλη
ο ένας και άλλα ο άλλος. μέτωπο.
πει άλλα ο ένας και άλλα ο άλπλευρά, γίνεται διαρκώς μνεία
λος. Να πω και το εξής, για να
στη γραμμή που κρατάνε Τουρμη νομίζετε πως όλα πήγαιναν ρολόι. Βασικό κία και Κατεχόμενα. Όταν απέναντι σε αυτή
θέμα συζήτησης ήταν η διαδικασία. «Τι λέτε προτάσσουμε γκρίνια και διάψευση, τότε λογικό
τόσες ώρες;», ήταν το μέγα ερώτημα. Τι έλεγαν; είναι πως οι σκοποί άλλων, εξυπηρετούνται.
Τις περισσότερες ώρες είτε για τη διαδικασία Δεν είναι ανάγκη να το «δείξει» κανείς. Είναι
ή περί ανέμων και υδάτων. Αν δεν ερχόταν ο το τελευταίο που μπορούμε να τους δώσουμε.
Γκουτιέρες να βάλει «πλαίσιο» εκεί θα ήμασταν Τη μεταξύ μας απόσταση, θα την κλείσουν
ακόμη. Και το έβαλε. Και ήρθανε τα μπρος πίσω εκείνοι με τη δική τους ενότητα, με τα «δίκαια»
του Αϊντε, που άλλα άκουγε άλλα έγραφε (πρω- που διεκδικούν μαζί Κατεχόμενα και Τουρκία
τότυπο) που φάγανε μέρες. Και καταλήξαμε 4 σε στεριά και θάλασσα και πάει λέγοντας. Αν,
Ιουλίου. Αν μη τι άλλο, λοιπόν, το πώς προκύ- λοιπόν, πρέπει εγώ να πω ότι οφείλουμε να είπτουν ερωτήματα για το πλαίσιο Γκουτιέρες μαστε προσεκτικοί με όσα λέμε και όσα πράταπό πολιτικούς που ήταν επίσης παρόντες στο τουμε, ε τότε ναι. Έχουμε πρόβλημα. Πολύ μεΚραν Μοντάνα, είναι ένα ερώτημα. Ζούμε τα γαλύτερο μάλιστα. Και μνήμης πρώτα από όλα...
ίδια και καταλαβαίνουμε διαφορετικά. Η συζήτηση για το πλαίσιο Γκουτιέρες χάνει το tsikalasm@kathimerini.com.cy

ο άρθρο αυτό αποτελεί συνέχεια εκείνου που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες μέρες και αποσκοπεί
στην περαιτέρω προβολή της διάστασης της δημοκρατικής αρχής στο Σύνταγμα της Δημοκρατίας.Το
δημοκρατικό πολίτευμα βασίζεται στην αρχή της λαϊκής
κυριαρχίας. Στις σύγχρονες συνθήκες, που δεν επιτρέπουν
την άμεση δημοκρατία όπως αυτή λειτουργούσε σε
μεγάλο βαθμό στην αρχαία Αθήνα, η λαϊκή κυριαρχία
παίρνει τη μορφή της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας,
δηλαδή της συμμετοχής των πολιτών στη διακυβέρνηση
της Πολιτείας μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων
των. Το Σύνταγμα της Δημοκρατίας, όπως όλα τα σύγχρονα
δημοκρατικά συντάγματα, υιοθετεί το σύστημα της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, και όσον αφορά τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και όσον αφορά τη Βουλή
των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με το Άρθρο 39.1, η
εκλογή του Προέδρου γίνεται με καθολική, άμεση και
μυστική ψηφοφορία. Ομοίως, σύμφωνα με το Άρθρο
62.2, η εκλογή των βουλευτών γίνεται με καθολική,
άμεση και μυστική ψηφοφορία.
Με δεδομένη την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου
ως προς τη μη καταληφθείσα βουλευτική έδρα, είναι αδύνατη η πλήρωσή της δυνάμει του ισχύοντος ή άλλου
εκλογικού νόμου εφ’ όσον τούτο θα αντιστρατευόταν το
δεδικασμένο της απόφασης. Ενδεχομένως να είναι δυνατή
ερμηνεία του Συντάγματος η οποία να επιτρέπει τη διεξαγωγή νέας εκλογής για πλήρωση της εν λόγω έδρας.
Σε τέτοια περίπτωση, όμως, η εκλογή θα πρέπει να γίνει
σύμφωνα με το Άρθρο 62.2, δηλαδή με καθολική, άμεση
και μυστική ψηφοφορία, εφ’ όσον μόνο δυνάμει του
Άρθρου 62.2 είναι δυνατή η εκλογή των βουλευτών. Δεν
είναι συνταγματικά επιτρεπτή από το Άρθρο 62.2 η πλήρωση βουλευτικής έδρας μέσω οποιουδήποτε εκλογικού
νόμου, ο οποίος παρακάμπτει την καθολική, άμεση και
μυστική ψηφοφορία.
Γίνεται λόγος για τροποποίηση του Συντάγματος ώστε
να καλυφθεί το κενό, αν όντως υπάρχει. Προφανώς αυτό
θα πρέπει να αναφέρεται σε τροποποίηση με προσθήκη
ανάλογη προς την πρόνοια του Άρθρου 66.2 η οποία επιτρέπει την πλήρωση κενωθείσας έδρας, εφ’ όσον δεν
υπάρχει αντίστοιχη ρητή πρόνοια για πλήρωση μη καταληφθείσας έδρας. Το Άρθρο 62.2 είναι, όμως, όσον
αφορά την πρόνοια για καθολική ψηφοφορία προς εκλογή
των βουλευτών, μεταξύ εκείνων τα οποία, δυνάμει του
Άρθρου 182.1, «δεν δύνανται, καθ’ οιονδήποτε τρόπον,
να τροποποιηθώσι διά μεταβολής, προσθήκης ή καταργήσεως». Οποιαδήποτε τροποποίηση του Συντάγματος,
λοιπόν, ώστε να προνοείται η πλήρωση μη καταληφθείσας
έδρας, δεν μπορεί να παρακάμπτει την πρόνοια για καθολική ψηφοφορία. Ο λόγος είναι προφανής – αν επιτρεπόταν κάτι τέτοιο θα παραβιαζόταν η θεμελιακή αρχή
της λαϊκής κυριαρχίας που είναι η επιτομή της δημοκρατίας.
Το Άρθρο 62.2 επιτάσσει αμετακλήτως ότι οι βουλευτές
εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία.
Το επιτακτικό και αμετάκλητο του Άρθρου 62.2 αντανακλά και στο Άρθρο 66.2 το οποίο αφορά την πλήρωση
κενωθείσας βουλευτικής έδρας. Αρχικώς το Άρθρο 66.2,
με συνέπεια προς το Άρθρο 62.2, προνοούσε για αναπληρωματική εκλογή σε τέτοια περίπτωση, τροποποιήθηκε
όμως το 1996 ώστε η κενωθείσα έδρα να πληρώνεται
όπως μπορεί να ορίζεται με νόμο, ο δε νόμος που θεσπίσθηκε ορίζει ότι η έδρα καταλαμβάνεται από τον πρώτο
επιλαχόντα του κόμματος του οποίου ο βουλευτής κατείχε
την κενωθείσα έδρα. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται
κάποιος βουλευτής χωρίς να έχει εκλεγεί με καθολική
ψηφοφορία, εφ’ όσον δεν εξελέγη ούτε κατά τις γενικές
εκλογές ούτε με επόμενη εκλογή διά καθολικής ψηφοφορίας, που δεν είναι επιτρεπτό από το Άρθρο 62.2, ώστε
ο εν λόγω νόμος (αλλά και η ίδια η τροποποίηση του
Άρθρου 66.2) να είναι σε αντίθεση με το Σύνταγμα.
Η ουσία του πράγματος, βεβαίως, είναι ότι, βάσει του
Συντάγματος, η βουλευτική έδρα, ως φορέας της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, καταλαμβάνεται, όποτε
είναι προς πλήρωση, με λαϊκή εντολή μέσω καθολικής
ψηφοφορίας. Η πλήρωση βουλευτικής έδρας, είτε μη καταληφθείσας είτε κενωθείσας, με επιλαχόντα παραγνωρίζει
τη δημοκρατική ανάγκη προσφυγής στο λαό τον οποίο
ο βουλευτής που θα την καταλάβει θα εκπροσωπεί.
Ο κ. Δημήτριος Χατζηχαμπής είναι τέως Πρόεδρος του Ανωτάτου
Δικαστηρίου.
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Πού θα οδηγήσει η απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία με το Ιράν;

απόφαση των ΗΠΑ για απόσυρση
από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο
δράσης (ΚΟΣΔ), όπως ονομάζεται η
συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα
του Ιράν, έχει δημιουργήσει μεγάλη αβεβαιότητα για την περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Την απόφαση αυτή ακολούθησε η ομιλία του αμερικανού ΥΠΕΞ κ. Μάικ Πομπέο στο Heritage
Foundation στην οποία παρουσίασε εκτενή
κατάλογο απαιτήσεων που το Ιράν πρέπει
να ικανοποιήσει ώστε οι ΗΠΑ να μην εφαρμόσουν νέες και πολύ πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της χώρας αυτής.
Όπως πολλοί ειδικοί αλλά και πολιτικοί
ηγέτες σχολίασαν δεν είναι ρεαλιστικό να
αναμένει κάποιος ότι το Ιράν ακόμα και
με τον μετριοπαθή Πρόεδρο Χαταμί θα
μπορούσε να αποδεχθεί ακόμα και μέρος
των αμερικανικών όρων. Κάποιο εκτιμούν
ότι τελικά πίσω από την επαναφορά των

κυρώσεων ευρίσκεται η προσπάθεια των
ΗΠΑ για ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος ή τουλάχιστον ο περιορισμός της γεωπολιτικής του επιρροής στην ευρύτερη
Μέση Ανατολή. Η ύπατη εκπρόσωπος της
Ε.Ε. για εξωτερικά θέματα Φεντερίκα Μογκερίνι απέρριψε ως μη ρεαλιστικούς τους
αμερικανικούς όρους.
Η δε Επιτροπή της Ε.Ε. ανακοίνωσε την
πρόθεσή της να προφυλάξει τις ευρωπαϊκές
εταιρείες από τις δευτερεύουσες που οι
ΗΠΑ θα επιβάλουν σε όσες από αυτές συναλλάσσονται μετά από 6 μήνες με το
Ιράν. Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για
διεύρυνση του ΚΟΣΔ ώστε να συμπεριλάβει
και το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα αλλά
και την εμπλοκή του Ιράν στη Μέση Ανατολή. Η Ρωσία και η Κίνα κινούνται στη
λογική των ευρωπαϊκών κρατών. Από την
πλευρά του Ιράν συνεχίζεται η εφαρμογή
των υποχρεώσεων από το ΚΟΣΔ αλλά ζη-

τούνται διαβεβαιώσεις για το μέλλον, καθώς
και πρόσθετα ανταλλάγματα. Κατόπιν τούτου προκύπτει το ερώτημα τι θα συμβεί
μετά την παρέλευση των έξι μηνών οπότε
και θα ενεργοποιηθούν οι κυρώσεις κατά
των ευρωπαϊκών εταιριών που θα συνεχίζουν το πάρε –δώσε με το Ιράν. Το αισιόδοξο σενάριο θα μπορούσε να περιλαμβάνει την επίτευξη συμφωνίας για διεύρυνση του ΚΟΣΔ με σημαντικά ανταλλάγματα στο Ιράν και την παράλληλη συμφωνία των ΗΠΑ με την Ε.Ε. για την αποφυγή κυρώσεων κατά των ευρωπαϊκών
εταιριών.
Η απροθυμία των σκληρών του Ιράν,
όπως ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης Χαμενέι να δεχθούν νέους περιορισμούς για
το βαλλιστικό πρόγραμμα, καθώς και για
την περιφερειακή πολιτική του Ιράν κάνει
πολύ δύσκολο τα πράγματα να κινηθούν
προς αυτή την κατεύθυνση. Το απαισιόδοξο

σενάριο περιλαμβάνει την αποτυχία της
Ε.Ε. για διεύρυνση του ΚΟΣΔ και παράλληλα
την εφαρμογή των αμερικανικών δευτερευουσών κυρώσεων κατά των ευρωπαϊκών
εταιριών που θα οδηγούσε στην απόσυρσή
τους από το Ιράν και την άμεση κατάρρευση
του ΚΟΣΔ.
Κάτι τέτοιο θα είχε ως συνέπεια την
πτώση του μετριοπαθούς προέδρου Χαταμί
και την επανενεργοποίηση του ιρανικού
πυρηνικού προγράμματος. Θα ακολουθούσε
η εφαρμογή από τις χώρες της Ε.Ε. νέων
κυρώσεων κατά του Ιράν και η απόσπαση
των ευρωπαϊκών συμβολαίων στο Ιράν
από ρωσικές και κινεζικές εταιρείες. Χαρακτηριστική η περίπτωση του γιγαντιαίου
κοιτάσματος στο νότιο Παρς. Η όλη κατάσταση θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση. Ένα τρίτο ενδιάμεσο σενάριο θα
περιλάμβανε τη διατήρηση του ΚΟΣΔ ως
έχει και την πιστή τήρησή του από όλους

πλην των ΗΠΑ. Η εφαρμογή των δευτερευουσών κυρώσεων κατά των ευρωπαϊκών
εταιριών θα οδηγούσε σε ευρωπαϊκά αντίμετρα και στην ουσία σε ένα μίνι οικονομικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε. Η δηλωμένη απροθυμία της Γερμανίας να αντιπαραταχθεί με τις ΗΠΑ αποδυναμώνει
την πιθανότητα να οδηγηθούμε σε αυτό
το σενάριο. Η όλη υπόθεση είναι αρκετά
σύνθετη. Ο ρόλος της Ε.Ε. είναι εξ αντικειμένου καθοριστικός για τη συνέχιση ή
όχι του ΚΟΣΔ. Η εξέλιξη των πραγμάτων
θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό και το μέλλον
των σχέσεων ΗΠΑ και Ε.Ε. Το θέμα μας
αφορά άμεσα ως Κ.Δ. αφού είμαστε μέλη
της Ε.Ε. και ταυτόχρονα γείτονες με το
Ιράν και την ευρύτερη Μ. Ανατολή.

Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος.
Η Ελένη Ξένου απουσιάζει.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Η χώρα των τυφλών και
η ανακύκληση της ιστορίας

Μ

Του ΡΙΚΚΟΥ ΜΑΠΠΟΥΡΙΔΗ

ε αφορμή την επέτειο της 29ης Μαΐου
διερωτήθηκα αν πράγματι ζούμε μια
ιστορία χαμένων ευκαιριών ή απλώς,
τη φυσική ροή των πραγμάτων την οποία αντιμετωπίζουμε συναισθηματικά, ώστε αδικαιολόγητα να θεωρούμε πως μια ακατονόμαστη κακή μοίρα μας κατατρέχει. Ανάγοντας,
λοιπόν, τους προβληματισμούς αυτούς σε
υπερκόσμιο επίπεδο, κατέληξα στη ρήση που
ο Αισχύλος έθεσε στο στόμα του Προμηθέα
Δεσμώτη, ότι και σένα Δία, κάποιος άλλος
Θεός θα σε ρίψει από τον θρόνο σου, όπως
κι εσύ εκθρόνισες τον πατέρα σου. Η πορεία
των πραγμάτων είναι μάλλον προοδευτικά
εξελισσόμενη και κατά κανόνα, μη επαναλαμβανόμενη.
Ο Βύζαντας με χρησμό του Μαντείου των
Δελφών, μετοίκησε σε μια τοποθεσία τόσο
όμορφη, με τέτοια στρατηγική σημασία, την
οποία παραδόξως δεν εντόπισαν οι κάτοικοι
της Χαλκηδόνας, πόλης που βρισκόταν ακριβώς απέναντι, μια τοποθεσία τόσο όμορφη,
που, όπως εμφαντικά τόνιζε ο χρησμός, ήταν
σαν όλοι οι άλλοι άνθρωποι να μη μπορούσαν
να τη δουν, σαν να ήταν τυφλοί. Χτίστηκε,
λοιπόν, κατά τον χρησμό, απέναντι από τη
χώρα των τυφλών. Όλοι, λοιπόν, τυφλοί,
εκτός από τον Βύζαντα από τα Μέγαρα που
αντιλήφθηκε τη θεία αυτή αποκάλυψη, στον
μυχό του Κεράτιου κόλπου και των στενών
του Βοσπόρου και αδράχνοντας το γίγνεσθαι,
εξελλήνισε την ομώνυμη προς αυτόν Πόλη
γύρω στο 660 π.Χ. για να μετονομαστεί σε
Κωνσταντινούπολη όταν περιήλθε στα χέρια
του Κωνσταντίνου Α΄, το 324. Από το 660
π.Χ. λοιπόν μέχρι το 1453 μ.Χ. αυτοί που κυριάρχησαν στην Πόλη αποτελούν σήμερα
απλώς μια σημαντική ιστορική αναφορά. Τα
δεδομένα άλλαξαν, όπως συνεχώς μεταβάλλονταν κατά την πολυτάραχη ιστορική πορεία
της Πόλης. Αυτοί που επί 560 τόσα χρόνια
μετά την πτώση του Βυζαντίου ζουν στην
Πόλη, αυτοί που είτε γινόταν ανταλλαγή
πληθυσμών είτε όχι, για εκατό τόσα χρόνια
ζουν στη Μ. Ασία, δεν είναι δυνατό να ριφθούν
στη θάλασσα ή να συνωστισθούν στην «κόκκινη μηλιά». Αλήθεια, ούτε θα θέλαμε κάτι
τέτοιο γιατί ο πολιτισμός τον οποίο φέρουμε
για δυόμισι χιλιάδες χρόνια δεν θα δικαιο-

λογούσε τη στάση αυτή. Την Πόλη παράβλεψαν οι Τυφλοί, κατοίκησαν οι Μεγαρείς,
στη συνέχεια οι Χριστιανοί και μετά οι Τούρκοι. Σίγουρα αργά ή γρήγορα θα έρθουν οι
επόμενοι. Στην ιστορία όμως δεν παρατηρούνται παλινδρομήσεις. Το «πάλι με χρόνια
με καιρούς», δεν είναι παρά μια ανιστόρητη
προσδοκία, αφού πλέον, άλλοι ζουν σε αυτή
την Πόλη και τη νιώθουν δική τους. Άλλοι
κατοικούν την Ιωνία, και δυστυχώς άλλοι
νέμονται την κατεχόμενη Κύπρο. Οι γενιές
δεν επιστρέφουν. Ο Δικέφαλος Αετός δεν
είναι σήμερα τίποτε άλλο παρά το σύμβολο
μιας περιόδου που όσοι την αισθάνονται ως
πρόγονο τους, δικαιούνται να την τιμούν.
Η ημισέληνος, έμβλημα του Βυζαντίου, πέρασε στην τούρκικη σημαία και σεβόμαστε
επίσης το σύμβολο που επέλεξαν. Και αν η
νοσταλγία επικεντρώνεται στην Αγία του
Θεού Σοφία, ας επιδαψιλεύσουν την επιφοίτησή της και ας πάψουν να ονειρεύονται οι
αυτοαποκαλούμενοι εθνικόφρονες πως είναι
οι συνεχιστές της δυναστείας του Μαρμαρωμένου Βασιλιά. Ποτέ η ιστορία δεν γύρισε
πίσω. Η Πόλη γεννήθηκε, άκμασε, παράκμασε
και τελικά, άλλαξε όνομα και χαρακτήρα. Τα
ίχνη των πολιτισμών που πέρασαν πρέπει
να διαφυλάσσονται. Δεν αναμένουμε όμως
να επανέλθουν σε μια βίαιη υποκατάσταση
αυτού που τα αντικατέστησε. Δεν αναμένουμε
με άλλα λόγια τον Δικέφαλο να κυματίζει
πάνω από την Αγία Σοφία. Παρομοίως θα
πρέπει να διαφυλαχθεί και ο πολιτισμός που
πέρασε από τον ίδιο τόπο μετά από τους Βυζαντινούς και τούτο θα πρέπει να γίνει κατανοητό από τους επόμενους, όποιοι και αν
είναι αυτοί και όπως και αν εν τέλει επιβληθούν. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης ας
παραμείνει λοιπόν ένα δίδαγμα για αποφυγή
ιστορικών λαθών, για παραμερισμό των εθνικιστικών μονομανιών, για εξάλειψη των φιλοδοξιών και για επικέντρωση στα σημαντικά,
τα σπουδαία. Για να σταματήσουμε να χάνουμε πόλεις, να ανακόψουμε επί τέλους τις
αλώσεις ελληνίδων πόλεων, από τον καιρό
της Μιλήτου μέχρι εκείνη της Πόλης, της
Σμύρνης, της Αμμοχώστου.

Ο κ. Ρίκκος Μαππουρίδης είναι νομικός.

Καρδιακή ανεπάρκεια: Αιτίες,
συμπτώματα και διάγνωση

Π

Του δρος ΝΙΚΟΥ ΚΑΡΠΕΤΤΑ

ερίπου 1-2% του ενήλικου πληθυσμού
στις ανεπτυγμένες χώρες πάσχει από
καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ το ποσοστό
αυτό αυξάνεται σε ≥10% στα άτομα άνω των
70 ετών. Η συχνότητα αυτή, σε συνδυασμό
με το ότι οι ασθενείς επιβιώνουν για χρόνια
και έχουν μεγάλες ανάγκες για νοσηλεία και
θεραπευτικές παρεμβάσεις, επιφέρουν ένα
τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος,
συγκρίσιμο ή και μεγαλύτερο από αυτό του
καρκίνου. Καρδιακή ανεπάρκεια ονομάζεται
το κλινικό σύνδρομο κατά το οποίο η καρδιά,
λόγω δομικής ή/και λειτουργικής ανωμαλίας,
αδυνατεί να εκτελέσει τη βασική της αποστολή, δηλαδή την κυκλοφορία του αίματος,
με αποτέλεσμα το αίμα που φτάνει στους
διάφορους ιστούς να μην είναι αρκετό για
να καλυφθούν οι μεταβολικές τους ανάγκες.
Οι αιτίες της καρδιακής ανεπάρκειας θα
μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις
ομάδες:
α) Βλάβη του ίδιου του μυ της καρδιάς,
π.χ. λόγω στεφανιαίας νόσου (ή και εμφράγματος του μυοκαρδίου), λόγω μη φυσιολογικής
δομής του μυός γενετικής αιτιολογίας (μυοκαρδιοπάθειες), λόγω επίδρασης κάποιου
τοξικού παράγοντα (ακτινοβολία, αλκοόλ,
αναβολικά στεροειδή, κάποια φάρμακα),
μετά από λοίμωξη (μυοκαρδίτιδα, είτε απευθείας από κάποιο μικρόβιο είτε λόγω φλεγμονής), λόγω διήθησης του μυός από κάποιο
υλικό (πχ. σίδηρο στη μεσογειακή αναιμία)
ή ξένα κύτταρα (όπως σε μεταστάσεις) κ.λπ.
β) Σε μη φυσιολογικές συνθήκες φόρτισης
της καρδιάς, δηλαδή όταν το έργο που πρέπει
να επιτελέσει η καρδιά αυξάνεται υπερβολικά,
όπως σε προβλήματα με τις καρδιακές βαλβίδες, σε συνθήκες που τα υγρά του σώματος
αυξάνονται (π.χ. νεφρική ανεπάρκεια, εξωγενής χορήγηση υγρών), σε παθήσεις που
η καρδιά καλείται να ωθήσει πολύ μεγαλύτερο
όγκο αίματος για να καλύψει τις ανάγκες του
σώματος, όπως σε σοβαρή αναιμία ή σήψη.
γ) Σε αρρυθμίες που η καρδιά χτυπά πολύ
αργά (βραδυαρρυθμίες) ή πολύ γρήγορα (ταχυαρρυθμίες).
Το βασικό σύμπτωμα της καρδιακής ανεπάρκειας είναι η εύκολη κούραση που εμφανίζεται κυρίως ως δύσπνοια σε προσπάθεια.
Ο ασθενής αρχικά αισθάνεται δύσπνοια π.χ.
ανεβαίνοντας σκαλιά ή περπατώντας σε ανηφορικό δρόμο, ενώ όσο η νόσος εξελίσσεται,
την αισθάνεται σε προσπάθεια λιγότερης
έντασης. Στα τελικά στάδια αισθάνεται δύσπνοια ακόμα και σε ηρεμία. Επίσης, η δύ-

σπνοια μπορεί να ξυπνά τον ασθενή το βράδυ
και να τον αναγκάζει να σηκωθεί για να ανακουφιστεί (παροξυσμική νυχτερινή δύσπνοια)
ή να εμφανίζεται μόλις ο ασθενής ξαπλώσει,
οπότε και χαρακτηριστικά χρησιμοποιεί επιπλέον μαξιλάρια για να αποφύγει την εντελώς
οριζόντια θέση και να μπορέσει να κοιμηθεί
χωρίς δύσπνοια (ορθόπνοια).
Χαρακτηριστική είναι επίσης η συσσώρευση (κατακράτηση) υγρών στο σώμα με
αποτέλεσμα την απότομη αύξηση του βάρους
αλλά και οίδημα (πρήξιμο). Το οίδημα αρχικά
εμφανίζεται στην περιοχή των αστραγάλων
και στην εξέλιξη της νόσου συχνά επεκτείνεται και πιο ψηλά στα πόδια. Είναι μαλακό,
ζυμώδες, εμφανίζεται και στα δύο πόδια ταυτόχρονα και χαρακτηριστικά αφήνει εντύπωμα στην πίεσή του με το δάχτυλο, έτσι
ξεχωρίζει από οιδήματα άλλης αιτιολογίας
όπως λεμφικής ανεπάρκειας που συνήθως
είναι σκληρό ή λόγω θρόμβωσης που συνήθως
είναι επώδυνο και μόνο στο ένα πόδι.
Πιο γενικά συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας είναι οι ζαλάδες, «φουσκώματα»
στην κοιλιά, μείωση της όρεξης, σύγχυση,
κατάθλιψη κ.λπ.
Για να διαγνωστεί η καρδιακή ανεπάρκεια
και να βρεθεί η αιτία της, στις πλείστες περιπτώσεις αρκούν το ιατρικό ιστορικό, η κλινική εξέταση και κάποιες συνηθισμένες καρδιολογικές εξέτασες. Το ιατρικό ιστορικό
μπορεί να αποκαλύψει την ύπαρξη συμπτωμάτων, αλλά και να κατευθύνει τον καρδιολόγο προς την αιτία. Η κλινική εξέταση
μπορεί να προσθέσει στοιχεία (όπως ευρήματα
από την ακρόαση των πνευμόνων ή της καρδιάς, διάταση των φλεβών στο λαιμό κ.λπ.)
που να συνηγορούν υπέρ καρδιακής ανεπάρκειας. Στη συνέχεια, μπορεί να αναζητηθούν πληροφορίες από απλές εξετάσεις,
όπως η ακτινογραφία θώρακα, το ηλεκτροκαρδιογράφημα και αναλύσεις αίματος (κυρίως BNP, NT-proBNP), ενώ πολύ βοηθητικό
για τη διάγνωση, ταξινόμηση και αιτιολόγηση
είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα (εξέταση
της καρδιάς με υπέρηχο). Για περαιτέρω διερεύνηση χρησιμοποιούνται πιο προχωρημένες εξετάσεις όπως καθετηριασμός καρδιάς,
στεφανιογραφία και μαγνητική τομογραφία
καρδιάς (cardiac MRI) και πιο σπάνια, ψηφιακή
τομογραφία εκπομπής φωτονίων (SPECT) ή
τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων (PET).

Ο δρ Νίκος Καρπέττας, είναι καρδιολόγος στο American Medical Center – American Heart Institute.
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Πράσινο φως στη σύνθετη λύση
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Ν. Δημητρόφ: «Ψάχναμε απαντήσεις

σε λάθος αιώνα, στην εποχή του Μ.
Αλεξάνδρου, και όχι στο σήμερα».

Ο

έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Ν.
Κοτζιάς λέει ότι «η συμφωνία υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και των
δύο λαών». Ο σκοπιανός Υπουργός Εξωτερικών Ν. Δημητρόφ λέει: «Υπάρχει
ισχυρή αποφασιστικότητα και από τις
δύο πλευρές». Κατά συνέπεια, υπάρχουν
αυξημένες πιθανότητες για να βρεθεί
συμβιβαστική λύση στο ζήτημα του ονόματος του κράτους των Σκοπίων. Οι
υπουργοί έκαναν τη δική τους εργασία,
στη συνέχεια οι τεχνοκράτες επιχειρούν
να αποσαφηνίσουν τις τεχνικές πλευρές
της και ύστερα οι πρωθυπουργοί θα δουν
το τελικό αποτέλεσμα δίνοντας πράσινο,
κόκκινο ή κίτρινο φως στην τελική φάση
της διαπραγμάτευσης.
Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες κάνουν λόγο για τελική ρύθμιση στο ζήτημα
της ονομασίας με τη σύνθεση στο «Βόρεια
Μακεδονία», ενώ παραμένει στο τραπέζι
το «Νέα» ή «Άνω» Μακεδονία. Η συμφωνία
επήλθε και το ζήτημα της χρήσης του
νέου ονόματος erga omnes, δηλαδή
έναντι όλων, κάτι που επιβεβαίωσε ο
ίδιος ο πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζ.
Ζάεφ, ενώ δέχεται, υπό προϋποθέσεις,
και μερική αναθεώρηση του συντάγματος
στα σημεία που θα συναντάται με την
τελική μορφή της συμφωνίας. Είναι επίσης
κλειστό το ζήτημα της υπογραφής μιας
διεθνούς συμφωνία υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ έτσι που η συμφωνία να έχει την
ισχύ μιας διακρατικής συμφωνίας υπερέχουσας κάθε άλλου εσωτερικού, νομικού κειμένου.
Κάθε εξέλιξη έχει τις δικές της δυσκολίες. Στην Ελλάδα, αν υπάρξει τελική κατάληξη, ο ΣΥΡΙΖΑ θα τη στηρίξει στο Κοινοβούλιο κάτι που δεν θα πράξουν οι
εταίροι του στην κυβέρνηση, «Ανεξάρτητοι Έλληνες», ενώ η Ν.Δ. κρατά κλειστά
τα χαρτιά της. Το Ποτάμι και το ΚΚΕ θα
την υπερψηφίζουν, όπως και η πλειοψηφία
της Κ.Ο. της ΚΙΝΑΛ. Υπάρχει ισχυρό παράδοξο: ο κυβερνητικός εταίρος του ΣΥΡΙΖΑ να θεωρεί «προδοσία» τη χρήση
του όρου Μακεδονία στην τελική φόρμουλα, να συνεχίσει να θέλει να συγκυβερνά και ο πρωθυπουργός να ζητάει
στήριξη από τη μείζονα ή ελάσσονα αντιπολίτευση! Βαλκανικές υποθέσεις από
τις οποίες κάποτε πρέπει να απαλλαγεί
η Ελλάδα! Όχι άλλη ρεβάνς, όχι ελπίδες
σε «κέρδη» πάνω σε ήττες της ελληνικής
εξωτερικής πολιτικής, όχι τρικλοποδιές
για να βγει κάποιος κερδισμένος στις
επόμενες εκλογές. Το ελληνικό πολιτικό
σύστημα πρέπει κάποτε να ωριμάσει.
Ανεξαρτήτως από τους χειρισμούς Καμένου, η αντιπολίτευση μπορεί να στηρίξει
τον συμβιβασμό και να δώσει την αναγκαία πλειοψηφία σε μια συμφωνία. Ωρι-

Αναζητώντας δροσιά στη Βοστόνη.
μότητα σημαίνει να συμβάλλεις στην
επίλυση ενός ζητήματος εξωτερικής πολιτικής και ταυτόχρονα να διατηρείς τις
απόψεις σου στον αντιπολιτευτικό χώρο,
διεκδικώντας τη λαϊκή ψήφος πάνω σε
πλήθος από άλλα ζητήματα πολιτικής
στα οποία τα κόμματα, έχουν, ή λένε ότι
έχουν, διαφορές διαχειριστικές, ιδεολογικές ή πολιτικές.
Στα Σκόπια οι δυσκολίες παραμένουν:
το δεξιό κόμμα του Ν. Γκρούεφσκι δεν
φαίνεται να δίνει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, πράσινο φως στον Ζόραν Ζάεφ,
ενώ ο Πρόεδρος Ιβάνοφ που προέρχεται
από το κόμμα Γκρούεφσκι, τηρεί επαμφοτερίζουσα στάση, πιέζοντας για «καλύτερη» λύση. Έτσι το κυβερνών κόμμα
ως πλειοψηφούν κόμμα μπορεί να πάρει
την τελική έγκριση από τη Βουλή για
την επικύρωσή της, αλλά χρειάζεται την
αναγκαία πλειοψηφία των δύο τρίτων
για να οδηγήσει σε αυτό το στάδιο τη
χώρα σε δημοψήφισμα. Παρά τις βολιδοσκοπήσεις του Βερολίνου προς τον Ν.
Γκρούεφσκι δεν έχει μέχρι τώρα συναινέσει σε αλλαγή της πολιτικής του.
Ο ίδιος ο Ζόραν Ζάεφ σημείωσε στις
30 Μαΐου ότι «το πλάνο του για την εφαρμογή της συμφωνίας είναι η επικύρωση
από το κοινοβούλιο πριν γίνει δημοψήφισμα. Όλοι συμφωνούμε ότι το δημοψήφισμα θα γίνει τον Σεπτέμβριο ή τον
Οκτώβριο όταν ο λαός με τις αποφάσεις
του θα είναι η πυξίδα για τις επόμενες
κινήσεις μας. Ο λαός θέλει να γνωρίζει

τις θέσεις των πολιτικών». Η συγκυρία
ενέχει μία ειδική σπουδαιότητα και για
τις δύο πλευρές: τον Ιούνιο η Σύνοδος
Κορυφής της Ε.Ε. θα δώσει πράσινο φως
στο κράτος των Σκοπίων για έναρξη ενταξιακών συνομιλιών αν μέχρι τότε επέλθει συμφωνία με την Αθήνα, ενώ η ανάλογη Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ τον
Ιούλιο θα αποδεχθεί αίτημα των Σκοπίων
για ένταξη στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.
Η Αθήνα, αν υπάρξουν θετικές ειδήσεις,
επιτέλους, θα βγει από τον φαύλο κύκλο
του σκοπιανού. Αντί να κλείσει το ζήτημα
το 1992 (Πακέτο Πινέιρο, «Νέα Μακεδονία»), μια ρύθμιση ταυτόσημη (ή και καλύτερη) από τη σημερινή, επέλεξε τη δημαγωγία που οδήγησε στην καθολική
αναγνώριση του κράτους των Σκοπίων
ως σκέτης «Δημοκρατίας της Μακεδονίας». Σχεδόν τριάντα χρόνια πεταμένα
στον κάλαθο των (διπλωματικών) αχρήστων. Κυβερνήσεις στην Αθήνα δεν έβλεπαν τον έξω κόσμο, γιατί φοβόντουσαν
τον εσωτερικό εθνικολαϊκισμό, εξαιτίας
του οποίου δεν απέκτησαν ούτε έναν
διεθνή σύμμαχο, και για το οποίο πλήρωσαν βαρύ κόστος σε κύρος και αξιοπιστία.
Σύνθετη λύση χρειαζόταν χθες. Χάθηκε
χρόνος «σε λάθος ραντεβού σε λάθος καφενείο» όπως έχουν πει ο α/φοι Κατσιμίχα.
Ας ελπίσουμε ότι θα γίνει κάτι, έστω και
τώρα.

www.larkoslarkou.org.cy

Αντιπαράθεση Κύπρου-Ισραηλ
στη συνεκμετάλλευση Φ.Α. από «Αφροδίτη»

Η

αντιπαράθεση προέρχεται από τη
διεκδίκηση των ιδιοκτήτων του
τεμαχίου Ισάι στην ισραηλινή ΑΟΖ,
που γειτονεύει με το τεμάχιο 12, ότι το
κοίτασμα «Αφροδίτη» επεκτείνεται στο
δικό τους τεμάχιο. Οι δύο πλευρές, μαζί
με τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ισραήλ,
βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις εδώ
και επτά χρονιά και δεν έχουν καταλήξει
σε συμφωνία διαχωρισμού φυσικού αεριού
(Φ.Α.), κάτι που έχει καταστεί αγκάθι
στις σχέσεις δύο φιλικών χώρων.
Οι ιδιοκτήτες του τεμαχίου Ισάι είναι
οι ισραηλινές εταιρείες Israel Opportunity
Energy Resources LP, Nammax Oil and
Gas Ltd, Eden Energy Discoveries Ltd
και AGR Petroleum Services Holdings
AS. Η θέση τους, την όποια υποστηρίζει
και έχει αναλάβει το Υπουργείο Ενέργειας
του Ισραήλ, είναι ότι οι ποσότητες Φ.Α.
που επεκτείνονται στο Ισάι είναι περίπου
7-10 δισ. κ.μ (bcm), σε σύγκριση με περίπου 100 bcm που βρίσκονται στο τεμάχιο 12. Για να καταλάβουμε τη σημασία
αυτών των αριθμών, αν το κέρδος από
την πώληση Φ.Α. είναι $2/mmBTU (περίπου ανά 1000 κυβικά ποδιά), στα 10
bcm αναλογούν περίπου $0,7 δισ. κέρδος,
κάτι που είναι σημαντικό.
Από αυτό, το μερίδιο στο ισραηλινό
κράτος ίσως να είναι γύρω στα 60%.
Αυτός είναι ένας λόγος που, σύμφωνα
με την Globes, οδήγησε τον υπουργό
Ενέργειας του Ισραήλ, Yuval Steinitz, να
πει «Το κράτος δεν εγκατέλειψε το Ισάι
και δεν θα παραιτηθεί από το μερίδιό
του, ακόμη κι αν αυτό το μερίδιο είναι
σχετικά μικρό… Το κράτος δεν θα παραιτηθεί από το μερίδιό του ούτε από το

Του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟY ΕΛΛΗΝΑ

φυσικό αέριο ούτε από τα έσοδα από το
κοίτασμα ‘Αφροδίτη’ και δεν μπορεί επίσης να το πράξει στο όνομα των εταιρειών
που το κατέχουν». Η Globes ειδικά ανάφερε ότι ελλείψει συμφωνίας διανομής,
το Ισραήλ αρνείται να επιτρέψει στην
Κύπρο να αναπτύξει την «Αφροδίτη»,
επειδή η άντληση Φ.Α. από το κοίτασμα
θα προκαλέσει επίσης άντληση Φ.Α. από
το Ισάι. Μια δυνατή θέση που δεν μπορεί
να αγνοηθεί, αλλά όπως φαίνεται ούτε
και η Κύπρος σκοπεύει να αγνοήσει. Ο
υπουργός Ενέργειας Γιώργος Λακκοτρύπης αναγνώρισε ότι αυτή είναι μία από
τις πιο σοβαρές διαφορές που αντιμετωπίζουν Κύπρος και Ισραήλ.
Ο κ. Steinitz σύνδεσε επίσης λύση
του προβλήματος με τον αγωγό EastMed.
Είπε ότι «το Ισραήλ ενδιαφέρεται για
λύση, επειδή φέρνει πιο κοντά την κατασκευή ενός αγωγού στην Ευρώπη και
εξαγωγές στην Αίγυπτο, αν χρειαστεί αργότερα ένας αγωγός στη χώρα αυτή. Αυτό
σημαίνει χρήματα για το κράτος - κάτι
που δεν παίρνουμε ελαφρά».
Οι ιδιοκτήτες του τεμαχίου 12, Noble
Energy, Delek και Shell, διαφωνούν. Η
θέση τους είναι ότι το «Αφροδίτη» δεν
επεκτείνεται στο Ισάι, και ότι ακόμα και
αν επεκτείνεται οι ποσότητες Φ.Α. που
συνεπάγονται είναι μηδαμινές.
Τέτοιες διαφορές εμφανίζονται συχνά
στην παγκόσμια βιομηχανία Φ.Α. Αυτό
έχει γίνει, για παράδειγμα, μεταξύ Κύπρου
και Αιγύπτου. Η συμφωνία συνεκμετάλλευσης μεταξύ των δύο χωρών υπογράφηκε το 2013. Μια τέτοια συμφωνία κατοχυρώνει τα δικαιώματα των δύο χωρών
των εταιρειών και τον τρόπο διαχωρισμού.

Έτσι όταν παρουσιαστεί πρόβλημα υπάρχει ένα προκαθορισμένο νομικό πλαίσιο
που βοηθάει στην εξεύρεση λύσης και
συμφωνίας.
Δυστυχώς, αυτό δεν έγινε μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, παρόλο που η συμφωνία
για διαχωρισμό ΑΟΖ υπογράφηκε το
2010, κάτι που οδήγησε στην παρούσα
κατάσταση. Έτσι τώρα αντί να έχουμε
μόνο διαφορές μεταξύ εταιρειών, το πρόβλημα εμπλέκει και τις δύο κυβερνήσεις.
Τα καλά νέα είναι ότι μεταξύ των δύο
χωρών φαίνεται να έχει ήδη συμφωνηθεί
μια διαδικασία που αναμένεται να καταλήξει επιτελούς σε μια λύση. Το πρώτο
βήμα είναι μια τελευταία προσπάθεια
εξεύρεσης συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών στους επομένους
λίγους μήνες. Αν αυτή δεν έχει θετικό
αποτέλεσμα, οι δύο κυβερνήσεις συμφώνησαν να υποβάλουν το πρόβλημα
σε διεθνή διαιτησία. Χωρίς συμφωνία
επίλυσης του προβλήματος του «Αφροδίτη» μεταξύ των εταιρειών, η αναφορά
σε διεθνή διαιτησία είναι ο σωστός δρόμος
για μια τελική λύση. Και επείγει.
Το τι έφερε το πρόβλημα του «Αφροδίτη» στο παρασκήνιο είναι η πιθανότητα
πώλησης του Φ.Α. στην Αίγυπτο. Όπως
είναι γνωστό, η Noble Energy και η Shell,
η Κύπρος και η Αίγυπτος βρίσκονται σε
διαπραγματεύσεις για πώληση του Φ.Α.
στο τερματικό Ίντκου που τελευταία βρίσκονται στο αποκορύφωμα, αν και συναντούν ακόμα σοβαρές δυσκολίες λόγω
των χαμηλών τιμών Φ.Α. παγκοσμίως.

Ο κ. Χαράλαμπος Έλληνας είναι πρώην πρόεδρος της ΚΡΕΤΥΚ.
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Η πολιτική θέση
των διαγραφέντων
βρίσκεται στο ΔΗΚΟ
«Πάντοτε ήμουν και θα εξακολουθήσω να είμαι θεματοφύλακας της
ενότητας και της συνοχής του ΔΗΚΟ», λέει σε συνέντευξή του στην
«Κ» ο υποψήφιος για την αντιπροεδρία Αλέκος Τρυφωνίδης. Ξεκαθαρίζει πως η φυσική και πολιτική
θέση των διαγραφέντων αλλά και
όσων αποχώρησαν είναι στο ΔΗΚΟ,
εξηγώντας πως και στο παρελθόν
υπήρξαν παρόμοια φαινόμενα που
κατέληξαν στην επανένταξη των
εν λόγω στελεχών στο ΔΗΚΟ. Τοποθετείται και για τις διαφωνίες που
είχε κατά καιρούς με την ηγεσία,
σημειώνοντας πως «σε καμία περίπτωση δεν ένιωσα φιμωμένος ή να
μου στερείται η ελευθερία λόγου.
Αντίθετα, πολλές φορές μέσα από
τη διαφωνία μου συνέδραμα αποφασιστικά είτε στην επίλυση προβλημάτων, είτε στην εκτόνωση της
οποιασδήποτε έντασης».
–Για ποιο λόγο διεκδικείτε την
αντιπροεδρία του ΔΗΚΟ και ποιος
θεωρείτε πως θα πρέπει να είναι
ο στόχος της νέας πενταετίας για
το κόμμα;
–Ανάλωσα το μεγαλύτερο μέρος
της ζωής μου μέσα στις τάξεις του
Δημοκρατικού Κόμματος. Εδώ και
τριάντα τρία χρόνια αγωνίζομαι καθημερινά, ανιδιοτελώς, για προώθηση των αρχών του κόμματος και την
πρόοδο της κυπριακής κοινωνίας.
Θεωρώ ότι διαθέτω το αναγκαίο πο-
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Η πολιτική ζωή του τόπου απέδειξε ότι χρειάζεται ένα ΔΗΚΟ συμπαγές και δυνατό με ισχυρή
πολιτική επιρροή.
λιτικό υπόβαθρο, την εμπειρία και
τα εχέγγυα για να διεκδικήσω με
αξιώσεις μια από τις θέσεις του αντιπροέδρου. Οι στόχοι του κόμματος
για τη νέα πενταετία θα πρέπει να
είναι η σκληρή, μεθοδική και συλλογική δουλειά από όλη την ηγεσία
για την αποκατάσταση της ενότητας
της βάσης του κόμματος. Παράλληλα
θα πρέπει να συνεισφέρουμε όλοι
μαζί στην παραγωγή πολιτικής σε
όλους τους τομείς, τόσο στο Κυπριακό όσο και στα ζητήματα εσωτερικής
διακυβέρνησης. Επιπρόσθετα θα
πρέπει να βρούμε τους τρόπους για
τη διεύρυνση της αποδοχής των θέσεων του ΔΗΚΟ μέσα στην ευρύτερη
κοινωνία. Τα προβλήματα της κοινωνίας είναι πάρα πολλά και επιβάλλεται το ΔΗΚΟ να προτείνει σύγχρονες λύσεις, συζητώντας με την
κοινωνία των πολιτών και παρεμβαίνοντας αποφασιστικά τόσο στην
εκτελεστική εξουσία όσο και στο
κοινοβούλιο.
–Λέτε πως στόχος της υποψηφιότητάς σας είναι η αποκατάσταση της ενότητας. Πώς μπορεί
να επιτευχθεί κάτι τέτοιο τη στιγ-

μή που προηγήθηκε σωρεία διαγραφών στελεχών;
–Πάντοτε ήμουν και θα εξακολουθήσω να είμαι θεματοφύλακας
της ενότητας και της συνοχής του
ΔΗΚΟ. Οι τελευταίες διαγραφές στελεχών μπορεί να μη δίνουν και την
καλύτερη εικόνα προς την κοινωνία,
θα πρέπει όμως να καταλάβουμε ότι
για να επιβιώσει ένα πολιτικό κόμμα
θα πρέπει να έχει ως μοναδική του
πυξίδα τις αρχές και τις αξίες του,
καθώς και την τήρηση απ’ όλους
των καταστατικών προνοιών. Η φυσική και πολιτική θέση των φίλων
που έχουν αποχωρήσει ή έχουν διαγραφεί είναι το ΔΗΚΟ. Στη διαχρονική πολιτική πορεία του ΔΗΚΟ αρκετές φορές παρουσιάστηκαν παρόμοια φαινόμενα τα οποία όμως
δεν τελεσφόρησαν και είχαν σαν
κατάληξη την επανένταξή τους στο
ΔΗΚΟ.
–Είστε από τα στελέχη που διαφώνησαν πολλές φορές με χειρισμούς της ηγεσίας και ο μόνος
από τους διαφωνούντες που υποβάλλει υποψηφιότητα για την
ανώτατη πυραμίδα αλλά και στα
συλλογικά όργανα του κόμματος.
Αυτό θεωρείται από κάποιους ως
πλήρης επικράτηση της γραμμής
του κ. Παπαδόπουλου. Δε μειώνει
τις πιθανότητες εκλογής σας;
–Είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς
έχω διαφωνήσει και έχω εκφράσει
δημόσια την διαφωνία μου. Εκείνο
το οποίο πολλοί έχουν ξεχάσει είναι
ότι η διαφωνία σε ένα Δημοκρατικό

–Είχατε υποστηρίξει πως θα πρέπει
να δοθεί κλάδος ελαίας σε στελέχη
που διαγράφηκαν. Προτίθεστε να
ξανανοίξετε το θέμα μετά και τις
εσωκομματικές εκλογές;

Είναι αλήθεια ότι κατά καιρούς έχω διαφωνήσει και έχω εκφράσει δημόσια

τη διαφωνία μου. Εκείνο το οποίο πολλοί έχουν ξεχάσει είναι ότι η διαφωνία
σε ένα δημοκρατικό κόμμα και η έκφρασή της είναι δικαίωμα και υποχρέωση,
λέει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Αλέκος Τρυφωνίδης.
κόμμα και η έκφραση της είναι δικαίωμα και υποχρέωση. Εγώ, έχω
εκφράσει και προς τον Νικόλα Παπαδόπουλο και προς την ηγεσία του
κόμματος αυτά που θεωρούσα σημαντικά. Σε καμία περίπτωση δεν
ένιωσα φιμωμένος ή να μου στερείται
η ελευθερία λόγου. Αντίθετα, πολλές
φορές μέσα από τη διαφωνία μου
συνέδραμα αποφασιστικά είτε στην
επίλυση προβλημάτων, είτε στην
εκτόνωση της οποιασδήποτε έντασης. Αυτό θεωρώ έχει εκτιμηθεί από
την ηγεσία και τα μέλη του κόμματος
και σε συνδυασμό με την πολύχρονη
πείρα και προσφορά μου έχοντας
εμπιστοσύνη στην κρίση τους αισιοδοξώ στην εκλογή μου.
–Το ΔΗΚΟ ανέκαθεν αποτελούσε
ρόλο ρυθμιστή συμπλέοντας άλλοτε με το ΑΚΕΛ άλλοτε με τον
ΔΗΣΥ. Πλέον ακολουθεί άλλη πο-

ρεία συνεργαζόμενος με κόμματα
του ενδιάμεσου χώρου. Θεωρείτε
πως μετά και το αποτέλεσμα των
προεδρικών θα πρέπει να επανεξεταστεί αυτή η νέα συνεργασία;
–Το ΔΗΚΟ, κατά καιρούς συνεργάστηκε με διάφορους κομματικούς
σχηματισμούς με μόνο σκοπό την
εξυπηρέτηση της πατρίδας και του
λαού της. Σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι το ΔΗΚΟ θα συνεχίσει
να εξυπηρετεί αυτό το σκοπό. Άρα
οι όποιες συνεργασίες έγιναν, γίνονται και θα γίνουν μελλοντικά θα
συν ομολογούνται με αποκλειστικό
κριτήριο αυτό που ανέφερα πιο πάνω. Θα αξιολογούνται οι διάφορες
επιλογές εν καιρώ και μέσα από τις
δημοκρατικές διαδικασίες του κόμματος θα λαμβάνονται οι όποιες
αποφάσεις για τυχόν συνεργασίες.

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ:
ο τόπος, τα προϊόντα
και τα υπέροχα
μαγειρέματα!

–Πώς βλέπετε τη δημιουργία της
Δημοκρατικής Παράταξης; Θα προκαλέσει πλήγμα στο ΔΗΚΟ;

–Ο πολυκερματισμός της πολιτικής και κομματικής κονίστρας
μειώνει την αποτελεσματικότητα
της επίλυσης των προβλημάτων
του τόπου. Η πολιτική ζωή του τόπου απέδειξε περίτρανα ότι χρειάζεται ένα ΔΗΚΟ συμπαγές και
δυνατό με ισχυρή πολιτική επιρροή το οποίο με μετριοπάθεια
αλλά και δυναμισμό θα συνεισφέρει ουσιαστικά, παραγωγικά
και αποτελεσματικά στην απελευθέρωση της πατρίδας μας και
στην επίλυση των προβλημάτων
της κοινωνίας, στην πρόοδο και
ανάπτυξη της χώρας μας.

Όλοι οι τρόποι
και οι τεχνικές!

Τα διάσημα NY
bagels ζυμωμένα
από τον Χριστόφορο Πέσκια

ΥΠΕΡΟΧΕΣ
ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΤΑΡΤΕΣ
από τον Στέλιο Παρλιάρο

από την Αθηνά Λοϊζίδου

–Στόχος μου ήταν, είναι και θα
είναι η ενότητα του κόμματος
μας. Θα προσπαθώ συνεχώς για
ένα δυνατό και συμπαγές ΔΗΚΟ. Μετά από προτροπή πολλών συναγωνιστών έλαβα αυτή
την πρωτοβουλία η οποία είχε
μεγάλη απήχηση στον κόσμο
του ΔΗΚΟ. Μετά την πρόταση
μου για «κλάδο ελαίας» έγινε
ένας εποικοδομητικός διάλογος
στα συλλογικά όργανα του κόμματος μέσα από τον οποίο τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντική
επαναφορά του θέματος όταν
οι συνθήκες το επιτρέψουν. Η
πόρτα του κόμματος είναι πάντα
ανοικτή σε όλους και θα επιδειχθεί μεγαλοψυχία , όπως
εξάλλου ο ίδιος ο Πρόεδρος δήλωσε, σε όσους ενδιαφέρονται
πραγματικά να είναι στις τάξεις
του ΔΗΚΟ και επιδείξουν την
ανάλογη μεταμέλεια.

NEA
ΛΑΔΕΡΑ

Τι είναι το oil
food pairing;

Κοτόπουλο ψητό με
Κυπριακά βότανα

15

Η πόρτα είναι
ανοικτή για
όσους δείξουν
μεταμέλεια

Στελέχη που είχαν διαγραφεί επανεντάχθηκαν στο κόμμα
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
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Kυριακή 3 Ιουνίου 2018

Τα εθνικά μας θέματα

Προλαβαίνει η Ευρώπη το αδιέξοδο;

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ε

μείς οι Ελληνες έχουμε μια
έμφυτη ροπή προς τη συνωμοσιολογία. Δεν είμαστε βέβαια πια μόνοι σε αυτόν τον... τομέα. Αν κοιτάξουμε τι γίνεται γύρω
μας, από τη γειτονική Ιταλία έως
την Αμερική του Τραμπ, είναι προφανές ότι η λογική και η σύνεση
υποχωρούν ατάκτως παγκοσμίως.
Μπήκα πρόσφατα σε ένα ταξί.
Ο οδηγός είχε όρεξη για κουβέντα.
Aφού μου εξήγησε γιατί ψήφισε
δύο φορές Τσίπρα και «Οχι» στο
δημοψήφισμα, άρχισε να τον αποδομεί.
«Ο τύπος είναι delivery», μου
λέει. Ρώτησα τι εννοεί και μου
απάντησε: «Να, ρε παιδί μου, παίρνουν οι έξω και ζητάνε τις συντάξεις. Εκείνος κάνει γρήγορα de<
<
<
<
<
<

Στα χρόνια του αντιμνημονιακού κατηχητικού, γιγαντώθηκε
το στρεβλό κομμάτι
του νεοελληνικού
εγκεφάλου μας.
livery. Μετά, ζητάνε μισθούς, πάλι
τα ίδια. Αλλά όχι, ρε φίλε, και το
όνομα της Μακεδονίας για delivery
επειδή το ζητάνε, όχι». Μου φάνηκε αρχικά πολύ αστείο. Κατόπιν
όμως, άρχισα να σκέπτομαι πόσο
έχει διαποτίσει το μυαλό μας αυτός
ο τρόπος σκέψης. Πάντα μας άρεσε
να βλέπουμε συνωμοσίες και προδοσίες. Στα χρόνια όμως του αντιμνημονιακού κατηχητικού γιγαντώθηκε το στρεβλό κομμάτι
του νεοελληνικού εγκεφάλου μας.
Και βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, ο κ. Τσίπρας και οι κυβερνητικοί του εταίροι έχουν κάνει
ό,τι μπορούν για να εκπαιδεύσουν
τον Χ ταξιτζή να σκέπτεται με
αυτόν τον τρόπο. Δικό τους δημιούργημα είναι από μια άποψη!
Και παρά την ολιστική κωλοτούμ-

πα που ακολούθησε, ποτέ δεν ζήτησαν συγγνώμη για όλα εκείνα
που εκστόμισαν.
Τώρα που θα έλθει όμως στο
προσκήνιο το θέμα των Σκοπίων,
πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί. Προσωπικά με προβληματίζει
ότι μπορεί σε κάποια «μυαλά» να
υπάρχει –για πρώτη φορά– η
προσδοκία μιας σύνδεσης ενός
εθνικού ζητήματος με τη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Να
θεωρούν δηλαδή ότι, λύνοντας
το πρόβλημα, θα έχουν μια διαφορετική αντιμετώπιση από το
Βερολίνο ή τις Βρυξέλλες. Μέχρι
τώρα δεν ετέθη ποτέ τέτοιο ζήτημα και γι’ αυτό θέλει προσοχή.
Αφήσαμε το πάθος να θολώσει
την κρίση μας τη δεκαετία του
1990, όταν μπορούσαμε και έπρεπε να λύσουμε το θέμα των Σκοπίων μετατρέποντάς τα σε χώραδορυφόρο μέσω οικονομικής διείσδυσης. Αυτή τη φορά, καλό είναι να αλλάξουμε σελίδα στον
τρόπο που αντιμετωπίζουμε και
συζητάμε τα εθνικά μας θέματα.
Ξέρω ότι αυτό είναι δύσκολο.
Ο Ελληνας πολίτης νιώθει ταπεινωμένος ύστερα από τόσα χρόνια
κρίσης και κηδεμονίας. Νιώθει
ότι του έχουν κλέψει την αξιοπρέπειά του και δεν μπορεί να
χωνέψει ότι τώρα τον αναγκάζουν
να την καταπιεί απέναντι σε έναν
αδύναμο και μικρό γείτονα. Είναι
κάτι σαν τη σταγόνα που ξεχειλίζει
το ποτήρι.
Εδώ βρισκόμαστε όμως τώρα.
Ο κ. Τσίπρας μπορεί στο τέλος να
«πέσει» λόγω του ζητήματος των
Σκοπίων.
Από την άλλη, η υπεύθυνη αντιπολίτευση μπορεί να διαφωνήσει
με την όποια λύση, αλλά πρέπει
να βοηθήσει ώστε να μη γίνει η
χώρα ένα ατέλειωτο ριγκ με ιαχές
εναντίον προδοτών ή εθνικιστών,
ανάλογα με την κερκίδα. Τα έχουμε πληρώσει ακριβά αυτά στο παρελθόν. Οι μόνοι κερδισμένοι θα
είναι οι «παλαβοί» και γενικώς οι
ακραίοι.

Τ

ην Παρασκευή, η Ισπανία άλ-

λαξε κυβέρνηση, όταν ο Μαριάνο Ραχόι, ύστερα από πρωθυπουργία έξι χρόνων, έχασε την
ψήφο εμπιστοσύνης· την ίδια ημέρα, στην Ιταλία ο Τζουζέπε Κόντε,
έως πρόσφατα εντελώς άγνωστος
στην πολιτική σκηνή, ορκίστηκε
πρωθυπουργός, τρεις μήνες μετά
τις εθνικές εκλογές. Οι εξελίξεις
σε δύο μεγάλες χώρες της Ευρώπης
συνηγορούν στην παλαιά πεποίθηση ότι στη δημοκρατία δεν
υπάρχουν αδιέξοδα. Το ερώτημα
είναι εάν το ίδιο ισχύει στη συνεργασία χωρών.
Και στις δύο χώρες, οι νέες κυβερνήσεις θα αντιμετωπίσουν
σύνθετα προβλήματα – μεταξύ
αυτών και οι σχέσεις με την υπόλοιπη Ε.Ε. Ετσι, οι εξελίξεις σε αυτές τις χώρες –όπου η μία κυβέρνηση θα είναι φιλοευρωπαϊκή ενώ
η άλλη φαίνεται απρόβλεπτη– θα
επηρεάσουν, με τη σειρά τους,
την πορεία της Ευρώπης. Είναι
φανερή και επείγουσα η ανάγκη
η Ε.Ε. να κερδίσει τη χαμένη εμπιστοσύνη των πολιτών, να πείσει
ότι, παρ’ όλα τα προβλήματά της,
η Ε.Ε. είναι η καλύτερη, η μόνη

προστασία σε ένα απρόβλεπτο
διεθνές περιβάλλον. Ηδη διεξάγεται σοβαρή συζήτηση πάνω σε
σειρά προτάσεων για την ενίσχυση
των δημοκρατικών διαδικασιών
και για τη βελτίωση της λειτουργίας της Ενωσης. Οι προτάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι
στη σωστή κατεύθυνση, όπως και
αυτές του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Αυτό που προέχει,
όμως, είναι η επίσπευση των διαδικασιών και η κατάληξη σε νέες
δομές που θα ενισχύσουν την Ενωση στο εσωτερικό και την εικόνα
και λειτουργικότητά της στη διεθνή σκηνή.
Εάν η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν
αποκτήσει ενιαία φωνή, εάν δεν
λειτουργεί ως μία οντότητα, θα
παραμείνει τόσο αδύνατη όσο ο
πιο αδύναμός της κρίκος. Αυτό
σημαίνει ότι οι χώρες-μέλη πρέπει
να αποφασίσουν πως η παραχώρηση κάποιας κυριαρχίας θα λειτουργήσει σε όφελός τους, να κατανοήσουν ότι η μοναδική ασφάλεια –σε έναν κόσμο με προβλήματα που διαπερνούν τα σύνορα
και τις δυνατότητες κάθε χώρας–
είναι η συλλογική ασφάλεια, η

συνεργασία σε όλα τα επίπεδα.
Η άνοδος κομμάτων και κινημάτων που αμφισβητούν την πορεία
της Ευρώπης δείχνει ότι οι συζητήσεις δεν έχουν ανακόψει το
ρεύμα αμφισβήτησης. Η κυβέρνηση Πέντε Αστέρων-Λέγκας είναι
η απόδειξη. Σε πολλές χώρες φάνηκε ότι ψηφοφόροι είναι έτοιμοι
να προκαλέσουν τη ρήξη επειδή
αισθάνονται ότι βρίσκονται σε
αδιέξοδο. Από τη στιγμή που η
Ε.Ε. δεν είναι συνώνυμη με συνεχή
οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, όταν οι αρχές της φιλελεύθερης δημοκρατίας και του ουμανισμού συγκρούονται με μια
καθημερινότητα λιτότητας και
διαχείρισης κρίσεων και αλλαγών
(όπως οι επιπτώσεις της μαζικής
μετανάστευσης), οι πολίτες δεν
διστάζουν να πάρουν επικίνδυνα
ρίσκα. Η ελληνική εμπειρία δείχνει
πως η αντίληψη «οτιδήποτε θα
ήταν καλύτερο απ’ αυτό» δεν είναι
καλός σύμβουλος. Ας ελπίσουμε
ότι άλλοι λαοί θα δουν νωρίτερα
τα όρια του βολονταρισμού.
Η ελληνική κρίση ώθησε την
Ε.Ε. να λάβει μέτρα διαχείρισης
του ενιαίου νομίσματος. Η θέσπιση

του ευρώ χωρίς την αναγκαία στήριξη σε πολιτικό και οικονομικό
επίπεδο ήταν κορυφαίο λάθος. Η
Ε.Ε. άντεξε και έκανε διορθωτικές
κινήσεις. Μόλις φάνηκε όμως ότι
η κρίση είχε περάσει, επανήλθε ο
δισταγμός για περαιτέρω ενίσχυση
των θεσμών, για «περισσότερη
Ευρώπη». Τα σενάρια που παρουσίασε πέρυσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέθεταν τα συν και τα πλην
σε μια ευρεία γκάμα επιλογών,
σαν μια ακαδημαϊκή άσκηση. Οι
εξελίξεις, όμως, ξεπερνούν τη θεωρία. Το «συνεχίζουμε όπως είμαστε» έχει οδηγήσει στην ολοένα
μεγαλύτερη αμφισβήτηση και στην
ενίσχυση των φυγόκεντρων δυνάμεων, τα αδιέξοδα του Brexit
δείχνουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η διάλυση ή η αποχώρηση, ενώ το «κάνουμε μαζί πολύ
περισσότερα» προβάλλει ως μόνη
διέξοδος. Οι νέες περιπέτειες στις
οποίες μπαίνει η Ε.Ε. –τουλάχιστον
όσον αφορά την Ιταλία– ίσως πείσουν περισσότερους πολίτες και
κυβερνήσεις για την ανάγκη για
ισχυρότερη Ενωση. Εάν η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν βρίσκεται ήδη
σε αδιέξοδο...

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Ιταλικό πανόραμα
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Σ

τις 15 Ιουλίου 1965, ο βασιλεύς

Κωνσταντίνος κάνοντας χρήση των προνοιών του τότε
ισχύοντος Συντάγματος συνέστησε στον πρωθυπουργό Γεώργιο
Παπανδρέου να τοποθετήσει
όποιο στέλεχος της Ενώσεως Κέντρου επιθυμούσε στο αξίωμα του
υπουργού Αμύνης και να μην αναλάβει ο ίδιος το σχετικό χαρτοφυλάκιο, διότι ο υιός του Ανδρέας
εφέρετο να έχει εμπλοκή στην
«υπόθεση Ασπίδα» – εξωθεσμική
κίνηση ομάδος αξιωματικών.
Ο Γεώργιος Παπανδρέου παραιτήθη, ξεκίνησε αντιμοναρχικό
αγώνα, οι προοδευτικές δυνάμεις
της Ενώσεως Κέντρου τον ακολούθησαν διαδηλώνοντας ανά τη
χώρα και τελικώς οδηγηθήκαμε
στην κατάρρευση του παλαιού
συστήματος, στην οικτρά δικτατορία των συνταγματαρχών, στο
δράμα της Κύπρου και τελικώς
στη μεταπολίτευση.
Περίπου προ δεκαημέρου ο
πρόεδρος της Ιταλίας, Σέρτζιο
Ματαρέλα, κάνοντας χρήση των
προνομίων που του παρέχει το
σύνταγμα της χώρας του, απαίτησε να αποκλεισθεί από την ανάληψη του αξιώματος του υπουργείου Οικονομικών ο Πάολο Σαβόνα, που εμφορείται από ευρωσκεπτικιστικές απόψεις – αλλά
δεν έχει απειλήσει με άμεση έξοδο
της Ιταλίας από το ευρώ. Ανέθεσε,
μάλιστα, την εντολή σχηματισμού
κυβερνήσεως στον πρώην υπάλληλο του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου Κάρλο Κοταρέλι.
Το ενδιαφέρον είναι ότι οι πεφωτισμένες πολιτικές δυνάμεις
ανά την Ευρώπη, οι οποίες μάχονται για την εμπέδωση της δημοκρατίας των πολιτών ακόμη
και εκτός των ορίων της ευρωπαϊκής ηπείρου, και επιπλέον
υπέρ των δικαιωμάτων της χελώνας καρέτα-καρέτα και άλλων ειδών υπό εξαφάνιση, ανάσαναν
με ανακούφιση. Εχει κυλήσει πολύς χρόνος από τον Ιούλιο του
1965. Φθάσαμε, πλέον, σε ανώτατο

επίπεδο πολιτικού πολιτισμού.
Κάποιοι απλώς δεν εννοούν να
το αντιληφθούν.
Πριν από μία δεκαετία και κάτι
περισσότερο, ο Τζορτζ Σόρος είχε
προείπει ότι η οικονομική πολιτική
που είχε υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή
Ενωση θα οδηγούσε αναπόδραστα
σε αλλοίωση του δημοκρατικού
πολιτεύματος για το οποίο επαίρεται η Δυτική Ευρώπη. Ο κ. Σόρος
δεν είναι πολιτικός, είναι άτεγκτος
παίκτης των αγορών, ιδιαιτέρως
και ως εκ τούτου δικαιώνεται.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η
παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα που είναι
αδύνατον να αγνοηθούν, και ότι
είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρξουν προσαρμογές στο ισχύον
πολιτικό σύστημα της δημοκρατικής Ευρώπης. Δεν έχουν άδικο,
κατά πάσα πιθανότητα. Ούτως
ή άλλως, το αντιπροσωπευτικό
σύστημα που σταδιακώς έχει
επικρατήσει στην ήπειρο από
τον 19ο αιώνα αποτελεί σύντομο
επεισόδιο στην ευρωπαϊκή Ιστορία. Πρέπει, όμως, να το ομολογήσουν.
Το φαιδρό είναι ότι ουδέν ομολογείται. Η ευρωπαϊκή πολιτική
ηγεσία κρύβεται πίσω από τους
«θεσμούς», την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και τις «αγορές». Το ενδιαφέρον είναι ότι στη
διάρκεια του οπερατικού δράματος που βρίσκεται εν εξελίξει στην
Ιταλία η δεξιά Λέγκα στοχοποίησε
ευθέως το Βερολίνο.
Η καγκελάριος Μέρκελ έσπευσε να δηλώσει πως θα συνεργασθεί με όποια κυβέρνηση σχηματισθεί στην Ιταλία. Οι ακραίοι της
Λέγκας και των 5 Αστέρων επέδειξαν ευελιξία και ωριμότητα –
σε αντίθεση με τον Γ. Παπανδρέου
το 1965. Αλλά το διευθυντήριο
της Ε.Ε. θα ευρεθεί ενώπιον της
μεγαλύτερης προκλήσεως τώρα
που εγκαταστάθηκε στη Ρώμη
«κυβέρνηση ακραίων». Διότι η
Ιταλία δεν είναι Ελλάς.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ
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Διάλυση - ατίμωση χωρίς αντιπρόταση

ας τρομάζει στην Ελλάδα
σήμερα η καταστρατήγηση
ή και κατάλυση θεμελιωδών
προϋποθέσεων της οργανωμένης
συνύπαρξης.
Μας τρομάζει η αυθαιρεσία και
ωμή βία, που υποδύονται τη «λογική
αγανάκτηση», την αυτοδικία «εκ
των πραγμάτων επιβαλλόμενη».
Μας πανικοβάλλουν οι χυδαίοι
βανδαλισμοί, που προφασίζονται
«διαμαρτυρία».
Ο πρωτογονισμός και η βαναυσότητα, που θέλουν να εμφανίζονται
σαν «ακτιβισμός».
Οι ψυχανώμαλες αντικοινωνικές
συμπεριφορές – το τυφλό μένος για
οτιδήποτε «δημόσιο»: σχολικά και
πανεπιστημιακά κτήρια, «σήματα»
και πινακίδες της Τροχαίας, κτήρια
υπουργείων, δημόσιων υπηρεσιών
και νοσοκομείων, πάρκα, προτομές
και αγάλματα που κοσμούν τις πόλεις και ζωντανεύουν την Ιστορία.
Και μύρια ακόμα ανάλογα.
Μας τρομάζει το καθημερινό θέαμα μιας κοινωνίας που αυτοκτονεί.
Εντείνεται στο έπακρο η ανασφάλεια από την οικονομική χρεοκοπία,
τον εφιάλτη της ανεργίας, τον έσχατο εξευτελισμό των αμοιβών της
εργασίας, την ατίμωση των συντάξεων. Ολοκληρωτική η απουσία
προοπτικών για τα παιδιά μας, για
τα εγγόνια μας. Καταδίκη ο υποχρεωτικός ξενιτεμός.
Συντηρούμαστε σαν συλλογικότητα με παραισθησιογόνες εντυπώσεις, ψευδαισθήσεις: Δήθεν ότι
έχουμε «Βουλή», κυβέρνηση, «αντιπολίτευση», τάχα και «πληροφόρηση». Μας προσφέρονται είκοσι

<
<
<
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<
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Στην πολιτική οι λύσεις
«γεννιώνται» έμμεσα,
δεν προκύπτουν από
μοδιστρική.
οχτώ (28) –περίπου– τηλεοπτικά
κανάλια και αναρίθμητοι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, κανάλια και ραδιόφωνα λειτουργούν σαν συνοικιακά, τριτοκοσμικά ψιλικατζίδικα: πουλάνε
παντούφλες, εσώρουχα, «θαυματουργά» μαντζούνια, μαξιλάρια και
πατατοκόφτες – ό,τι φανταστεί ο
νους μας των αποβλακωμένων από
την απαιδευσία και τη στέρηση.
Υπάρχουν τα τρία κανάλια της
κρατικής τηλεόρασης και τρία ακόμα
ή τέσσερα διαπλεκόμενων με την
πολιτική μεγαλο-επιχειρηματιών,
που διασώζουν μια προσχηματική
ευπρέπεια, εξαιρώντας βέβαια την
κυρίως πληροφόρηση: ειδήσεις σχολιασμούς - συζητήσεις. Εκεί,
στις ειδήσεις και στις «συζητήσεις»,
το επίπεδο κρατικών και ιδιωτικών
καναλιών εξομοιώνεται απολύτως
– απευθύνονται και τα μεν και τα
δε στο ίδιο κοινό που συντηρεί στις
οθόνες τις παντούφλες και τα θαυματουργά μαντζούνια.
Μοιάζει σχήμα λόγου, αλλά είναι
πραγματική τραγωδία οδύνης και
απελπισμού, για κάποιον αριθμό
(απροσδιόριστο) χιλιάδων ανθρώπων, η κάθε μέρα που ξημερώνει
στην Ελλάδα. Τόσο η κυβερνητική
όσο και η αντιπολιτευτική ρητορική
πληγώνει (ή το αναιδέστερο) πα-

ρακάμπτει την ανθρωπιά μας, τη
νοημοσύνη και τον αυτοσεβασμό
μας. Οι εκάστοτε «κυβερνητικοί εκπρόσωποι», τα τελευταία τριάντα
χρόνια, αναπαράγουν, σαν δήθεν
φυσιολογικό, έναν καινούργιο ανθρωπολογικό τύπο, κακέκτυπο του
Γκαίμπελς και του Μπέρια.
Η πολιτική, στη σημερινή ελλαδική μας πραγματικότητα, είναι
ένα απάνθρωπο παιχνίδι ακραίου
αμοραλισμού, με τους παίκτες φιγούρες γυμνωμένες από ανθρώπινη
ευαισθησία, καλλιέργεια, αυτοσεβασμό – αυτή είναι η εικόνα τους.
Κυβερνάει τη χώρα ένα κόμμα «ριζοσπαστικής Αριστεράς», που εξελέγη για να «σκίσει τα μνημόνια»
(τις γραπτές συναινέσεις στην εθνική υποτέλεια, την εξευτελιστική
επιτρόπευση από τη διεθνή τοκογλυφία, τα σαδιστικά χαράτσια, το
ξεπούλημα της κοινωνικής περιουσίας). Και σε μια νύχτα μέσα, οι
«αγωνιστές της αδιάλλακτης Αριστεράς» μεταμορφώθηκαν στους
πιο χαμερπείς λακέδες των «Αγορών» – χωρίς κάποιος τους, έστω
ένας, «να πεθάνει από αηδία», όπως
ζητούσε από τους Πρεβεζάνους ο
Καρυωτάκης.
Κάποιος τους, ο Βαρουφάκης,
κατάγγειλε (σε βιβλίο που έσπασε
ταμεία) συγκεκριμένα εγκλήματα,
επώνυμων αυτουργών, ωμής προδοσίας του εθνικού συμφέροντος.
Στις καταγγελίες, με ακριβή εντοπισμό χώρου, χρόνου, αυτοπτών
μαρτύρων, αντιτάχθηκε ότι «ο Βαρουφάκης είναι ένας αναξιόπιστος
νάρκισσος». Και είναι νάρκισσος.
Αλλά την αναξιοπιστία του κατή-

γορου είναι εξίσου αναξιόπιστο να
την αποφασίζουν οι καταγγελλόμενοι. Οι «φυσικοί δικαστές», της
θεσμικής Δικαιοσύνης, σιωπούν
σκανδαλωδέστατα, προκλητικά.
Παρ’ όλο που έχει οδηγήσει τη
χώρα σε εξαθλιωτική διάλυση και
ανυπόφορη ατίμωση, το πρόβλημά
μας δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η
απουσία πολιτικής αντιπρότασης.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει
να αντιτάξει τίποτε συγκεκριμένο
– σημάδι ότι δεν αντιλαμβάνεται
ούτε τη διάλυση ούτε την ατίμωση.
Η λογική του είναι αποκλειστικά
διαχειριστική, δεν καταλαβαίνει τι
θα πει «μεταρρυθμίσεις». Παπαγαλίζει μόνο γενικότητες, αοριστίες,
αφορισμούς. Δεν υποψιάζεται ότι
στην πολιτική οι λύσεις «γεννιώνται», δεν προκύπτουν από μοδιστρική. Οτι εξαλείφοντας την ντροπή των Εξαρχείων, ίσως νεκρανασταίνει την επιχειρηματική πρωτοβουλία, απολακτίζοντας τις κομματικές νεολαίες από τα πανεπιστήμια, ίσως ανανεώνει ριζικά την
ανθρώπινη ποιότητα στο κοινοβούλιο, επιβάλλοντας άτεγκτη αξιοκρατία στη δημοσιοϋπαλληλία, ίσως
ανατρέπει τους όρους λειτουργίας
της αγοράς.
Τις προάλλες, ανώτατο στέλεχος
του Λιμενικού Σώματος (με πλάκα
τα γαλόνια) ανακοίνωνε από τη μικρή οθόνη: «Αποψε θα φτάσουμε
τους εικοσιοχτώ απόπλους»!!! Ο
Τσίπρας δεν τον αποστράτευσε αυθημερόν. Ο Μητσοτάκης καταλαβαίνει ότι θα κυβερνήσει, μόνο αν
ξηλώνει πέντε αγράμματους κάθε
μέρα από τον κρατικό μηχανισμό;
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Εμβόλιμα
«επεισόδια»
στο σίριαλ
του Σκοπιανού

Θύελλα στην ΠΓΔΜ
για την προσέγγιση
με το Φανάρι
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο
πραγματοποίησης της τηλεφωνικής
επικοινωνίας ανάμεσα στον Αλέξη
Τσίπρα και στον Ζόραν Ζάεφ τις
επόμενες ημέρες, προκειμένου να
αποφασιστούν τα επόμενα βήματα
και να φανεί αν πράγματι υπάρχει
πιθανότητα λύσης της ονοματολογικής διαφοράς. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ο κ. Ζάεφ αισθάνεται
ανέτοιμος να προχωρήσει σε οριστικοποίηση της συμφωνίας αυτή
τη στιγμή και θα ζητήσει από τον
κ. Τσίπρα λίγο περισσότερο χρόνο,
πιθανότατα ώς το τέλος του έτους.
Για την Ελλάδα δεν υφίσταται
τέτοιο ζήτημα. Ο κ. Τσίπρας θα
επιθυμούσε ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων το αργότερο τον
Σεπτέμβριο, ώστε να μη χρειαστεί
να ταξιδέψει ώς τη Θεσσαλονίκη,
έχοντας το «Μακεδονικό» σε εκκρεμότητα.
Η συγκεκριμένη εκδοχή θα μπορούσε να αποτελεί μια εξήγηση
για τις αυστηρές διαρροές που
έκανε το Μέγαρο Μαξίμου την
Παρασκευή για αδυναμία της πλευράς της ΠΓΔΜ να τηρήσει το δικό
της μέρος της συμφωνίας που κατόρθωσαν να συνάψουν προ επτά
ημερών οι υπουργοί Εξωτερικών
των δύο χωρών. Η απάντηση στο
ερώτημα δεν είναι εκ των πραγμάτων απλή, καθώς ακόμα και αν
τα προσωρινά εμπόδια υπερκερασθούν, ο δρόμος μοιάζει ακόμα
αρκετά μακρύς.

Το δημοψήφισμα
Αν η συμφωνία στην οποία έχουν
καταλήξει Αθήνα και Σκόπια για
το ονοματολογικό μπορεί να εφαρμοστεί, θα φανεί σε τουλάχιστον
τέσσερις μήνες μετά πλείστων εμποδίων. Στόχος θα είναι η έγκριση
της συμφωνίας με δημοψήφισμα
στην ΠΓΔΜ, που υπολογίζεται ότι
θα πραγματοποιηθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.
Αν ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ χάσει το δημοψήφισμα,
τότε, αυτομάτως, η κυβέρνησή του
θα απολέσει τη νομιμοποίησή της,
συμπαρασύροντας τη γειτονική
χώρα σε εκλογές. Αντιθέτως, η επικράτηση Ζάεφ στο δημοψήφισμα
θα «ξεκλειδώσει» και την εφαρμογή
της συμφωνίας ανάμεσα σε Αθήνα
και Σκόπια, η οποία, έως τότε, θα
τελεί υπό αίρεση. Επικρατέστερο
από τα ονόματα που συζητούνται
είναι το «Severna Makedonija»
(«Βόρεια Μακεδονία»), δίχως, πάν-

τως το «Gorna Makedonija» («Ανω
Μακεδονία») να έχει αποκλειστεί.
Ούτως ή άλλως, ορισμένες λεπτομέρειες, όπως π.χ. οι συντομογραφίες ή οι πινακίδες αυτοκινήτων, θα προσαρμοστούν στη
συμφωνία. Εν ολίγοις, αν οι πινακίδες των αυτοκινήτων από τη γειτονική χώρα αναγράφουν σήμερα
MK, η νέα γραφή θα παραπέμπει
σε SMK ή GMK, ανάλογα με την
τελική συμφωνία. Συζήτηση για
κάποιο άλλο όνομα σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει, παρά το γεγονός
ότι ουδείς θα απέρριπτε μια νέα,
καλή, δηλαδή εφαρμόσιμη ιδέα.
Υπάρχουν, ωστόσο, πολύ ουσιαστικότερες λεπτομέρειες οι οποίες
θα κρίνουν τη συμφωνία.
Μετά το «ναυάγιο» της «Ιλιντένσκα Μακεντόνια», ο κ. Ζάεφ ουσιαστικά θα πρέπει να πείσει το
εσωτερικό ακροατήριο του ότι δίχως erga omnes, δεν μπορεί να
υπάρξει συμφωνία με την Ελλάδα.
<
<
<
<
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Σύμφωνα με πηγές,
ο πρωθυπουργός
της ΠΓΔΜ αισθάνεται
ανέτοιμος να προχωρήσει και θα ζητήσει χρόνο
από τον Ελληνα
ομόλογό του, πιθανότατα
ώς το τέλος του έτους.
Επί τούτου, ο κ. Ζάεφ δεν αντιμετωπίζει μόνο τις ελληνικές κόκκινες
γραμμές, αλλά, κυρίως, το γεγονός
ότι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί συμφωνούν με αυτή την εκδοχή της
καθαρής λύσης, όπως έχει προχωρήσει ώς αυτή τη στιγμή. Σύμφωνα
με καλά πληροφορημένες πηγές,
οι δυσκολίες της πλευράς της ΠΓΔΜ
έγιναν ορατές στον τελευταίο γύρο
τεχνικών συνομιλιών που ολοκληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη
στην Αθήνα.
Πάντως, παρά τις δυσκολίες, το
erga omnes παραμένει ως βασική
παράμετρος της αποδοχής της λύσης. Αν και το τι ακριβώς σημαίνει
το erga omnes για κάθε πλευρά είναι σχετικό.
Εφόσον, λοιπόν, οι δυσκολίες
ξεπεραστούν, τότε η Βουλή της
ΠΓΔΜ, πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. (28-29 Ιουνίου) και
την αντίστοιχη του ΝΑΤΟ (12-13
Ιουλίου) θα πρέπει να εγκρίνει τη
νέα συμφωνία. Η ελληνική αντα-
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Το φρένο Ζάεφ, η κόκκινη γραμμή
της Αθήνας και το παρασκήνιο

Οι συνθήκες για τον Ζόραν Ζάεφ στο εσωτερικό των Σκοπίων είναι αρκετά
δύσκολες. Πέρα από αντιδράσεις, όπως αυτή του προέδρου Γκιόργκι Ιβάνοφ,
η κυβέρνησή του έχει να αντιμετωπίσει τα δικά της συλλαλητήρια.

Οι κινήσεις Βερολίνου και Ουάσιγκτον
Οι πιέσεις του διεθνούς παράγοντα υπέρ της λύσης της ονοματολογικής

διαφοράς Ελλάδας και ΠΓΔΜ είναι εντατικές τις τελευταίες εβδομάδες.
Αν η Αθήνα και τα Σκόπια συμφωνούν σε κάτι, αυτό είναι να διατηρήσουν όσο γίνεται μακριά από το φως τις παρασκηνιακές επαφές με τους
διεθνείς παράγοντες. Και τούτο προκειμένου να αποφύγουν την κριτική
για υποχώρηση στις πιέσεις «ξένων» συμφερόντων, κάτι που –ούτως ή
άλλως– οι αντιπολιτευόμενοι ήδη χρησιμοποιούν ως επιχείρημα. Η συγκεκριμένη προσπάθεια έγινε αντιληπτή και προ δεκαημέρου, μετά τις
τηλεφωνικές επικοινωνίες που είχε η καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ με
τους πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεφ. Η Γερμανία και,
ακολούθως, η Αυστρία, πρωτοστατούν στην προσπάθεια να πείσουν και
τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εταίρους, ότι η ΠΓΔΜ θα πρέπει να είναι
ανάμεσα στις χώρες που θα λάβουν ημερομηνία ένταξης στην Ε.Ε. Λιγότερο έντονες αλλά υπαρκτές είναι οι αμερικανικές πιέσεις. Παρά την
τεταμένη ατμόσφαιρα ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ε.Ε. στην παρούσα φάση, η
Ουάσιγκτον θεωρεί ότι η ένταξη χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, όπως
η ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, εξυπηρετεί την περιφερειακή σταθερότητα.

πόδοση στην ψήφιση της συμφωνίας προβλέπει την αποστολή δύο
επιστολών προς το ΝΑΤΟ και την
Ε.Ε.
Στις επιστολές, η ΠΓΔΜ θα αναφέρεται με το νέο όνομά της, με
το οποίο θα ανοίγει ο δρόμος για
την ένταξή της στους δύο διεθνείς
οργανισμούς. Στην επιστολή προς
την Ε.Ε., η Αθήνα θα εγγυάται ότι
δεν πρόκειται να θέσει βέτο στην
πορεία της ΠΓΔΜ προς τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Με βάση
όσα έχουν δημοσιοποιήσει τα γραφεία και των δύο πρωθυπουργών,
ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ζόραν Ζάεφ
θα πρέπει να μιλήσουν στο τηλέφωνο τις αμέσως επόμενες ημέρες,
προκειμένου, μάλιστα, να προσδιορίσουν τόπο και χρόνο συνάντησης, ώστε να ανακοινώσουν την
οριστική, τελική συμφωνία ανάμεσα σε Ελλάδα και ΠΓΔΜ.
Με βάση αυτό το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Ζάεφ θα πρέπει να προκηρύξει δημοψήφισμα, το αργό-

τερο στα μέσα Ιουλίου. Δεδομένου
ότι οι συνταγματικές διατάξεις της
γειτονικής χώρας προβλέπουν τουλάχιστον δύο μήνες προετοιμασίας
πριν από το δημοψήφισμα, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου εκτιμάται ως μια σχετικά
ασφαλής περίοδος διεξαγωγής του.
Κατά την εκτίμηση ορισμένων, ο
κ. Ζάεφ θα προτιμούσε να συνδυάσει το δημοψήφισμα με την
8η Σεπτεμβρίου, μέρα κήρυξης
της ανεξαρτησίας της ΠΓΔΜ από
την ενιαία Γιουγκοσλαβία (1991).
Αυτή τη στιγμή, πάντως, οι συνθήκες για τον κ. Ζάεφ είναι αρκετά
δύσκολες. Πέρα από τις αναμενόμενες αντιδράσεις, όπως αυτή του
προέδρου της ΠΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ, ο κ. Ζάεφ θα πρέπει να διατηρήσει το μομέντουμ της λύσης,
το οποίο ακόμα αυτή τη στιγμή
παραμένει ζωντανό. Η κυβέρνηση
στα Σκόπια έχει, επίσης, να αντιμετωπίσει τα δικά της συλλαλητήρια.

Σύγχυση και αντιδράσεις προκάλεσε
στα Σκόπια η γνωστοποίηση από
το Φανάρι του αιτήματος της σχισματικής «Μακεδονικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας - Αρχιεπισκοπή Αχρίδας»,
περί επαναφοράς της στην εκκλησιαστική κανονικότητα με όνομα
στο οποίο δεν θα υπάρχει ο όρος
«Μακεδονία» ή παράγωγό του. Ο
Ζόραν Ζάεφ αρνήθηκε ότι στην επιστολή του προς τον κ.κ. Βαρθολομαίο, διά της οποίας υποστηρίζει το
αίτημα της Εκκλησίας της χώρας
του να τεθεί υπό την πνευματική
σκέπη του Ορθόδοξου Οικουμενικού
Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως,
αναφέρεται σε αλλαγή ονόματος.
«Κανείς δεν ζήτησε, ούτε μπορεί να
ζητήσει την αλλαγή του ονόματος
της “Μακεδονικής” Ορθόδοξης Εκκλησίας», ανέφερε μιλώντας στο
Κοινοβούλιο και πρόσθεσε ότι το
όνομα της Εκκλησίας της ΠΓΔΜ
«δεν αποτελεί θέμα συζήτησης».
Η ίδια η «Μακεδονική Ορθόδοξη
Εκκλησία» δεν είχε δώσει μέχρι την
ώρα που γράφονταν τούτες οι γραμμές στη δημοσιότητα την επίμαχη
επιστολή της προς τον Οικουμενικό
Πατριάρχη, ωστόσο η ανακοίνωση
του Φαναρίου (30 Μαΐου) για το θέμα
είναι σαφής. Μεταξύ άλλων, έγραφε:
«Η Ιερά Σύνοδος, συνελθούσα σήμερον υπό την προεδρίαν της Α.Θ.
Παναγιότητος, εξήτασε το αίτημα
της εν σχίσματι Εκκλησίας των Σκοπίων, υποστηριζόμενον και διά γράμματος του πρωθυπουργού της FYROM εξοχ. κ. Ζόραν Ζάεφ, περί αναλήψεως υπό του Οικουμενικού Πατριαρχείου της πρωτοβουλίας επαναφοράς της εκκλησίας εις την κανονικότητα... και προνομίων του
πρωτοθρόνου Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Οι αντιδράσεις
Η δημοσιοποίηση της απόφασης
της συνόδου του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως να αποδεχθεί προς
εξέταση το αίτημα της Εκκλησίας
της ΠΓΔΜ και ειδικά η αναφορά του
ότι η εκκλησιαστική κανονικότητα
θα συνοδευθεί με αλλαγή της ονομασίας, συνδέθηκε από μερίδα των
ΜΜΕ και αναλυτών στη γείτονα με
την εν εξελίξει διαπραγμάτευση για
το ονοματολογικό. «Τι ντροπή! Να
αποποιηθεί το όνομα και να αποπροσωποποιήσει τον “μακεδονικό”
λαό αποφάσισε πρώτη η Εκκλησία,
για την οποία όλη μας τη ζωή διδασκόμαστε ότι επί δέκα αιώνες είναι
φύλακας της μακεδονικής πνευματικότητας και ταυτότητας! Αυτή η
Εκκλησία αποφάσισε πρώτη να μας
προδώσει!», έγραψε ο αρχισυντάκτης
της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας
Sloboden Pechat.
Ο εκκλησιαστικός αναλυτής
Μπράνκο Γκιόργκεφσκι έγραψε ότι
«σε μία στιγμή που επιλύουμε το
θέμα του ονόματος, το Οικουμενικό
Πατριαρχείο είναι η πύλη μέσω της
οποίας η “Μακεδονική” Ορθόδοξη
Εκκλησία μπορεί να φτάσει σε αυτοκέφαλο καθεστώς». Και πρόσθεσε:
«Υποθέτω ότι η ιδέα είναι το Οι-

κουμενικό Πατριαρχείο να απευθύνεται σε εμάς ως Αρχιεπισκοπή
Αχρίδας, ενώ για εσωτερική χρήση
θα διατηρήσουμε το όνομα “Μακεδονική” Ορθόδοξη Εκκλησία Αρχιεπισκοπή Αχρίδας».
Αντιθέτως, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας μητροπολίτης Τιμόθεος επιχείρησε να συνδέσει την όλη πρωτοβουλία για αναγνώριση από το
Φανάρι, με την έξοδό της από την
απομόνωση. «Βρισκόμαστε σε απομόνωση εδώ και πενήντα χρόνια
και είναι φυσικό να αναζητούμε διέξοδο. Ετσι, απευθυνθήκαμε και στην
Κωνσταντινούπολη. Αυτή τη στιγμή
δεν γνωρίζουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, καθώς πιθανότατα θα ακολουθήσουν συζητήσεις και διαβουλεύσεις. Η Κωνσταντινούπολη έχει
ρόλο πρωτοκαθεδρίας. Εστω και ως
πρώτη μεταξύ ίσων, είναι και πάλι
πρώτη και αναλαμβάνει τον ρόλο
που της ανήκει», δήλωσε.
Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια
εξέλιξη, αναγνώριση δηλαδή από
το Φανάρι της σχισματικής Εκκλησίας με όνομα χωρίς τον όρο «Μα<
<
<
<
<
<

Ο κ. Ζάεφ αρνήθηκε
ότι στην επιστολή του
προς τον κ.κ. Βαρθολομαίο αναφέρεται
σε αλλαγή ονόματος
της «Μακεδονικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας».
κεδονία», θα έκανε ακόμα πιο ευνοϊκό το κλίμα της διαπραγμάτευσης. Με σαφή τρόπο, εξάλλου, η
Εκκλησία της Ελλάδος προωθούσε
μέσω της κυβέρνησης και την εκκλησιαστική πλευρά της ενδεχόμενης λύσης, ενώ οι κατά τόπους μητροπόλεις καλούσαν τους πιστούς
να συμμετάσχουν στα συλλαλητήρια
και για τον λόγο ότι οι γείτονες χρησιμοποιούν το όνομα της Μακεδονίας στην Εκκλησία τους. Το βέβαιο,
πάντως, είναι ότι η άνοδος Ζάεφ
στην εξουσία συνοδεύεται και από
προσπάθειες να βγουν τα Σκόπια
από την εκκλησιαστική απομόνωση
στην οποία είχαν περιέλθει με την
ίδρυση το 1967 της «Μακεδονικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας - Αρχιεπισκοπή Αχρίδας», αποσχισθείσας
από το πατριαρχείο Σερβίας.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι
μερικούς μήνες πριν προσφύγει
στο Φανάρι, η ίδια Εκκλησία είχε
αιτηθεί στο Πατριαρχείο Βουλγαρίας να καταστεί αυτό «μητέρα Εκκλησία» ώστε να νομιμοποιηθεί
ενώπιον των «αδελφών» Εκκλησιών.
Η αντίδραση του κ.κ. Βαρθολομαίου ήταν άμεση και εκτός απροόπτου δείχνει να πήρε «την μπουκιά
από το στόμα» των Βουλγάρων. Με
ενδιαφέρον αναμένονται και οι τοποθετήσεις της Μόσχας, αλλά κυρίως της Σερβίας, της οποίας «απολωλός πρόβατο» θεωρείται η συγκεκριμένη Εκκλησία.

Μια προσωπική εξομολόγηση

Π

Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

ιστεύω ότι δεν είμαι ο μόνος,

και αυτό μου δίνει το θάρρος
να σας μιλήσω για την κατάστασή μου. Μέσα στο κεφάλι
μου έχω διαρκώς έναν φιλελεύθερο και έναν συντηρητικό, οι
οποίοι μονίμως διαφωνούν, πολύ
συχνά τσακώνονται και, σπανιότατα, καταφέρνουν να συμβιβαστούν. Μετά τόσα χρόνια που
τους ανέχομαι να τσακώνονται
μέσα στο κεφάλι μου, πρέπει να
παραδεχθώ ότι μεταξύ τους υπάρχει αβυσσαλέα αντιπάθεια. Τελευταία ιδίως, λόγω Μακεδονικού,
με έχουν τρελάνει.

Ο φιλελεύθερος επικαλείται πάντα την ιστορία του ζητήματος
και υποστηρίζει ότι ο μακεδονικός
εθνικισμός είναι μια ιστορική
πραγματικότητα, την οποία δεν
μπορούμε εύκολα να αρνηθούμε

έπειτα από έναν αιώνα ύπαρξης
και παραπάνω. Αν πράγματι θέλουμε να υπάρχει αυτό το κράτος,
να είναι σταθερό και να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας επ’ αμοιβαία
ωφελεία, δεν μπορούμε να τους
αρνηθούμε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Αυτό συνεπάγεται, όμως, ότι δεν μπορούμε
να τους αρνηθούμε ούτε τη γλώσσα ούτε την εθνικότητα. Χωρίς
αυτά, το κράτος τους δεν μπορεί
να σταθεί. Δεν μπορεί να υπάρξει
έθνος-κράτος χωρίς έθνος – πώς
το λένε; Επιπλέον, δεν υπάρχει
λόγος να φοβόμαστε ένα κράτος
Σλάβων-Μακεδόνων. Ούτε κοινότητα σλαβοφώνων υπάρχει
στην Ελλάδα, τέτοιου μεγέθους
ώστε να συνιστά κίνδυνο, ούτε
ο φόβος της υφαρπαγής πολιτιστικής κληρονομιάς υφίσταται.
Μιλάμε για Σλάβους που διαμόρ-

φωσαν μακεδονική συνείδηση,
μέσα στο καζάνι του ανταγωνισμού των εθνικισμών στα Βαλκάνια.

Ο συντηρητικός δεν ακούει κουβέντα για εθνικότητα ή γλώσσα
– είναι αμετακίνητος σε αυτά. Αν
αυτοί ονομάζονται Μακεδόνες,
πώς ο Βορειοελλαδίτης θα λέει
ότι είναι Ελλην Μακεδών; Ο τρίτος που δεν ξέρει ευλόγως θα νομίσει ότι είναι ένας Μακεδόνας,
όπως οι άλλοι των Σκοπίων, ο
οποίος όμως συμβαίνει να είναι
εγκατεστημένος στην Ελλάδα.
Αναγκαστικά, λοιπόν, το «Μακεδών» στη Βόρεια Ελλάδα θα εκλείψει και θα μείνει μόνο το «Ελλην».
Καταφεύγει όμως και αυτός στην
Ιστορία, για να θεμελιώσει την
άρνησή του. Θα σου πει, λοιπόν,
ότι η ιδιοτροπία να αναγνωρί-

ζουμε μόνο στον εαυτό μας τον
προσδιορισμό «Μακεδόνας» είναι
το τίμημα που πρέπει να αποδεχθούμε για την επιτυχία μας στην
οικοδόμηση του έθνους μας. Η
ενσωμάτωση των προσφύγων, η
ομογενοποίηση του έθνους που
προέκυψε μετά τη γεωγραφική
εξάπλωση της χώρας είναι το
μέγα success story του ελληνικού
20ού αιώνα. Είναι επίτευγμα
σπουδαίο και παράγοντας που
διευκόλυνε την εκτόξευση της
σύγχρονης Ελλάδας στο δεύτερο
ήμισυ του ίδιου αιώνα. Πώς πάμε
λοιπόν να το καταστρέψουμε;
Και ο θυμός των ανθρώπων αυτών, όταν σμίξει με τον θυμό της
κρίσης, τι είδους χαρμάνι θα βγάλει; Ας μην παίζουμε με τη φωτιά!..

Δεν σας το είπα από την αρχή,

για να μη χαλάσω την ιστορία,
αλλά ευτυχώς υπάρχει και ένας
τρίτος μέσα στο κεφάλι μου. Είναι
ο πραγματιστής, ο οποίος εμφανίζεται στο τέλος ως από μηχανής
θεός και τους λέει: Ακούστε, παιδιά, άδικα τσακώνεστε. Επειδή
ακριβώς το θέμα του ονόματος
της Μακεδονίας χτυπάει κατευθείαν στο νεύρο τον εθνικό μας
μύθο, το πιθανότερο είναι να μη
γίνει τίποτε. Τέτοιας έκτασης λαϊκή αντίδραση, όπως αυτή που
καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, μόνον η σύμπνοια του πολιτικού κόσμου θα μπορούσε να
την αντιμετωπίσει. Αυτό θα προϋπέθετε ηγεσία, δηλαδή πολιτικούς έτοιμους να πάνε αντίθετα
προς το λαϊκό αίσθημα, αλλά και
κοινωνικές ελίτ με κύρος στην
κοινωνία. Βλέπετε να υπάρχουν
πουθενά αυτά; Και δεν εννοώ μό-

νο στην Ελλάδα. Η κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας
συμβαίνει παντού στη Δύση,
απλώνεται ώς εκεί που φθάνουν
η Παγκοσμιοποίηση και το Ιντερνετ. Αυτά τους λέει ο πραγματιστής και με αφήνουν να ησυχάσω.

Την επομένη, βέβαια, όλο και κάποια είδηση θα ξεπεταχτεί για
το Μακεδονικό, οπότε δώσ’ του
πάλι απ’ την αρχή η ίδια ιστορία.
Το έχω αποδεχθεί, όμως. Ετσι είναι για οποιονδήποτε αρνείται
την ασφάλεια της θρησκείας –
είτε της παλιάς, όπως ο χριστιανισμός, είτε των συγχρόνων, όπως
ο μαρξισμός και ο φιλελευθερισμός...
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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Ιστορίες ελληνορωμαϊκής τρέλας

Οι «Βίοι Παράλληλοι» Αθήνας και Ρώμης απειλούν τη σταθερότητα και προμηνύουν αναταράξεις στην Ευρωζώνη
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Το ηφαίστειο εξακολουθεί να εκτοξεύει λάβα», έλεγε το 2011 κορυφαίος
Ελληνας τραπεζίτης με έκδηλη μελαγχολία για τις δυσκολίες σταθεροποίησης στην Ελλάδα. Επτά χρόνια
μετά, ένα πολύ μεγαλύτερο ηφαίστειο
«έδωσε» ήδη έναν ισχυρό σεισμό.
Οπως επισημαίνουν στην «Κ» ανώτατες οικονομικές και τραπεζικές
πηγές, η Αθήνα και η Ρώμη εμφανίζουν πολλές ομοιότητες. Οι δύο
χώρες κρατούν τα πρωτεία στο δημόσιο χρέος στην Ευρωζώνη (πρώτη
η Ελλάδα με 180% του ΑΕΠ και ακολουθεί η Ιταλία με 132% του ΑΕΠ ή
2,3 τρισ. ευρώ). Δοκιμάζονται εξίσου
από το προσφυγικό κύμα, τη διεύρυνση των ανισοτήτων, την ύφεση
και τη στασιμότητα, με αποτέλεσμα
να έχει αναπτυχθεί στις κοινωνίες
τους μια τάση κατά του «κατεστημένου των Βρυξελλών».
Η τάση αυτή εκφράζεται από λαϊκιστικά, ακροαριστερά ή ακροδεξιά
κόμματα, τα οποία αρχικά δεν παίρνει
κανείς στα σοβαρά, αλλά στη συνέχεια κερδίζουν τις εκλογές και σχηματίζουν κυβερνήσεις που δεσμεύονται να καταπολεμήσουν τη διαφθορά
και να τερματίσουν τη λιτότητα. Η
επαφή αυτής της «πολιτικής αντιύλης» με την εξουσία προκαλεί σφοδρή σύγκρουση με θεμελιώδεις αρχές
της οικονομίας. Και τότε άμεσα ενεργοποιείται διεθνής συναγερμός για
τον περιορισμό των ζημιών. Παράλληλα, οι κυβερνήσεις αυτές υποστηρίζουν την άρση των ευρωπαϊκών
κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την
εισβολή στην Κριμαία, προκαλώντας
προβληματισμό στο ΝΑΤΟ.

Το δίχτυ ασφαλείας
Μετά το ελληνικό πάθημα η Ευρώπη θεσμοθέτησε μηχανισμούς
ασφαλείας για τον περιορισμό της
μετάδοσης των κρίσεων. Ωστόσο,

μπορεί να βγει από το (τρίτο) μνημόνιο
και να πλεύσει ελεύθερη στις ταραγμένες αγορές χωρίς τη συνέχιση της
αυστηρής πολιτικής και τις εγγυήσεις
της «πιστοληπτικής γραμμής».

Αγορές α λα ιταλικά

Ο επικεφαλής του Κινήματος 5 Αστέρων Λουίτζι ντι Μάιο και ο εταίρος του
στη νέα κυβέρνηση της Ιταλίας Ματέο Σαλβίνι της Λέγκας του Βορρά. Οι
ομοιότητες με πρόσωπα και καταστάσεις του κυβερνητικού συνασπισμού
στην Ελλάδα επιβεβαιώνουν το ρητό «ούνα φάτσα, ούνα ράτσα».

Αλέξης Τσίπρας και Πάνος Καμμένος. Θα έλεγε κανείς, οι «πρώτοι διδάξαντες».

το χρέος της Ιταλίας αγγίζει το 25%
του συνολικού χρέους της Ευρωζώνης. Αυτό σημαίνει ότι η Ιταλία, αν
αρχίσει να καταρρέει, μπορεί να
απελευθερώσει σεισμική ενέργεια
μεγαλύτερη της ελληνικής, κάτι που
θα καταστήσει κατεπείγουσα τη δημιουργία ισχυρότερων δομών ασφαλείας.
Υπάρχουν, όμως, και ουσιώδεις
διαφορές. Η Ιταλία διαθέτει την τρίτη
μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρωζώνη και είναι ιδρυτικό μέλος της
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η χώρα δεν
υπάγεται σε πρόγραμμα όπως η Ελλάδα και ως εκ τούτου η παραμικρή
στραβοτιμονιά αντανακλάται στις
αγορές. Η Ελλάδα το 2015, ήδη πέντε
χρόνια εκτός αγορών, μη έχοντας
άμεσες ανάγκες εξυπηρέτησης του
χρέους της, μπόρεσε να επιβάλει
στους Ευρωπαίους να παρακολουθούν επί πέντε μήνες το αλμοδοβαρικό «τσάμικο» του Γιάνη Βαρουφάκη. Στην Ιταλία αρκούσαν οι ψίθυροι για ένα «παράλληλο νόμισμα»
με την ανάθεση του υπουργείου Οικονομικών στον εχθρό του ευρώ
Πάολο Σαβόνα (ο Ιταλός Δημήτρης
Καζάκης για τους μυημένους) για

ταξύ τους. Αυτό τα εκθέτει στον
κίνδυνο να «κλειδωθούν» σε μια
ρητορική υπερβολών που δυσκολεύει την προσγείωση στον κυβερνητικό πραγματισμό. Από την άλλη
πλευρά, στην Ιταλία οι ελίτ, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι διανοούμενοι διακρίνονται από αίσθημα εθνικής αποστολής και είναι σαφές ότι δρουν σιωπηλά και αποτελεσματικά. Κάπως έτσι, τα πράγματα
μάλλον δεν θα ξεφύγουν στην Ιταλία, όσο ξέφυγαν στην Ελλάδα παρά
το γεγονός ότι και μόνο μια ματιά
στο «νέο», δηλαδή στις φυσιογνωμίες των επικεφαλής του Κινήματος
των 5 Αστέρων Λουίτζι Ντι Μάιο
και της Λέγκας Ματέο Σαλβίνι, αρκεί
για να επιβεβαιώσει το ρητό «ούνα
φάτσα, ούνα ράτσα»...
Οι ειδικοί των αγορών συγκλίνουν
στην εκτίμηση ότι η ιταλική οικονομία επιτρέπει σήμερα την άσκηση
λελογισμένης επεκτατικής πολιτικής.
«Η ανάλυσή μας δείχνει ότι η επόμενη ιταλική κυβέρνηση διαθέτει
δημοσιονομικό χώρο για να χαλαρώσει τον προϋπολογισμό», λέει
στην «Κ» ο επικεφαλής του τομέα
έρευνας και στρατηγικής για συναλ-

να συνειδητοποιήσουν οι πάντες
ότι η άβυσσος απέχει ελάχιστη απόσταση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Σέρτζιο Ματαρέλα επενέβη αρνούμενος την υπουργοποίηση Σαβόνα
και παρά τις φωνασκίες τους, οι νεοφώτιστοι ηγέτες της Λέγκας και
των 5 Αστέρων συνετίστηκαν φοβούμενοι να αναλάβουν την ευθύνη
για το χάος που είχαν μόλις αρχίσει
να προκαλούν.
Οι διαφορές δεν σταματούν εδώ.
Σε αντίθεση με την Αθήνα που απολαμβάνει την πολυτέλεια των ιδιαιτεροτήτων της, η Ρώμη συμμετέχει
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ, κάτι που σημαίνει ότι η Φρανκφούρτη έχει ήδη
αγοράσει αθόρυβα το 17% του ιταλικού χρέους – και συνεχίζει να αγοράζει με ρυθμό 3,5 δισ. ευρώ τον
μήνα. Με αυτό τον τρόπο συντηρεί
τη ζήτηση ιταλικών τίτλων, διατηρώντας τις αποδόσεις (spreads) των
νέων εκδόσεων σε χαμηλά επίπεδα.
Μια άλλη διαφορά είναι ότι τα δύο
ιταλικά κυβερνητικά κόμματα δεν
έχουν τη σύμπνοια που χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ,
αλλά αντίθετα ανταγωνίζονται με-

λαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια
της UBS στο Λονδίνο Θέμος Φιωτάκης. Και συμπληρώνει ότι παρά το
γεγονός πως οι προτάσεις των δύο
κομμάτων υπερβαίνουν αρχικά αυτό
τον χώρο και ίσως βραχυπρόθεσμα
σημειωθούν αναταράξεις, κατά πάσα
πιθανότητα θα επέλθει πολιτική
σταθερότητα και δεν θα προκληθούν
προβλήματα στη λειτουργία της Ευρωζώνης.
Υπάρχει, όμως, και η απαισιόδοξη
πλευρά. Οι ιταλικές τράπεζες είναι
κατάφορτες με κόκκινα δάνεια. Η
ΕΚΤ μπορεί, αν χρειαστεί, να τις υποστηρίξει με απεριόριστα κεφάλαια
με μηδενικό επιτόκιο. Πυροσβεστικές
λύσεις υπάρχουν, αλλά σε αυτό το
κλίμα η Γερμανία, όπου οξύνεται ο
αντίρροπος ευρωσκεπτικισμός (κατά
των σπάταλων χωρών του Νότου),
δεν θα συναινέσει στην πανευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων. Σε έκτακτες συνθήκες η ΕΚΤ μπορεί να δανείσει απευθείας την Ιταλία, αλλά
αυτό προϋποθέτει ότι η χώρα θα έχει
εισαχθεί σε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Ολα αυτά επηρεάζουν την Αθήνα.
Καθίσταται σαφές ότι η Ελλάδα δεν

Κάνουν ό,τι θέλουν οι αγορές; Η
απάντηση είναι «ναι». Οι «αγορές»
είναι τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία που τοποθετούν στα «ασφαλή»
κρατικά ομόλογα τις αποταμιεύσεις
ασφαλισμένων και καταθετών. Ιταλικές τράπεζες και ιταλικά ταμεία
κατέχουν τα 2/3 του ιταλικού χρέους.
Οι «αγορές», δηλαδή, είναι οι ίδιοι
οι Ιταλοί. Δανείζουν το κράτος τους
για να υποστηρίζει τον δημόσιο τομέα, τις συντάξεις και το κοινωνικό
κράτος καθώς τα έσοδα από τη φορολογία δεν επαρκούν. Αποχώρηση
από την Ευρωζώνη θα οδηγήσει σε
υποτίμηση της λιρέτας και αντίστοιχη αύξηση του χρέους που νομικά
παραμένει σε ευρώ. Η αναπόφευκτη
περικοπή ενός διογκωμένου χρέους
γίνεται μόνο με προσφυγή στο ΔΝΤ
και θα επιφέρει τη βαθιά περικοπή
των ίδιων των ιταλικών καταθέσεων.
Προτού γίνουν όλα αυτά, η αβεβαιότητα για το νόμισμα μπορεί να προκαλέσει φυγή καταθέσεων και επιβολή κεφαλαιακών ελέγχων (capital
controls). Το αποτέλεσμα θα είναι
απότομη ύφεση, σκληρή λιτότητα,
κοινωνικές συγκρούσεις και πολιτική
κατάρρευση.
Γι’ αυτό η νέα ιταλική κυβέρνηση
θα αντιληφθεί ότι για να αποφύγει
βιβλικά δεινά θα πρέπει να συνεχίσει
την πολιτική τής προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία όμως αποδοκιμάστηκε με σφοδρότητα από τους
ψηφοφόρους. Αυτή η θεμελιώδης
αντίφαση καθιστά σχεδόν βέβαιο
ότι όπως το ελληνικό, έτσι και το
«ιταλικό ηφαίστειο» θα εξακολουθεί
«να εκτοξεύει λάβα» για πολύ καιρό
ακόμα...
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Το βαθύ ρήγμα
Βορρά - Νότου
αναστατώνει
την Ευρωζώνη

Γερμανικό δίλημμα
Θα μπορούσαν άραγε οι εξε-

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στην εποχή των ακραίων πολιτικών
φαινομένων που διανύουμε, η Ευρώπη δεν μπορεί να υπολογίζει σε
ανέμελα καλοκαίρια. Το 2015 ήταν
το ελληνικό ψυχόδραμα, που κορυφώθηκε τη νύχτα της 12ης προς 13η
Ιουλίου, οπότε ο Αλέξης Τσίπρας
πήγε στις Βρυξέλλες με το «Οχι» του
δημοψηφίσματος και έφυγε με το
«Ναι» στο τρίτο μνημόνιο. Τον Ιούνιο
του 2016 ήρθε το μέγα σοκ του Brexit
ύστερα από ένα άλλο δημοψήφισμα
σε μια άλλη, πολύ ισχυρότερη χώρα.
Μεσολάβησε το περυσινό, σύντομο
καλοκαίρι της αισιοδοξίας, ύστερα
από τη νίκη του ευρωπαϊστή Εμανουέλ Μακρόν στη Γαλλία, για να
έρθουμε στη φετινή αναγγελία θυέλλης από την Ιταλία, που επανέφερε
στο προσκήνιο τα υπαρξιακά άγχη
για το μέλλον της Ενωσης. Οπως
έγραψαν, παραφράζοντας τον Οσκαρ
Ουάιλντ, οι Financial Times: Tο να
χάσει η Ε.Ε. ένα σημαντικό μέλος
μπορεί να αποδοθεί σε κακή τύχη,
το να χάσει και δεύτερο απανωτά
προδίδει απερισκεψία.

Οι προκλήσεις
Ο μήνας που διανύουμε μπορεί
να αποδειχθεί ο πιο κρίσιμος για
την τύχη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος μετά την καθιέρωση του κοινού νομίσματος. Εκτός από την Ιταλία, σε αχαρτογράφητα νερά βρίσκεται και η Ισπανία ύστερα από
την πτώση της κυβέρνησης Ραχόι
με καταλύτη την καταδίκη 29 στελεχών του κυβερνώντος Λαϊκού
Κόμματος σε 351, αθροιστικά, χρόνια φυλάκισης για οικονομικά σκάνδαλα. Αν συνυπολογιστεί η ελληνική
εκκρεμότητα, που πρέπει να επιλυθεί στη Σύνοδο Κορυφής στις 2829 Ιουνίου, το μεγάλο σεισμογενές
ρήγμα του ευρωπαϊκού Νότου εμ-

φανίζεται και πάλι απειλητικό. Προσθέστε σε όλα αυτά την απειλή
ανοιχτού εμπορικού πολέμου με
τις ΗΠΑ ύστερα από την απόφαση
Τραμπ για δασμούς στο αλουμίνιο
και στον χάλυβα, και έχετε την εικόνα της τέλειας καταιγίδας.
Βραχυπρόθεσμα, οι προκλήσεις
που αντιμετωπίζει η Ε.Ε. φαίνονται
διαχειρίσιμες. Η σύγκρουση με τις
ΗΠΑ είναι επί του παρόντος περιορισμένη, καθώς ο Τραμπ δεν
έθιξε στρατηγικής σημασίας ευρωπαϊκές εξαγωγές, όπως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας,
κάτι που θα ανάγκαζε τις Βρυξέλλες
να ανταποδώσουν τα ίσα με σκληρά
μέτρα κατά των αμερικανικών πολυεθνικών στο πεδίο της ψηφιακής
οικονομίας. Στην Ισπανία, ο σοσιαλιστής Πέδρο Σάντσεθ, που
αναλαμβάνει την πρωθυπουργία,
είναι πεισμένος ευρωπαϊστής, όπως
είναι και οι Ciudadanos, το νέο
κόμμα που φιλοδοξεί να υπερσκελίσει το Ρ.Ρ. στον χώρο της Κεντροδεξιάς. Οσο για το μεγαλύτερο
των προβλημάτων, την Ιταλία, ο
σχηματισμός κυβέρνησης υπό τον
καθηγητή Τζουζέπε Κόντε καθησύχασε τις αγορές. Λέγκα και 5
Αστέρια αναγκάστηκαν να θυσιάσουν τον Πάολο Σαβόνα, που ήταν
κόκκινο πανί για τις Βρυξέλλες και
το Βερολίνο λόγω της αντίθεσής
του στο ευρώ, αναθέτοντας το
υπουργείο Οικονομικών στον πιο
αποδεκτό Τζοβάνι Τρία.
Μεσοπρόθεσμα, όμως, η εικόνα
διαγράφεται περισσότερο προβληματική. Στην Ισπανία, ο Σάντσεθ
θα ηγηθεί κυβέρνησης ασθενέστατης μειοψηφίας, καθώς οι Σοσιαλιστές έχουν μόνο 84 βουλευτές,
ενώ χρειάζονται τουλάχιστον 176
για να κυβερνήσουν. Για όσο διάστημα παραμείνουν στην εξουσία,
θα υποχρεούνται να στηρίζονται

AP / MICHAEL SOHN

Επανέρχονται τα υπαρξιακά διλήμματα
από την κρίση σε Ιταλία και Ισπανία

Οσοι προσδοκούν «οφέλη» για την Ελλάδα μάλλον θα διαψευσθούν. Η ιταλική κρίση ενισχύει την καχυποψία του Βερολίνου απέναντι στον «σπάταλο» Νότο, απομακρύνοντας την Αγκελα Μέρκελ από τις θέσεις του Εμανουέλ Μακρόν.
<
<
<
<
<
<

Απρόθυμο το Βερολίνο
να αποδεχθεί τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις
Μακρόν για την Ευρωζώνη και το ελληνικό χρέος
στην κρίσιμη Σύνοδο
Κορυφής του Ιουνίου.
στην ανοχή όχι μόνο των Podemos
και της Αριστεράς, αλλά και των
εθνικιστικών κομμάτων των Καταλανών και των Βάσκων, τη στιγμή
μάλιστα που η μεγάλη πληγή της
Καταλωνίας παραμένει ανοιχτή.
Με αυτά τα δεδομένα, οι πρόωρες
εκλογές βρίσκονται ήδη στην ημερήσια διάταξη και η προοπτική παρατεταμένης κυβερνητικής αστάθειας διαγράφεται στον ορίζοντα.

Η τρίτη οικονομία της Ευρωζώνης
και όγδοη του κόσμου έχει δεκαπλάσιο ΑΕΠ του ελληνικού, μεγαλύτερο και από εκείνο της Ρωσίας.
Το αστρονομικό χρέος της, γύρω
στα 2,3 τρισ. ευρώ, την καθιστά
πολύ μεγάλη για να διασωθεί, αλλά
και πολύ μεγάλη για να χρεοκοπήσει χωρίς να παρασύρει τις γαλλικές και τις γερμανικές τράπεζες,
τελικά το ίδιο το ευρώ. Ολα αυτά
της δίνουν πολλά διαπραγματευτικά όπλα. Ακόμη περισσότερο
που διαθέτει τα τρίτα μεγαλύτερα
αποθέματα χρυσού στον κόσμο,
εμπορικό πλεόνασμα και ισχυρή,
παρά τα πλήγματα που έχει υποστεί, εξαγωγική βιομηχανία.
Σε κάθε περίπτωση, η ιταλική
κρίση έφερε και πάλι στο προσκήνιο το τεκτονικό ρήγμα ΒορράΝότου που απειλεί να διαρρήξει
την Ευρωζώνη. Οι χειρισμοί του

Εξίσου ασταθής εμφανίζεται η
νέα κυβέρνηση της Ιταλίας. Η ξενοφοβική Λέγκα, με τον κοινωνικό
της πυρήνα στη μικρή και μεσαία
αστική τάξη του πλούσιου Βορρά
και τα 5 Αστέρια, που στηρίζονται
κυρίως στα λαϊκά στρώματα του
φτωχότερου Νότου, είχαν κάκιστες
σχέσεις μέχρι τις εκλογές του Μαρτίου και η ευκαιριακή τους σύμπραξη θεωρείται εύθραυστη.

Κίνδυνος ντόμινο
Το κυριότερο, η νέα κυβέρνηση
θα είναι πολύ περισσότερο διεκδικητική έναντι των Βρυξελλών
και του Βερολίνου – άλλωστε ο
Σαβόνα μπορεί να μην έγινε
υπουργός Οικονομικών, αλλά θα
αναλάβει το υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Οι ιθύνοντες της Ε.Ε. γνωρίζουν
καλά ότι η Ιταλία δεν είναι Ελλάδα.

λίξεις αυτές να σηματοδοτήσουν μια ευνοϊκή, για την Ελλάδα, θερινή συναστρία; Αυτό φαίνεται να σκέφτονται
ορισμένοι στην Αθήνα, υποστηρίζοντας ότι η Γερμανία
βρίσκεται υπό διπλή πίεση –
από τον Τραμπ για να μειώσει το θηριώδες πλεόνασμά της και από τις εξελίξεις
στον Νότο, ιδίως την Ιταλία,
για κάποια χαλάρωση στο
χρέος και τη δημοσιονομική
πειθαρχία. Επί του παρόντος,
τίποτα δεν δικαιώνει αυτές
τις προσδοκίες. Αντίθετα, η
ιταλική κρίση μάλλον ενισχύει την καχυποψία του Βερολίνου απέναντι στον «σπάταλο» Νότο, ενώ η πίεση της
ακροδεξιάς AfD δεν ενθαρρύνει καθόλου τη Μέρκελ να
αποδεχθεί τις προτάσεις Μακρόν.
Η Ευρώπη είχε μια χρυσή ευκαιρία να διορθώσει τα εγγενή προβλήματα της ΟΝΕ και
να προχωρήσει στην πολιτική
ενοποίηση γύρω στις αρχές
της δεκαετίας του 2000. Η
ζωηρή οικονομική ανάπτυξη
της περιόδου εκείνης, όπως
και η σχετική ισορροπία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας
καθιστούσαν βιώσιμο ένα παρόμοιο εγχείρημα. Η επιλογή
της διεύρυνσης, όμως, έπνιξε αυτές τις ελπίδες εν τη γενέσει τους. Στο σημερινό περιβάλλον της οικονομικής δυσπραγίας, των μεταναστευτικών κυμάτων και των εθνικισμών, παρόμοιες προσπάθειες δεν έχουν καμία τύχη.

προέδρου Σέρτζιο Ματαρέλα μεταφράστηκαν από πολλούς Ιταλούς
ως συνταγματικό πραξικόπημα
καθ’ υπόδειξη του Βερολίνου. Την
εντύπωση αυτή ενίσχυσε η εξοργιστική παρέμβαση του Γερμανού
επιτρόπου Γκίντερ Ετινγκερ, ο
οποίος ευχήθηκε δημοσίως να τιμωρήσουν αγρίως οι αγορές τους
Ιταλούς, ώστε να μάθουν να μην
ψηφίζουν «λαϊκιστές» της Δεξιάς
ή της Αριστεράς. Λίγες ώρες μετά
την υπέρβαση του κυβερνητικού
αδιεξόδου στη Ρώμη, ο πρόεδρος
της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
εξόργισε τους Ιταλούς όταν τους
κάλεσε να δουλεύουν περισσότερο
και να είναι λιγότερο διεφθαρμένοι,
αναβιώνοντας ρατσιστικά στερεότυπα που μέχρι πρότινος είχαν
ξεχαστεί ακόμη και από τις ναυαρχίδες του λαϊκιστικού, γερμανικού
Τύπου, όπως η Bild.

Πώς έφθασε η Ιταλία να έχει σε διάστημα μιας εβδομάδας τρεις πρωθυπουργούς, τον εντολοδόχο Τζουζέπε Κόντε, που παραιτήθηκε την
Κυριακή διαμαρτυρόμενος για το
προεδρικό «βέτο» στον υπουργό
Οικονομικών Σαβόνα, αλλά επανήλθε την Παρασκευή, τον Κάρλο
Κοταρέλι, που έλαβε εντολή σχηματισμού μιας κυβέρνησης τεχνοκρατών η οποία δεν γεννήθηκε
ποτέ και τον Πάολο Τζεντιλόνι, που
συνέχιζε εν τω μεταξύ να ασκεί τα
καθήκοντά του ως υπηρεσιακός
πρωθυπουργός; Πώς έγινε τόσο εξόφθαλμη η σύγκρουση δύο αντίρροπων δυνάμεων, της λαϊκής βούλησης, όπως εκφράστηκε στις κάλπες
της 4ης Μαρτίου και της κυριαρχίας
των μηχανισμών οικονομικής εξουσίας, όπως εκφράστηκε με την άνοδο
του κόστους δανεισμού και την πτώση του χρηματιστηρίου;
Οι ρίζες της πολιτικής και θεσμικής
κρίσης που εκδηλώθηκε την εβδομάδα που πέρασε είναι πολύ βαθιές,
αλλά ας θεωρήσουμε ως σημείο αφετηρίας τον Δεκέμβριο του 2016 και
το δημοψήφισμα που προκήρυξε ο
τότε πρωθυπουργός Ματέο Ρέντσι
με θέμα τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις.
Ο κεντροαριστερός Ρέντσι έχασε,
υποχρεώθηκε να τηρήσει την υπόσχεση της παραίτησης και έμεινε
να καθοδηγεί το κυβερνητικό όχημα
από το πίσω κάθισμα, με το αξίωμα
να περνά στον ώς τότε υπουργό
Εξωτερικών Τζεντιλόνι. Η ήττα στο
δημοψήφισμα ήταν ένα πρώτης τάξεως καμπανάκι όχι μόνο για τον
Ρέντσι αλλά και για το σύνολο των

κατεστημένων πολιτικών δυνάμεων
που είχαν στηρίξει το «Ναι». Αν η
Ευρωπαϊκή Ενωση ήταν σε θέση να
μεταρρυθμιστεί προκειμένου να
ανακόψει την άνοδο των ακροδεξιών
και λαϊκιστικών δυνάμεων στην Ιταλία, εκείνη ήταν η στιγμή να το πράξει. Αντ’ αυτού, επελέγη ένα ανόητο
παιχνίδι καθυστερήσεων, με την
ελπίδα ότι η λαϊκή δυσαρέσκεια θα
έχει εκτονωθεί ώς το 2018, πράγμα
που φυσικά δεν έγινε. Ετσι φθάσαμε
στον πολιτικό σεισμό της 4ης Μαρτίου, με την ανάδειξη του Κινήματος
5 Αστέρων σε πρώτο κόμμα (32%)
και την ανάδειξη της Λέγκας του
Βορρά σε πρώτη δύναμη του συνασπισμού της Κεντροδεξιάς (17% η
Λέγκα, 36% η Κεντροδεξιά συνολικά).
Επειτα από περίπου έναν μήνα διερευνητικών επαφών υπό τον πρόεδρο Ματαρέλα, διεφάνη η πρώτη
ελπίδα σχηματισμού κυβέρνησης
ανάμεσα στο Δημοκρατικό Κόμμα
και στο Κίνημα 5 Αστέρων. Τα σενάρια ενταφιάστηκαν με παρέμβαση
του Ρέντσι, ο οποίος τυπικά παρέδωσε την ηγεσία του κόμματος μετά
το νέο εκλογικό ράπισμα αλλά συνέχισε να κρατάει τα ηνία. Ακολούθησαν παράλυση και σενάρια νέας
προσφυγής στις κάλπες στα τέλη
Ιουλίου, μια προοπτική που δυσαρεστούσε κυρίως τη Λέγκα, δεδομένου ότι οι ψηφοφόροι της βρίσκονται κατά βάση στον ιταλικό
Βορρά, ο οποίος τέλη Ιουλίου είναι
έρημος λόγω διακοπών. Αντιθέτως,
ο Νότος, όπου συγκεντρώνεται ο
κύριος όγκος των ψηφοφόρων των
5 Αστέρων σφύζει από ζωή λόγω και

AP / GREGORIO BORGIA

Οι πρωταγωνιστές και το χρονικό της ιταλικής κρίσης

Τζουζέπε Κόντε και Σέρτζιο Ματαρέλα. Η σχέση του νέου πρωθυπουργού
της Ιταλίας με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας πέρασε από χίλια κύματα μέχρι
την ορκωμοσία της κυβέρνησης.
<
<
<
<
<
<

Αφετηρία της πολιτικής
περιπέτειας ήταν το δημοψήφισμα που προκήρυξε στα τέλη του 2016
ο τότε πρωθυπουργός
Ματέο Ρέντσι.

της επιστροφής όσων εργάζονται ή
σπουδάζουν στον Βορρά. Διαφορετικοί ήταν οι υπολογισμοί σε περίπτωση εκλογών τον Σεπτέμβριο, με
τη Λέγκα να ετοιμάζεται για σημαντικά εκλογικά κέρδη, κυρίως εις βάρος των άλλων δεξιών δυνάμεων.
Παράλληλα, με τις τακτικές απειλές για προσφυγή στις κάλπες, οι
επικεφαλής των δύο κομμάτων,

Λουίτζι ντι Μάιο και Ματέο Σαλβίνι
βρίσκονταν σε όλο και συχνότερη
επικοινωνία, ενώ η εξέλιξη που τους
επέτρεψε να μετατραπούν σε κυβερνητικούς εταίρους ήρθε στις αρχές Μαΐου με την άρση των αντιρρήσεων του Σίλβιο Μπερλουσκόνι.
Ο τελευταίος αναθεώρησε την προηγούμενη θέση σύμφωνα με την
οποία η Κεντροδεξιά κατέβηκε στις
εκλογές ως συνασπισμός και θα κυβερνήσει μόνο ως συνασπισμός.
Δεν είναι σαφές τι είδους ανταλλάγματα ή διαβεβαιώσεις πήρε από
τον Σαλβίνι, με τον οποίο διατηρεί
πολλούς ανοικτούς διαύλους, πάντως
ο πολιτικός του υπολογισμός είναι
ότι θα ενισχυθεί από την αποτυχία
της νέας κυβέρνησης. Παρότι οι
νέες δημοσκοπήσεις εμφανίζουν
το κόμμα του σε κάθετη πτώση (μόλις 8%), ο Μπερλουσκόνι συνεχίζει
να τρέφει ελπίδες πολιτικής επανόδου, ιδίως εφόσον, μέσα στον
κουρνιαχτό της πολιτικής κρίσης
πέρασε απαρατήρητη η δικαστική
απόφαση που του επιτρέπει να διεκδικήσει ξανά αιρετό αξίωμα.

Οι «θυσίες»
Το κυβερνητικό πρόγραμμα των
5 Αστέρων και της Λέγκας αρχικά
περιελάμβανε στοιχεία που ενοχλούσαν τις Βρυξέλλες, όπως το «πάγωμα»
του ιταλικού χρέους που κατέχει η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα
στοιχεία αυτά αφαιρέθηκαν, όπως
αργότερα θυσιάστηκε και ο υπουργός
Οικονομικών Πάολο Σαβόνα, ο οποίος ήταν της άποψης ότι η Ιταλία
πρέπει να είναι έτοιμη για το ενδε-

χόμενο εξόδου από την Ευρωζώνη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας
ασκεί το συνταγματικό δικαίωμα
της απόρριψης διορισμού υπουργού.
Το ίδιο είχε συμβεί όταν ο Μπερλουσκόνι είχε προσπαθήσει να διορίσει τον υπόδικο για σχέσεις με τη
μαφία Τσέζαρε Πρέβιτι στο αξίωμα
του υπουργού Δικαιοσύνης αλλά και
όταν ο κεντροαριστερός Ματέο Ρέντσι επέλεγε την κυβερνητική του
ομάδα. Απλώς, ο διορισμός του Πιερ
Κάρλο Παντοάν ως υπουργού Οικονομικών είχε παρουσιαστεί ως επιλογή του Ρέντσι, ενώ στην περίπτωση Σαβόνα τα εμπλεκόμενα πολιτικά
κόμματα δεν έμειναν σιωπηλά, αλλά
μίλησαν για συνταγματικό πραξικόπημα. Μέσα σε λίγες ημέρες, τα
5 Αστέρια πέρασαν από τους επαίνους προς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στην απαίτηση να καθαιρεθεί από το αξίωμά του και πάλι
πίσω στον ρόλο του συνομιλητή του
προεδρικού μεγάρου. Αλλά και για
τον Σαλβίνι, η υποχρεωτική απόσυρση του Σαβόνα παρά τις αρχικές
μεγαλόστομες δηλώσεις («δεν θα
αλλάζει ένας υπουργός της ιταλικής
κυβέρνησης κάθε φορά που κάποιος
ξυπνάει στραβά στο Παρίσι ή στο
Βερολίνο») συνιστά σαφή ήττα, την
οποία πιθανώς σκοπεύει να μετριάσει
στα μάτια των υποστηρικτών του
επικεντρωνόμενος στον ρόλο του
απηνή διώκτη προσφύγων, μεταναστών, ακόμη και Ιταλών τσιγγάνων, από το αξίωμα του νέου υπουργού Εσωτερικών.
EΥΡΙΔΙΚΗ MΠΕΡΣΗ
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Λήξη συναγερμού μέχρι νεωτέρας

Η κυβέρνηση Πέδρο Σάντσεθ έχει περιορισμένα περιθώρια δράσης και πολλές προκλήσεις να αντιμετωπίσει
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

Την ώρα που η κυβέρνησή του κατέρρεε μετά επτά ολόκληρα χρόνια,
ο συντηρητικός πρωθυπουργός της
Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι δεν ήταν
καν μέσα στο Κοινοβούλιο. Παρέμεινε
οκτώ ολόκληρες ώρες σε ένα ακριβό
πολυασιατικό εστιατόριο της Μαδρίτης, που σερβίρει σούσι, ψάρι με
τρούφα, κροκέτες μανιταριών και
μάνγκο με τζίντζερ, καπνίζοντας πούρα και πίνοντας κοκτέιλ με τους
υπουργούς του.
Ισως η επιλογή του τόπου, στον
οποίο κατέφυγε ο Ραχόι τη στιγμή
που κρινόταν το πολιτικό του μέλλον,
απηχεί εν μέρει και τη στάση του όσο
το Λαϊκό Κόμμα του βυθιζόταν βαθιά
στην κρίση. Προκλητικά αδιάφορος,
αποκομμένος από το κοινό αίσθημα,
εγκλωβισμένος σε ένα παράλληλο
σύμπαν. Πολλοί πιστώνουν τη θετική
αυτή εικόνα της οικονομίας στον
Ραχόι και στις σκληρές μεταρρυθμίσεις
στις οποίες προχώρησε. Η Ισπανία
ανήκει σήμερα, μετά μια σκληρή πορεία εξυγίανσης, στις χώρες με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ε.Ε. (2,9%
για φέτος, ενώ το έλλειμμα αναμένεται
να κυμανθεί στο 2,6% του ΑΕΠ). Ακόμη και η διαβόητα υψηλή ανεργία
υποχωρεί στο 15%, παρόλο που η
αγορά εργασίας παραμένει διχασμένη
ανάμεσα σε εκείνους με μόνιμη απασχόληση και στο 27% του δυναμικού
με προσωρινό συμβόλαιο.
Εκεί πάντως που απέτυχε οικτρά
ήταν η αντιμετώπιση της εσωκομματικής διαφθοράς. Στο Λαϊκό Κόμμα
είχε ουσιαστικά διαμορφωθεί ένα παράλληλο, σκιώδες σύστημα χρηματοδότησης και ο Ραχόι παρέμεινε
αδρανής τόσο στη διάρκεια της δικαστικής υπόθεσης όσο και στη συνέχεια, αρνούμενος να συναινέσει
σε μια νέα περίοδο διαφάνειας. Εκδηλη
ήταν η προσπάθειά του για συγκάλυψη του σκανδάλου Γκουρτέλ, με

Ο Σάντσεθ διαδέχθηκε τον Ραχόι στην εξουσία. Ο τελευταίος θα μπορούσε να παραιτηθεί πριν από τη διεξαγωγή της πρότασης μομφής και να ανοίξει τον δρόμο για έτερο μέλος του Λαϊκού Κόμματος προς την πρωθυπουργία, αλλά δεν το έκανε.
αποτέλεσμα οι δικαστές να θεωρήσουν
αναξιόπιστη την κατάθεσή του και
να επιβάλουν βαριές ποινές σε όλους
τους εμπλεκομένους.

Το χρονικό
Η ύστατη απόπειρα του Ραχόι να
παραμείνει στην εξουσία και να επιβιώσει της πρότασης μομφής των Σοσιαλιστών επικεντρώθηκε στον Πέδρο
Σάντσεθ. Στόχος του απερχόμενου
πρωθυπουργού ήταν να απαξιώσει
τον πολιτικό του αντίπαλο και να αποτρέψει άλλα κόμματα να συνταχθούν
με τους Σοσιαλιστές εναντίον του. Οι
εκκλήσεις στελεχών του κόμματός
του να μη συμπαρασύρει στην πτώση
του και το κόμμα, δεν απέδωσαν καρπούς. Ο Ραχόι θα μπορούσε να παραι-

τηθεί πριν από τη διεξαγωγή της πρότασης μομφής, όταν άρχισε να διαφαίνεται το αποτέλεσμά της και να
ανοίξει τον δρόμο για έτερο μέλος του
Λαϊκού Κόμματος προς την πρωθυπουργία. Δεν το έκανε.
Το ισπανικό δράμα έληξε με την
υπερψήφιση της πρότασης με 180
ψήφους, την παραίτηση Ραχόι και
την πρωθυπουργοποίηση του Σάντσεθ. Είχε άλλωστε προηγηθεί η στήριξη –εκτός από τους Ποδέμος και
τους Καταλανούς αυτονομιστές– του
βασκικού εθνικιστικού κόμματος μετά
τη δέσμευση του Σοσιαλιστή ηγέτη
ότι θα τηρήσει τον προϋπολογισμό
του Ραχόι, που προβλέπει επενδύσεις
στη Χώρα των Βάσκων.
Το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση

μειοψηφίας του Σάντσεθ έχει ημερομηνία λήξης. Στηρίζεται σε μόλις 84
βουλευτές στην 350μελή Βουλή της
χώρας και διαθέτει περιορισμένα περιθώρια δράσης. Θεωρείται σχεδόν
δεδομένο ότι εντός του επόμενου
έτους θα υποχρεωθεί να προκηρύξει
εκλογές, υπό την πίεση των κεντρώων
Πολιτών (Ciudadanos) που φέρονται
να προηγούνται στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Γι’ αυτό, άλλωστε, απέφυγαν να στηρίξουν την πρόταση
μομφής των Σοσιαλιστών, φιλοδοξώντας είτε να καταθέσουν τη δική
τους είτε να εξωθήσουν τη χώρα σε
εκλογές και να τις κερδίσουν. Οντως,
η πλειοψηφία των Ισπανών (55%) επιθυμεί άμεση προσφυγή στις κάλπες,
παρόλο που μεγάλο ποσοστό του εκλο-

γικού σώματος δηλώνει αναποφάσιστο
και απρόθυμο να ασκήσει το εκλογικό
του δικαίωμα.
Ο Σάντσεθ, ο επονομαζόμενος και
Γκουάπο (Ομορφος), ανέλαβε την ηγεσία των Σοσιαλιστών το 2014 σε μια
περίοδο παρακμής για το κόμμα του.
Γεννημένος το 1972 στη Μαδρίτη, μεγάλωσε σε μια πλούσια οικογένεια
από πατέρα επιχειρηματία και μητέρα
δημόσιο υπάλληλο. Σπούδασε στη γενέτειρά του κι απέκτησε μάστερ στην
Πολιτική Οικονομία στις Βρυξέλλες.
Διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος στην
ισπανική πρωτεύουσα για πέντε χρόνια
(2004-2009) και εξελέγη βουλευτής
επί πρωθυπουργίας Χοσέ Λουί Θαπατέρο. Η θητεία του έληξε το 2011, όταν
το Λαϊκό Κόμμα κέρδισε με απόλυτη
πλειοψηφία, απομακρύνοντας τους
Σοσιαλιστές από την εξουσία. Το 2013
επανεξελέγη στην Κάτω Βουλή μετά
την παραίτηση ενός βουλευτή. Το
2015, όταν αναδείχθηκε δεύτερος μετά
τον Ραχόι, επιχείρησε και απέτυχε να
σχηματίσει κυβέρνηση με τους Ciudadanos.
Στη νέα αναμέτρηση, του 2016, το
ποσοστό των Σοσιαλιστών ήταν το
χαμηλότερο από την αποκατάσταση
της δημοκρατίας μετά τον θάνατο του
στρατηγού Φράνκο το 1975, με αποτέλεσμα να υποχρεωθεί σε παραίτηση.
Εναν χρόνο αργότερα ωστόσο ξανακέρδισε τις προκριματικές εκλογές για
την ηγεσία των Σοσιαλιστών, προχθές
δε και την πρωθυπουργία της χώρας.
Πρόκειται για μια εντυπωσιακή πολιτική σταδιοδρομία, αν αναλογιστεί
κανείς ότι πολλοί αναλυτές τον θεωρούν άνευρο, πολιτικά ατάλαντο, άνευ
χαρίσματος και οράματος. «Ο Πέδρο
Σάντσεθ θα μείνει στην ιστορία ως ο
Ιούδας της ισπανικής πολιτικής σκηνής», ανέφερε πρόσφατα στέλεχος
του Λαϊκού Κόμματος, σχολιάζοντας
την προσωρινή (καιροσκοπική;) προσέγγισή του με τον Ραχόι όταν ξέσπασε
η κρίση στην Καταλωνία.
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Η Καταλωνία
Ελπίδες για γεφύρωση

των σχέσεων Μαδρίτης Βαρκελώνης δημιουργεί
η ανάληψη της εξουσίας
από τους Σοσιαλιστές.
Πριν από οκτώ μήνες ο
αποπεμφθείς πρόεδρος
της Καταλωνίας, Κάρλες
Πουζντεμόν, βύθισε την
Ισπανία στη χειρότερη πολιτική της κρίση μετά τη
δεκαετία του ’70, προκηρύσσοντας ένα αντισυνταγματικό δημοψήφισμα
και ανακηρύσσοντας στη
συνέχεια μονομερώς την
ανεξαρτησία της περιοχής
από την Ισπανία. Το γεγονός ότι τα δύο μεγαλύτερα
κόμματα της Καταλωνίας
που τάσσονται υπέρ της
ανεξαρτησίας παρείχαν τη
στήριξή τους στον Σάντσεθ κατά την πρόταση
μομφής, είναι πιθανό να
σημαίνει ότι ο νέος πρωθυπουργός τούς έχει υποσχεθεί ανταλλάγματα,
όπως συνέβη άλλωστε και
με τους Βάσκους εθνικιστές. Στην ομιλία του την
περασμένη Πέμπτη, ο
Σάντσεθ δεσμεύθηκε ότι
θα εγκαινιάσει διάλογο με
τη νέα κυβέρνηση της Καταλωνίας και πως προτίθεται να οικοδομήσει κλίμα
συναίνεσης προκειμένου
να αντιμετωπιστεί η περυσινή συνταγματική κρίση.
Σε μια κίνηση καλής θέλησης, λίγο μετά την ορκωμοσία του νέου πρωθυπουργού, οι καταλανικές
αρχές ανακοίνωσαν τη
σύνθεση του υπουργικού
τους συμβουλίου από το
οποίο απουσιάζουν τέσσερις υποψήφιοι που τελούν υπό έρευνα για τον
ρόλο τους στην προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης
της Καταλωνίας.
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Η πτώση της τουρκικής λίρας
κλονίζει και τον Ερντογάν

Ζητούν δικαίωμα
στην άμβλωση
και στη Β. Ιρλανδία

Το 47,8% των πολιτών δηλώνει σήμερα ότι δεν εμπιστεύεται τον πρόεδρο

Μετά το δημοψήφισμα

Τη βεβαιότητα του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν για επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος AKP στις πρόωρες εκλογές
της 24ης Ιουνίου κλονίζουν η
κατακόρυφη πτώση της αξίας
της τουρκικής λίρας και τα προμηνύματα για επερχόμενη οξύτατη οικονομική κρίση στη γειτονική χώρα.
Η ανησυχία του Τούρκου προέδρου ενισχύεται, καθώς στα 15
χρόνια της πολιτικής του κυριαρχίας οι ψηφοφόροι αποδέχθηκαν
τη μεγαλομανία, τις συχνά αντικρουόμενες και τυχοδιωκτικές
διπλωματικές του πρωτοβουλίες
και τη διαφθορά στον στενό οικογενειακό του κύκλο, λόγω της
πρωτοφανούς στην τουρκική
ιστορία ανόδου του βιοτικού τους
επιπέδου.
Η ενίσχυση του κατά κεφαλήν
εισοδήματος της Τουρκίας από
το 2003 μέχρι που ξεπερνά το
70%, σύμφωνα με στοιχεία της
Παγκόσμιας Τράπεζας, απειλείται
από τη διαφαινόμενη οικονομική
κρίση και τη μαζική φυγή ξένων
επενδυτών, όπως αναφέρει σε
άρθρο της η εφημερίδα Wall Street Journal.

Tων KIMIKO DE FREYTAS-TAMURA
και ALAN COWELL
THE NEW YORK TIMES

Παρά τις προσπάθειες του προέδρου Ερντογάν να εμφανίσει
την πτώση της λίρας ως αποτέλεσμα συνωμοσίας ξένων δυνάμεων, που δεν αποδέχονται την
ενίσχυση της επιρροής της Αγκυρας στη διεθνή σκηνή και την
ηγετική θέση που φιλοδοξεί να
κατακτήσει η Τουρκία στον μουσουλμανικό κόσμο, η τουρκική
αντιπολίτευση αμφισβητεί ήδη
με επιτυχία τα επιτεύγματα του
«σουλτάνου».
Σφυγμομέτρηση της αξιόπιστης
εταιρείας MetroPOLL, που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, εμφανίζει το 47,8% των
Τούρκων να μην εμπιστεύεται
τον πρόεδρο.
Την περασμένη Κυριακή, ο
υποψήφιος πρόεδρος του κεμαλικού CHP Μουχαρέμ Ιντσέ έλεγε
μιλώντας σε εκδήλωση ψηφοφόρων του: «Το αυταρχικό αυτό καθεστώς έχει κουράσει την Τουρκία. Η διαφθορά, οι ιδεολογικές
εμμονές, η διάλυση των ανεξάρτητων οικονομικών και δημοσιονομικών θεσμών, η αδιαφάνεια
του κρατικού προϋπολογισμού
και η διασπάθιση του δημοσίου
χρήματος έφεραν την οικονομία

Τον λατρεύουν

AP / EMRAH GUREL

Σφυγμομετρήσεις

Σε μία συγκυρία οξείας πόλωσης, όμως, με την αντιπολίτευση
να στερείται ισότιμης πρόσβασης
στα μέσα ενημέρωσης και πολλές
ανεξάρτητες δημοσιογραφικές
φωνές να φυλακίζονται κατά το
δοκούν από την ελεγχόμενη από
την κυβέρνηση δικαιοσύνη, ακόμη και η οικονομική κρίση ίσως
δεν σταθεί ικανή να απομακρύνει
τους ψηφοφόρους από το άστρο
του Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα
με τον Σονέρ Τσαγκαπτάι, διευθυντή του τουρκικού προγράμματος του Washington Institute
for Near East Policy και συγγραφέα πρόσφατης βιογραφίας του
προέδρου Ερντογάν.

«Η μισή Τουρκία λατρεύει τον Ερντογάν και τον θεωρεί αλάνθαστο»,
υποστηρίζει ο Σονέρ Τσαγκαπτάι.
<
<
<
<
<
<

Σε ποια περίπτωση
το AKP κινδυνεύει να
χάσει την πλειοψηφία
στις εκλογές της 24ης
Ιουνίου.
μας στο χείλος της αβύσσου».
Παρά τις φιλόδοξες προβλέψεις
της τουρκικής αντιπολίτευσης
και τα ανησυχητικά –για τον πρόεδρο Ερντογάν– στοιχεία των δημοσκοπήσεων, όμως, το AKP και
ο Ταγίπ Ερντογάν επικράτησαν
σε κάθε εκλογική αναμέτρηση
από το 2002 μέχρι σήμερα, με
εξαίρεση τις εκλογές του Ιουνίου
2015, όταν η κατακερματισμένη
αντιπολίτευση απέτυχε να εκμεταλλευθεί τις νίκες της, επιτρέποντας στο AKP να εξασφαλίσει
συντριπτική πλειοψηφία σε επαναληπτικές εκλογές τέσσερις μήνες αργότερα.
Αυτή τη φορά, όμως, μερίδα

της τουρκικής αντιπολίτευσης
εμφανίζει πρωτόγνωρο βαθμό
συντονισμού. Στις βουλευτικές
εκλογές, που θα διεξαχθούν ταυτόχρονα με τις προεδρικές στις
24 Ιουνίου, το κοσμικό CHP του
Ιντσέ θα συνασπισθεί με το συντηρητικό φιλοϊσλαμικό κόμμα
Saadet και το νεοκεμαλικό, εθνικιστικό Iyi της Μεράλ Ακσενέρ.
Απρόβλεπτες και ιδιαίτερα δυσάρεστες για τον πρόεδρο Ερντογάν μπορεί να είναι οι εξελίξεις
εάν το φιλοκουρδικό HDP, μέρος
της ηγεσίας του οποίου βρίσκεται
στη φυλακή, επιτύχει να ξεπεράσει το 10% των ψήφων, που
του εξασφαλίζει εκπροσώπηση
στην Εθνοσυνέλευση. Σε μια τέτοια περίπτωση, το AKP κινδυνεύει να χάσει την απόλυτη πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση,
απειλώντας άμεσα την επιβίωση
της κυβέρνησής του, ακόμη και
εάν ο Ταγίπ Ερντογάν εξασφαλίσει την επανεκλογή του στην
προεδρία.

«Ελάχιστοι είναι οι Τούρκοι που
θα επιλέξουν να μην ψηφίσουν
τον Ερντογάν εξαιτίας της κατάρρευσης της οικονομίας. Η μισή
Τουρκία λατρεύει τον Ερντογάν
και τον θεωρεί αλάνθαστο. Για
αυτούς, τα προβλήματα της οικονομίας δεν οφείλονται στην
κυβερνητική κακοδιαχείριση, αλλά στις προσπάθειες των εχθρών
του προέδρου να τον υπονομεύσουν», λέει ο κ. Τσαγκαπτάι μιλώντας στην Wall Street Journal.
Ο Ασλί Αϊντιτασμπάς, ειδικός
της Τουρκίας στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων
(European Council on Foreign
Relations), επισημαίνει ότι η
απόφαση της Αγκυρας να προκηρύξει πρόωρες εθνικές εκλογές
ενάμιση χρόνο νωρίτερα από
την προγραμματισμένη ημερομηνία έγινε σε μια προσπάθεια
επανεκλογής του προέδρου Ερντογάν και του κυβερνώντος κόμματος AKP πριν από το αναμενόμενο ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης στη χώρα.
«Βρισκόμαστε ακόμη στα αρχικά στάδια της κρίσης και οι
Τούρκοι ψηφοφόροι δεν έχουν
συνειδητοποιήσει το εύρος της
και τις επιπτώσεις που αυτή θα
έχει στην καθημερινότητά τους.
Η οικονομική κρίση θα χτυπήσει
σκληρά τους Τούρκους πολίτες
και θα μεταβάλει ριζικά την εκλογική τους συμπεριφορά. Το ερώτημα είναι πότε θα γίνει αυτό»,
λέει ο κ. Αϊντιτασμπάς.
Στο μεταξύ, ο φιλοκυβερνητικός τουρκικός Τύπος επιλέγει τη
συνωμοσιολογία, επιρρίπτοντας
ευθύνες σε «σκοτεινά κέντρα»
για τα προβλήματα του εθνικού
νομίσματος.
REUTERS

O Τάιλερ Μακ Νάλι εξεπλάγη όταν
ανοίγοντας την πόρτα του σπιτιού
του στο Μπέλφαστ βρήκε δύο αστυνομικούς να τον περιμένουν και
σοκαρίστηκε όταν του έδειξαν την
άδεια να ψάξουν την κατοικία του.
Είχαν λόγους να πιστεύουν ότι ο
κ. Μακ Νάλι είχε παραγγείλει χάπια
έκτρωσης για κάποια «ευάλωτη
γυναίκα». Τελικά η υπόθεση κατέπεσε λόγω έλλειψης στοιχείων.
Το δημοψήφισμα στην Ιρλανδία
που έβαλε τέλος στην σχεδόν ολική
απαγόρευση των αμβλώσεων ενέπνευσε πολλές εκκλήσεις στο Μπέλφαστ, στο Λονδίνο και αλλού για
παρόμοια φιλελευθεροποίηση στην
υπό βρετανική κυριαρχία Βόρεια
Ιρλανδία όπου ισχύουν αυστηρότατοι νόμοι σχετικά με τη διακοπή
της κύησης από τον 19ο αιώνα.

Πολύπλοκο ζήτημα
Ωστόσο, ο δρόμος για την άρση
της απαγόρευσης των αμβλώσεων
είναι πολύ πιο πολύπλοκος από ό,τι
ήταν στην Ιρλανδία όπου αφορούσε
τη σαφή ανατροπή μιας συνταγματικής τροποποίησης.
Η Βόρεια Ιρλανδία έχει μπλοκάρει όλες τις προσπάθειες του Λονδίνου να φιλελευθεροποιήσει τον
νόμο για τις αμβλώσεις, ο οποίος
επιτρέπει τη διακοπή της κύησης
μόνο όταν τίθεται σε κίνδυνο η
ζωή της γυναίκας. Δεν υπάρχουν
άλλες εξαιρέσεις, ούτε ο βιασμός,
ούτε η αιμομειξία ή η συγγενής
ανωμαλία του εμβρύου. Οσοι παραβίαζαν την απαγόρευση κινδύνευαν, όπως τόνισε ο Μακ Νάλι,
με ισόβια κάθειρξη.
Αν και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η πλειοψηφία στη Βόρεια
Ιρλανδία επιθυμεί να υπάρχει πρόσβαση στην άμβλωση, για τις καθολικές και προτεσταντικές ομάδες το θέμα περιπλέκεται από
τον σεχταρισμό.
Παρότι το Σιν Φέιν δήλωσε μετά
την ψηφοφορία στην Ιρλανδία ότι
η εκστρατεία για φιλελευθεροποιημένο νόμο περί των αμβλώσεων
πρέπει να εξαπλωθεί και στον Βορρά,
παραδοσιακά όλα τα πολιτικά κόμματα στη Βόρεια Ιρλανδία τάσσονται
κατά των αμβλώσεων, όπως τόνισε
η Ελεάνορ Κρόσεϊ Μαλόουν, εκπρόσωπος της Rosa, μιας οργάνωσης
για το δικαίωμα στην άμβλωση.
Σε κάποιες περιπτώσεις, οι γυναίκες με ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη
στη Βόρεια Ιρλανδία απελπίζονται.

Αν και μπορούν να ταξιδέψουν στη
Βρετανία, στην Ουαλλία ή στη Σκωτία προκειμένου να κάνουν άμβλωση, για όσες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, τα χάπια
της έκτρωσης είναι μια ορατή εναλλακτική λύση.
Οι συνέπειες αυτής της κατάστασης είναι νεφελώδεις και δημιουργούν πονοκεφάλους για την
πρωθυπουργό της Βρετανίας Τερέζα Μέι, σε μία στιγμή που απασχολείται με την εσωτερική διαμάχη στο Συντηρητικό Κόμμα για
την αποχώρηση από την Ε.Ε.
Μετά την ψηφοφορία στη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, η Βρετανίδα
υπουργός για τις Γυναίκες και την
Ισότητα Πένι Μόρνταοντ δήλωσε
ότι η ψηφοφορία έδινε ελπίδες στις
γυναίκες στη Βόρεια Ιρλανδία. Το
αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα
έχει ανανεώσει το αίτημά του για
νέο νόμο περί των αμβλώσεων στη
Βόρεια Ιρλανδία. Υπάρχουν αιτήματα για ξεχωριστό δημοψήφισμα
στη Βόρεια Ιρλανδία, αν και ο νόμος
μπορεί να αλλάξει με μία απλή πράξη
του Κοινοβουλίου.
«Στη Βόρεια Ιρλανδία εξακολουθούμε να έχουμε μία απαγόρευση
που χρονολογείται από το 1861»,
δήλωσε η Κρόσεϊ Μαλόουν. Περισσότεροι φιλελεύθεροι νόμοι εισήχθησαν το 1967 και ουδέποτε
επεκτάθηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία.
Η πολιτική κατάσταση περιπλέκεται από την εξάρτηση της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι από τους
<
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Με εξαίρεση το Σιν Φέιν,
όλα τα πολιτικά κόμματα
παραδοσιακά τάσσονται
κατά της φιλελευθεροποίησης του νόμου.
δέκα βουλευτές που εκπροσωπούν
τη Βόρεια Ιρλανδία και οι οποίοι
προέρχονται από το Ενωτικό Κόμμα που αντιτίθεται στις αμβλώσεις. Μάλιστα, η ηγέτις του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος
Αρλίν Φόστερ τόνισε ότι το δημοψήφισμα δεν έχει συνέπειες στον
νόμο στη Βόρεια Ιρλανδία.
Εξακολουθούν να υπάρχουν
τεράστιες δυνάμεις κατά του δικαιώματος στην άμβλωση στη
Βόρεια Ιρλανδία, όπου το 90%
του πληθυσμού αυτοπροσδιορίζεται ως χριστιανοί και όπου οι
θρησκευτικές ομάδες εξακολουθούν να έχουν σημαντική πολιτική επιρροή.

Νέα στροφή από τον Ντόναλντ Τραμπ στο Κορεατικό
Θα γίνει, μέχρι νεωτέρας, η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη στις 12 Ιουνίου
Η κοινή λογική λέει ότι, όπως τα μεγάλα καράβια αργούν να πάρουν
στροφή στην ανοιχτή θάλασσα,
έτσι και η αμερικανική υπερδύναμη
δεν αλλάζει εύκολα θέσεις στην
εξωτερική της πολιτική. Ωστόσο ο
αντισυμβατικός Ντόναλντ Τραμπ
εννοεί να ανατρέψει ό,τι θεωρούσαμε μέχρι χθες δεδομένο. Τελευταίο κρούσμα ήταν η στάση του
στο Κορεατικό.
Το βράδυ της Παρασκευής, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι
θα πραγματοποιηθεί, τελικά, στις
12 Ιουνίου, στη Σιγκαπούρη, η προγραμματισμένη συνάντησή του με
τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ
Ουν, την οποία ο ίδιος ο Τραμπ είχε
ματαιώσει πριν από μία εβδομάδα.
Προηγήθηκε συνάντησή του με τον
Κιμ Γιονγκ Τσολ, νούμερο δύο του
βορειοκορεατικού καθεστώτος, στον
Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ επιβεβαίωσε
την πληροφορία ότι ο απεσταλμένος
της Πιονγιάγνκ του διαβίβασε επιστολή του Κιμ Γιονγκ Ουν, την οποία
χαρακτήρισε «πολύ ενδιαφέρουσα».
Αργότερα, πληροφόρησε τους δημοσιογράφους ότι δεν την είχε διαβάσει ακόμη.
Επιπλέον, ο Αμερικανός πρό-

βλέψιμη συμπεριφορά από την κυβέρνηση Τραμπ. Μετά την ιστορική
συνάντησή του με τον ηγέτη της
Νότιας Κορέας Μουν Τζάε Ιν, το
καθεστώς Κιμ προχώρησε σε δύο
σημαντικές, μονομερείς χειρονομίες
καλής θέλησης. Αφ’ ενός μεν έκανε
δώρο στον Τραμπ την απελευθέρωση τριών Αμερικανών ομήρων,
αφ’ ετέρου δε κατέστρεψε το πεδίο
πυρηνικών δοκιμών της χώρας.

Η Ουάσιγκτον

Ο Κιμ Γιονγκ Τσολ, βασικός διαπραγματευτής της Βόρειας Κορέας, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και
τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στον Λευκό Οίκο.
εδρος δήλωσε ότι «η Βόρεια Κορέα
επιθυμεί να προχωρήσει στην αποπυρηνικοποίηση», κάτι που ούτε
ο επισκέπτης του ούτε καμία άλλη
επίσημη πηγή της Πιονγιάνγκ επιβεβαίωσε. Η Wall Street Journal
ανέφερε ότι στην επιστολή του ο
Κιμ εκφράζει τη βούλησή του να

συναντηθεί με τον Τραμπ χωρίς
να δεσμεύεται σε τίποτα συγκεκριμένο ως προς το επίμαχο θέμα.
Οι Αμερικανοί επιδιώκουν τον μονομερή πυρηνικό αφοπλισμό της
Βόρειας Κορέας, με αντάλλαγμα τη
σταδιακή άρση των οικονομικών
κυρώσεων, ενώ η πάγια θέση της

Πιονγιάνγκ μιλάει για συνολική
αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου, ζητώντας την
αποχώρηση των αμερικανικών
στρατευμάτων.
Η αλήθεια είναι ότι, στο ψυχόδραμα των τελευταίων εβδομάδων,
η Βόρεια Κορέα είχε πολύ πιο προ-

Αντίθετα, η συμπεριφορά της
Ουάσιγκτον υπήρξε επιεικώς σχιζοειδής. Ο σύμβουλος Εθνικής
Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον
Μπόλτον ερέθισε τη Βόρεια Κορέα
καλώντας την να ακολουθήσει στο
θέμα της αποπυρηνικοποίησης το
παράδειγμα της Λιβύης. Το τραγικό
τέλος του Μουαμάρ Καντάφι, ύστερα από τη στρατιωτική επέμβαση
των ΗΠΑ και των συμμάχων τους,
ήταν επαρκής λόγος για να θεωρηθεί αυτή η δήλωση από την Πιονγιάνγκ ως πολεμική κραυγή για
την ανατροπή του καθεστώτος.
Θα μπορούσε να υποθέσει κανείς
ότι κύκλοι του βαθέος κράτους των
ΗΠΑ προσπάθησαν συνειδητά να

τορπιλίσουν την εξομάλυνση των
σχέσεων της υπερδύναμης με τη
Βόρεια Κορέα και, σε βάθος χρόνου,
με την Κίνα.
Μετά την αναμενόμενη αντίδραση της Βόρειας Κορέας, ο Τραμπ
ανακοίνωσε, στις 24 Μαΐου, ότι ματαιώνει τη συνάντηση γιατί διαπίστωσε, λέει, «ανοιχτή εχθρότητα»
εκ μέρους των Βορειοκορεατών.
Ωστόσο, δύο ημέρες αργότερα, ο
φιλειρηνιστής πρόεδρος της Νότιας
Κορέας Μουν Τζάε Ιν, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο «λιώσιμο
του πάγου» ήδη από τους πρόσφατους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, διοργάνωσε μια νέα συνάντηση-έκπληξη με τον Κιμ, η οποία απ’
ό,τι φαίνεται έσωσε την παρτίδα.
Ακολούθησε η επίσκεψη του υψηλού Βορειοκορεάτη απεσταλμένου
στις ΗΠΑ και η νεκρανάσταση της
συνάντησης κορυφής. Ολα αυτά,
εάν βέβαια δεν μεσολαβήσει μέχρι
τότε κάτι απρόβλεπτο – ένα πολύ
μεγάλο «αν», με δεδομένη την ιδιοσυγκρασία του Τραμπ και τις εμφανέστατες, πλέον, παλινωδίες της
Αμερικής σε όλα τα καίρια θέματα
εξωτερικής πολιτικής.
REUTERS
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Ο «πράσινος» ιστορικός συμβιβασμός
Η Ομόνοια έχει αλλάξει πορεία πλεύσης από το βράδυ της 2ας Μαΐου, ενώ οι οργανωμένοι αποφάσισαν ίδρυση νέου σωματείου
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΗ

Η 4η Ιουνίου του 1948 δεν είναι
απλώς μία ιστορική ημερομηνία
για τον κυπριακό αθλητισμό. Είναι
η προίκα που η Ομόνοια ακόμα
κουβαλά στις αποσκευές της, το
πολύ γερό θεμέλιο στο οποίο βασίζει
τη μέχρι σήμερα πορεία της. Μία
πορεία που τα τελευταία χρόνια
ασφαλώς δεν συνάδει ούτε με τη
διαδρομή αλλά και ούτε με το εκτόπισμά της λαοφιλέστερης ομάδας
του τόπου στον ποδοσφαιρικό μας
χώρο. Ήταν η ίδρυση της Ομόνοιας
τέκνο της ανάγκης και όχι σπορά
της τύχης. Ήταν η απάντηση, η
αντίσταση κάποιων ανθρώπων
<
<
<
<
<
<
<

Η Ομόνοια, το σωματείο
των αριστερών καταβολών, συμβιβάστηκε
και πήρε μια απόφαση
ενάντια στα πιστεύω της.
στην ιδεολογική καταπίεση της
εποχής, προερχόμενη από τους
αποκαλουμένους εθνικόφρονες.
Μια ομάδα νέων ανθρώπων που
πίστευαν στις αρχές της ομόνοιας,
της ισότητας και της ελπίδας (το
τριφύλλι με το πράσινο χρώμα της
ελπίδας είναι το έμβλημα του σωματείου) είχαν ενωθεί αυθόρμητα,
προσδοκώντας στην ξαστεριά.
Την περασμένη Τρίτη (2 Μαΐου
2018) η Ομόνοια άλλαξε. Άλλαξε
γραμμή πλεύσης. Ή ακριβέστερα
έκανε τη μεγάλη στροφή πολιτικής.
Η Ομόνοια, το σωματείο των αριστερών καταβολών και προσανατολισμών, συμβιβάστηκε και πήρε
μια απόφαση ενάντια στα πιστεύω
της. Απόφαση που λέγεται εκχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος
σε τρίτο πρόσωπο. Η εμπορευματοποίηση του αθλητισμού δεν είναι
αριστερή θέση. Ήταν όμως ο ιστορικός αυτός συμβιβασμός, με βάση
όλες τις ενδείξεις, θέμα επιβίωσης
για το σωματείο.

Συντριπτικό ποσοστό

Η εποχή Σταύρου Παπασταύρου
άρχισε και επίσημα από το βράδυ
της περασμένης Τρίτης. Το ποσοστό
της υπερψήφισης της πρότασης

Τα μέλη της Ομόνοιας έδωσαν το πράσινο φως στην εκχώρηση του ποδοσφαιρικού τμήματος στον επιχειρηματία Σταύρο Παπασταύρου.
ανανέωσης στην εταιρεία του Σταύρου Παπασταύρου για 5+5 χρόνια.

Διαφωνία και διχασμός

Ο Σταύρος Παπασταύρου υπόσχεται

να επαναφέρει την Ομόνοια στους
τίτλους και τις διακρίσεις.

Ο Λώρης Κυριάκου ως πρόεδρος του
σωματείου θα έχει εποπτικό ρόλο μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες.

(που περιλαμβάνει την εκχώρηση
του ποδοσφαιρικού τμήματος σε
τρίτο πρόσωπο) ήταν συντριπτικό.
Η πρόταση εγκρίθηκε κατά την
έκτακτη Γενική Συνέλευση από το
εκκωφαντικό ποσοστό του 97% των
παρόντων μελών της Ομόνοιας (ψήφισαν 489 υπέρ, 10 κατά και 5 απο-

χή), ενώ προηγήθηκε η Καταστατική
Συνέλευση που τροποποίησε άρθρα
έτσι ώστε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση που ακολούθησε να κέκτηται
του δικαιώματος να δώσει το πράσινο φως για την έγκριση. Η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών
ισχύει για 10 χρόνια, με δικαίωμα

Πέρα από την συγκεκριμένη ιστορική απόφαση πάρθηκε την ίδια
μέρα και μια άλλη απόφαση, που
και αυτή είναι ιστορική για την Ομόνοια. Επίσης συμβαίνει για πρώτη
φορά στην Κύπρο, από οργανωμένους οπαδούς Η «Θύρα 9» πήρε απόφαση υπέρ της δημιουργίας νέας
ποδοσφαιρικής ομάδας με πλειοψηφία 75%. Η θέση του συγκεκριμένου
φορέα είναι ότι η συμφωνία με τον
επενδυτή αποτελεί «ξεπούλημα».
Η «Θύρα 9» μάλιστα κατέθεσε φάκελο στον έφορο Σωματείων ζητώντας τη σχετική έγκριση για εγγραφή
σωματείου.
«Την επίσπευση της επικείμενης
εκλογικής διαδικασίας αποφάσισε
σήμερα το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ομόνοιας. Αντί τον Ιούνιο, που
ήταν καθορισμένη η επόμενη Εκλογική Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε όπως πραγματοποιηθεί το
σαββατοκύριακο 14-15 Απριλίου».
Αυτά, μεταξύ άλλων, περιελάμβανε
ανακοίνωση της Ομόνοιας, εκδοθείσα στις 22 Φεβρουαρίου 2018.

Ανακοίνωση που αναφερόταν στην...
«επίσπευση της επικείμενης εκλογικής διαδικασίας».
Αυτή ήταν η επιδίωξη του Δ.Σ.
Όμως άλλαι αι βουλαί των Ομονοιατών. Ήταν για την Ομόνοια μια
εξαιρετικά δύσκολη περίοδος το τελευταίο τρίμηνο. Όλοι, ή σχεδόν
όλοι, είπαν τη γνώμη τους. Άλλοι
θορυβωδώς και άλλοι μη θορυβωδώς.
Δυστυχώς, τα πράγματα οδήγησαν
στον διχασμό. Σείστηκε ένα εκ των
βασικών θεμελίων ίδρυσης της ομάδας. Το θεμέλιο αυτό είναι και η
ίδια της η ονομασία γεγονός είναι
θλιβερό αλλά και εξοργιστικό για
το μέσο Ομονοιάτη. Η εποχή Σταύρου Παπασταύρου έχει αρχίσει και
ο κόσμος της Ομόνοιας έχει αρχίσει
να οραματίζεται τις καλύτερες μέρες
που για χρόνια περιμένει.

Πρώτες πληρωμές

Οι συνεργάτες του επενδυτή που
αναμένεται στο νησί μας στις 4 η
στις 5 του Ιούνη έχουν ξεκινήσει
ήδη δουλειά για την σύσταση, και
στελέχωση της εταιρείας. Θα υπάρξει
μια μεταβατική περίοδος για να ολοκληρωθούν όλες οι πρέπουσες διαδικασίες μέχρι την πλήρη εναρμό-

νιση της εταιρείας με τη FIFA και
την UEFA. Στο μεταξύ έχει αρχίσει
και η εκπλήρωση των ατέλειωτων
υποχρεώσεων που εκκρεμούν.
Ανάμεσά στις πληρωμές ήταν
το ποσό που αντιστοιχούσε στην
αγορά των δικαιωμάτων του Τζάιλσον Αραούχο, που οι ιθύνοντες αποφάσισαν να κρατήσουν στο ρόστερ.
Πρόκειται για €50.000 που καταβλήθηκαν στην πρώην πια ομάδα
του Γκρέμιο Ανάπολις και έτσι ο
Βραζιλιάνος δεξιός οπισθοφύλακας
ανήκει και τυπικά στην ομάδα της
Λευκωσίας. Επίσης, προχωράει η
προσπάθεια αναδόμησης του ποδοσφαιρικού τμήματος με το κεφάλαιο «τεχνικός διευθυντής» να έχει
κλείσει. Ο Άνχελ Ρουί Γκόμεθ (περί
αυτού πρόκειται) ήλθε από την Πέμπτη(31/5) στην Κύπρο προκειμένου
να συνεχίσει δουλειά αφού έχει ήδη
κάνει αρκετή προεργασία.
Ο Ισπανός, με προϋπηρεσία στην
Εσπανιόλ, αξιολόγησε το έμψυχο
δυναμικό της Ομόνοιας και είναι
σε θέση να «τρέξει» τον προγραμματισμό του τριφυλλιού. Ήδη βρίσκεται σε στάδιο προχωρημένων
επαφών με προπονητές και αναμένεται ότι σύντομα το κεφάλαιο θα
κλείσει. Είναι λογικό να σκεφτεί κανείς ότι οι περισσότερες πιθανότητες
κλίνουν προς την επίτευξη συνεργασίας με προπονητή ομοεθνή του
τεχνικού διευθυντή, αλλά αυτό δεν
είναι και απόλυτο. Πάντως, τα νέα
επί του θέματος δεν αργούν για τους
Ομονοιάτες. Είναι αυτονόητο ότι
οι θέσεις του τεχνικού διευθυντή
και του προπονητή είναι οι θέσειςκλειδιά στην επιτυχία του σχεδιασμού Δεν γύρισε απλώς σελίδα η
Ομόνοια με όλα αυτά που έγιναν,
πέρασε σε άλλο κεφάλαιο στην ιστορία της
Τα τελευταία, αρκετά, χρόνια,
όπου η παρακμή (σε όλα τα επίπεδα)
στο λευκωσιάτικο σωματείο έχει
επικρατήσει… Ομόνοια σημαίνει
ευχέρεια στα πομπώδη, κενά περιεχομένου, αφηρημένα λόγια και
αδυναμία ακόμα και στην πιο απλή
πράξη. Ήλθε η ώρα όλο αυτό το
σκηνικό της κατάθλιψης που λέγεται
και κατάντημα να μεταβληθεί για
τη λαοφιλή ομάδα και να την οδηγήσει ξανά στον θρόνο; Ας περιμένουμε το χρόνο να επαληθεύσει (ή
όχι) του… γραπτού το αληθές.

Oι κληρώσεις και οι ημερομηνίες των ευρωπαϊκών διοργανώσεων
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική
συνομοσπονδία, η κλήρωση του
πρώτου και του δεύτερου προκριματικού γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ
θα γίνει στις 19 Ιουνίου στη Νιόν
και την επόμενη ημέρα 20 Ιουνίου
στην ίδια πόλη, θα πραγματοποιηθεί
η κλήρωση του πρώτου και του δεύτερου προκριματικού γύρου του
Γιουρόπα Λιγκ.
Στις 14 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση για τον τρίτο προκριματικό
γύρο και στις 4 Αυγούστου η κλή-

ρωση για τα πλέι οφ των ευρωπαϊκών διοργανώσεων.
Υπενθυμίζουμε τις σημαντικές
αγωνιστικές ημερομηνίες του Τσάμπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ
της περιόδου 2017 – 2018:
l 27–28 Ιουνίου: Πρώτοι αγώνες 1ου
προκριματικού γύρου Τσάμπιονς
Λιγκ
l 29 Ιουνίου: Πρώτοι αγώνες 1ου
προκριματικού γύρου Γιουρόπα Λιγκ
l 4–5 Ιουλίου: Δεύτεροι αγώνες 1ου
προκριματικού γύρου του Τσάμπιονς Λιγκ

6 Ιουλίου: Επαναληπτικοί αγώνες
1ου προκριματικού γύρου του Γιουρόπα Λιγκ
l 11–12 Ιουλίου: Πρώτοι αγώνες 2ου
προκριματικού γύρου Τσάμπιονς
Λιγκ
l 13 Ιουλίου: Πρώτοι αγώνες 2ου
προκριματικού γύρου Γιουρόπα Λιγκ
l 18–19 Ιουλίου: Επαναληπτικοί αγώνες 2ου προκριματικού γύρου Τσάμπιονς Λιγκ
l 20 Ιουλίου: Επαναληπτικοί αγώνες 2ου προκριματικού γύρου Γιουρόπα Λιγκ
l

l 25–26 Ιουλίου: Πρώτοι αγώνες
3ου προκριματικού γύρου Τσάμπιονς Λιγκ
l 27 Ιουλίου: Πρώτοι αγώνες 3ου
προκριματικού γύρου Γιουρόπα Λιγκ
l 1–2 Αυγούστου: Επαναληπτικοί
αγώνες 3ου προκριματικού γύρου
Τσάμπιονς Λιγκ
l 3 Αυγούστου: Επαναληπτικοί αγώνες 3ου προκριματικού γύρου Γιουρόπα Λιγκ
l 15–16 Αυγούστου: Πρώτοι αγώνες
πλέι οφ Τσάμπιονς Λιγκ
l 17 Αυγούστου: Πρώτοι αγώνες

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ

πλέι οφ Γιουρόπα Λιγκ
22–23 Αυγούστου: Επαναληπτικοί
αγώνες πλέι οφ Τσάμπιονς Λιγκ
l 24 Αυγούστου: Επαναληπτικοί αγώνες πλέι οφ Γιουρόπα Λιγκ
l

Η φάση των ομίλων

*Η φάση των ομίλων στο Τσάμπιονς Λιγκ θα αρχίσει στις 12 – 13
Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί
στις 5 – 6 Δεκεμβρίου, ενώ η φάση
των ομίλων του Γιουρόπα Λιγκ θα
αρχίσει στις 14 Σεπτεμβρίου και θα
ολοκληρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου.

Το νέο λογότυπο του Europa League.
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ΑΠΟΨΗ

Η νέα Ομόνοια
Η άποψη πως η νέα εποχή στην

Ομόνοια δεν ξεκινάει με την
απαραίτητη ενότητα δεν στερείται λογικής. Από την άλλη βέβαια, δεν αποτελεί σύνηθες φαινόμενο η απόλυτη αποδοχή μιας
ποδοσφαιρικής διοίκησης, ακόμη και σε ποδοσφαιρικά σωματεία ή εταιρίες όπου δεν προκύΤου
πτει η ανάγκη για λήψη τόσο σηΓΙΩΡΓΟΥ
μαντικών αποφάσεων ως προς
ΛΟΓΙΔΗ
τον τρόπο λειτουργίας τους.
Η νέα Ομόνοια, λοιπόν, αποτελεί το θέμα συζήτησης του φετινού καλοκαιριού. Η νέα Ομόνοια του
κυρίου Σταύρου Παπασταύρου και η νέα Ομόνοια
(ΑΣΟΛ κατά πάσα πιθανότητα) που λέγεται πως θα
προκύψει απ’ όσους διαφωνούν με τη νέα τάξη
πραγμάτων στο σωματείο και πιο συγκεκριμένα στο
ποδοσφαιρικό τμήμα. Καινούργιο φαινόμενο αυτό
στην Κύπρο, όχι στον ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χώρο. Αν θα προκύψει στο τέλος μια νέα ποδοσφαιρική ομάδα, ο χρόνος θα δείξει. Με απαραίτητη,
ωστόσο, την υποσημείωση, πως κάτι τέτοιο μόνο
εύκολο δεν είναι και κυρίως για οικονομικούς λόγους, ακόμη και σε ό,τι αφορά σε συμμετοχή στο
κατώτατο επίπεδο διοργανώσεων του κυπριακού
ποδοσφαίρου. Αν θα προκύψει μια νέα ποδοσφαιρική ομάδα, αυτή τη στιγμή λιγότερη σημασία έχει
σε σχέση με την επόμενη μέρα στην Ομόνοια. Λιγότερη σημασία έχει, μπροστά στα όσα πολλά και σημαντικά αποτελούν προτεραιότητα, μετά την ιστορική απόφαση – αλλαγή στο ποδοσφαιρικό τμήμα των
πρασίνων.
Πιο απλά, η Ομόνοια, ο κύριος Παπασταύρου και οι
συνεργάτες του, ο νέος τεχνικός διευθυντής και ο
προπονητής που αυτός θα επιλέξει, έχουν ενώπιόν
τους μια πολύ δύσκολη αποστολή, γιατί παραλαμβάνουν τη σκυτάλη και αναλαμβάνουν την ευθύνη μετά από μια περίοδο κατά την οποία όλα στην Ομόνοια έπιασαν πάτο.... Αν οι δικές τους ενέργειες –
αποφάσεις αποδειχθούν σωστές, η «ζημιά» από την
αποχώρηση κάποιων ή τη δημιουργία μιας νέας
ομάδας θα είναι μηδαμινή.
Δεν επηρεάζουν οι όποιες κινήσεις, εκτός ποδοσφαιρικού τμήματος, την προσπάθεια του κυρίου
Παπασταύρου και των συνεργατών του και ούτε δικαιολογία ή άλλοθι μπορεί να αποτελέσουν σε περίπτωση αποτυχίας. Αντίθετα, ενδεχόμενη επιτυχία
του πλάνου αυτού, σβήνει τις όποιες εντυπώσεις
μπορεί να δημιουργούν αυτή την περίοδο οι κινήσεις όσων διαφωνούν και ας σημειωθεί αποτελούν
τη συντριπτική μειοψηφία.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Μεγάλος ενθουσιασμός

Έχουν πίστη στην ομάδα τους οι οπαδοί

Μούσα Αλ Τααμάρι

της Ανόρθωσης και το έχουν αποδείξεi.
Αν ολοκληρωθούν οι 2-3 κινήσεις διαφοράς που ετοιμάζει ο Ανδρέας Παντελή, ο ενθουσιασμός θα είναι μεγάλος
σε βαθμό που ίσως σπάσει και το περσινό φράγμα των πέραν των 4.000
διαρκείας. Μιλάμε για πέραν του μισού
«Α. Παπαδόπουλος» γεμάτο πριν καν
ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Με αυτά
τα δεδομένα, ο στόχος δεν μπορεί να
είναι άλλος από την κορυφή…

Καθρέφτης και μοναδικό αξιόπιστο

κριτήριο, για την αξία κάθε ποδοσφαιριστή, αποτελεί το γήπεδο. Έχει λεχθεί πολλές φορές, ειδικά κατά τις καλοκαιρινές μεταγραφικές περιόδους,
ισχύει και για την περίπτωση του Μούσα Αλ Τααμάρι. Θα πρέπει, ωστόσο, να
επισημανθεί, πως ο νεαρός Ιορδανός
επιθετικός ήδη έχει «φορτωθεί» πολύ
μεγαλύτερο βάρος και πίεση, ήδη ο
πήχης των προσδοκιών αλλά και των
απαιτήσεων για τον ίδιο έχει ανέβει
κατακόρυφα και χωρίς δική του ευθύνη. Τα περί Μέσι της Ιορδανίας, ρήτρας μεταπώλησης, επένδυσης και
προοπτικής και γενικότερα σχόλια και
διθύραμβοι από συμπαίκτες και αντιπάλους, δημιουργούν ένα σκηνικό
που μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο,
ειδικά για ένα νεοφερμένο ποδοσφαιριστή, νεαρό σε ηλικία και σε μια ομάδα με τεράστιες τις απαιτήσεις και
ελάχιστα τα περιθώρια υπομονής για
παίκτες και προπονητές…

* * * * *

Δυνατοί και αδύνατοι

Πολύς λόγος τις τελευταίες εβδομά-

δες για τις επερχόμενες κληρώσεις
των προκριματικών σε Τσάμπιονς και
Γιουρόπα Λιγκ και σε σχέση με την τοποθέτηση των κυπριακών ομάδων σε
«δυνατούς» ή «αδύνατους» των κληρώσεων. Σαφώς και αναλόγως τοποθέτησης αυξομειώνονται οι πιθανότητες πρόκρισης, θεωρητικά όμως. Περισσότερη σημασία έχει η κατάλληλη
προετοιμασία και η αγωνιστική κατάσταση στην οποία θα παρουσιαστούν
οι ομάδες μας. Ο μέγιστος βαθμός
ετοιμότητας είναι το ζητούμενο, αφού
βέβαια προηγηθούν και οι κατάλληλες
κινήσεις στο κεφάλαιο προγραμματισμός. Γιατί παραδείγματα υπάρχουν
πολλά, τα τελευταία χρόνια, μεγάλων
επιτυχιών, απέναντι σε ομάδες του
ομίλου των «δυνατών», όπως και
απρόσμενων αποτυχιών – αποκλεισμών κόντρα σε «αδύνατες» στην κλήρωση ομάδες.

* * * * *

Kυριακή 3 Ιουνίου 2018

Αντε να τελειώνουμε

Αυτό είναι που συζητούν μεταξύ τους

οι φίλοι της ΑΕΛ. Έχει κουράσει όλη
αυτή η αναμονή για τις εξελίξεις που
δεν προκύπτουν στο διοικητικό. Είμαστε στο τέλος του δρόμου και έχει
βρεθεί η λύση για την επόμενη μέρα
του σωματείου, αλλά μένουν πολλά να
γίνουν. Ο στόχος είναι πρώτα απ’ όλα
το μπάσκετ να ανακτήσει την παλιά
του αίγλη με πρώτο βήμα την επιστροφή στην πρώτη κατηγορία και η ΑΕΛ
να επιστρέψει στη βάση της με άνοιγμα προς τον κόσμο. Όσα παραπάνω
μέλη γίνεται θέλουν να εγγράψουν
και ακολούθως θα ψάξουν για οικονομική στήριξη σε επιφανείς ΑΕΛίστες.

* * * * *

Πιο ψηλά ο πήχης

Στην περσινή σεζόν έγινε το πρώτο

βήμα και στόχος των διοικούντων της
Ανόρθωσης είναι να χτίσουν μια ακόμα πιο ισχυρή και ανταγωνιστική ομάδα. Και η αλήθεια είναι πως οι πρώτες κινήσεις είναι κάτι περισσότερο
από ενθαρρυντικές. Το πρόσημο στο
κεφάλαιο ανανεώσεων είναι θετικό
(μοναδική σημαντική απώλεια ήταν ο
Αριέλ Αρούς), ενώ και η ποδοσφαιρική αξία των μεταγραφικών στόχων
είναι αδιαμφισβήτητη και ενδεικτική
του πόσο ψηλά έχει μπει ο πήχης
ενόψει της επόμενης αγωνιστικής
περιόδου. Αυτό που απομένει να
δούμε είναι ποιοι από του παίκτες
που αποτελούν Νο 1 επιλογή στη θέση τους θα πουν το «ναι», ποια θα είναι η τελική μορφή του ρόστερ, για
να πούμε με μεγαλύτερη σιγουριά

μέχρι που μπορεί αν φτάσει η Ανόρθωση στην επόμενη περίοδο.

* * * * *

Τι άλλο να πετύχει;

«Βόμβα», «σοκ», «κεραυνός αν αι-

θρία», ήταν μερικοί από τους τίτλους
που συνόδευσαν την είδηση της παραίτησης του Ζινεντίν Ζιντάν από τον
πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες μέρες
μετά τον τελικό του Κίεβου. Ωστόσο,
με μια δεύτερη ανάγνωση, η απόφαση
του «Ζιζιού» μπορεί να χαρακτηριστεί
έως και φυσιολογική. Έχοντας κατακτήσει 9 τίτλους σε διάστημα 30 μηνών (μεταξύ των οποίων και τα τρία
Τσάμπιονς Λιγκ!), δικαιολογημένα ο
Γάλλος θεωρεί πως δύσκολα μπορεί
να βρει κίνητρα ένας προπονητής για
να συνεχίσει στον πιο απαιτητικό πάγκο του πλανήτη, ενώ αναφέρθηκε και
σε κορεσμό που λογικό είναι να επέλθει στις τάξεις των παικτών μετά τα
ιστορικά ρεκόρ που έχουν καταγράψει. Ο πήχης έχει μπει τόσο πολύ ψηλά, που δύσκολα θα μπορεί να τον περάσει στην επόμενη σεζόν και να θεωρηθεί πετυχημένος.

* * * * *

Παίκτες απλήρωτοι

Ολοένα και φουντώνουν οι φήμες ότι

μεγάλη ομάδα δεν ήταν και πολύ συνεπής στις υποχρεώσεις της απέναντι
στους ποδοσφαιριστές της. Ότι δηλαδή οι πληρωμές δεν καταβάλλονται
έγκαιρα με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να την ψάχνουν για άλλες πολιτείες.

ΑΠΟΨΗ

Αξίζει να υπάρχεις...
Σε εποχές τέτοιες, η λέξη

και μόνο μοιάζει βγαλμένη
από το παρελθόν. Άγριες
εποχές, όπου ο ρομαντισμός βρίσκεται μονάχα στα
βιβλία, τις τέχνες και κάθε
λογής μορφής ανθρώπινου
πολιτισμού. Στην πραγματιΤου
κή όμως ζωή η έννοια τείΧΡΙΣΤΟΥ
νει να εξαφανιστεί.
ΖΑΒΟΥ
Και όμως η απόφαση των
οργανωμένων της Ομόνοιας πάει κόντρα στο
πιο πάνω δεδομένο. Είναι σίγουρα μια εξέλιξη
που ταρακουνάει για τα καλά τον βολεμένο
ψυχισμό που ανέπτυξε τούτος ο τόπος εδώ και
δεκαετίες… δεν ξέρω ίσως και αιώνες.
Είναι μέσα από την άρνηση που οδηγείται κανείς σ’ άλλα γεγονότα. Η αλλαγή είναι αυτή
που καθορίζει την ιστορία. Τώρα να μου πεις,
είναι και η κυνική προσέγγιση των πραγμάτων.
Και κάπως έτσι, η πλειοψηφία δεν δίνει καμία
τύχη στην πρωτοβουλία που πήραν οι οργανωμένοι. Συνήθως δε, χλευάζεται, υποτιμάται και
μπαίνει στην άκρη… στο περιθώριο.
Και λογικά να το δεις, όντως τα δεδομένα δεν
μοιάζουν με το μέρος τους. Σε μια κοινωνία
που βολεύτηκε πάνω σ’ ένα καναπέ και μια τηλεόραση, λίγα λεφτά και λίγες διακοπές, αναρωτιέται κανείς πού θα βρουν το ανθρώπινο
υλικό, τη σκέψη, το υπόβαθρο, την αντοχή να
επιβιώσουν κόντρα σε όλους και όλα.
Αξίζει όμως κανείς να «ζει για ένα όνειρο και
ας είναι η φωτιά του να σε κάψει». Προσωπικά
με χαροποιεί που νεαρά κυρίως άτομα, αντιδρούν σε κάτι που θεωρούν ανήθικο. Εύχομαι
και ελπίζω ότι κάποτε σε τούτο τον τόπο, η νέα
γενιά θα πράξει ακριβώς έτσι και για θέματα
πολύ πιο σοβαρά απ’ ό,τι το όποιο σωματείο.
Παιδιά που υπερασπίζονται τις ιδέες τους, που
επιζητούν τη συλλογικότητα και απεχθάνονται
κάθε τι διεφθαρμένο. Που συσπειρώνονται,
που μάχονται, που συνειδητά συμμετέχουν σε
κάποια προσπάθεια που αρχικά μοιάζει χαμένη από χέρι.
Δεν γνωρίζω πόσο συνειδητή είναι η απόφασή
τους και πώς θα πράξουν. Αυτό όμως που δεν
μπορεί κανείς να αγνοήσει είναι ότι ταρακούνησαν γεγονότα και συναισθήματα. Όπως επίσης θύμισαν σε κάποιους, όχι απαραίτητα
όλους… ότι ο ρομαντισμός είναι ζωτικής σημασίας για τον καθένα που ελπίζει στο κάτι καλύτερο…
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
6,18%

Dow Jones
X.A.
2,80%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

-0,41%

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

1,62%

-1,24%

-1,65%

-0,37%

ΣΤΙΣ ΗΠΑ
πρόβλημα
με θυγατρική
Deutsche Bank
λόγω Fed
Σελ. 10

Εγκυμονεί κινδύνους
η άρση των περικοπών
Ανησυχία στις εργοδοτικές οργανώσεις

προκαλεί η συμφωνία για αποκατάσταση
των μισθών των εργαζομένων στο δημόσιο.
Φόβοι για επιπλοκές στην πιστοληπτική ικανότητα της Κύπρου και στις επενδύσεις. Η
ΟΕΒ εκτιμά ότι τα δημ. ταμεία θα επιβαρυνθούν με 400 εκατ. ευρώ. Σελ. 4

ΕΛΛΑΔΑ

Αύξηση συνταξιούχων,
μείωση των δαπανών

-0,67%

-1,16%

Η Βουλή θέτει το θέμα στον ΥΠΟΙΚ – Ο καλπασμός των τιμών, οι οδηγοί και τα Κατεχόμενα
Συνεχίζεται ο καλπασμός των τιμών
των καυσίμων. Η μέση τιμή της
αμόλυβδης 95 οκτανίων ανέρχεται
στο €1,333 το λίτρο, της αμόλυβδης
98 οκτανίων στο €1,383 και στο
πετρέλαιο κίνησης στο €1,347. Αι-

τία της αύξησης είναι αφενός η
άνοδος των τιμών πετρελαίου διεθνώς και αφετέρου η φορολογία
που επιβάλλεται. Το 50% της τιμής
είναι φόροι. Το θέμα θα απασχολήσει την Επιτροπή Εμπορίου της

Βουλής, η οποία προτίθεται να θέσει επί τάπητος το ζήτημα της φορολογίας σε επόμενη της συνεδρία,
στην οποία θα κληθεί να παραστεί
και ο υπουργός Οικονομικών. Η
συνεχής αύξηση των τιμών πλήττει

τους καταναλωτές αλλά περισσότερο τους οδηγούς ταξί, οι οποίοι
τόνισαν την ανάγκη για ρύθμιση
της κατάστασης με τρόπο ώστε
είτε να απολαμβάνουν είτε εξαίρεσης της φορολογίας των καυσί-

Στο σφυρί πάρκα του Πρέστον λόγω λιτότητας

στην Ελλάδα, οι συνταξιοδοτικές δαπάνες
μειώνονται. Σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν η χώρα γερνά επικίνδυνα. Εκτιμάται
ότι για κάθε δέκα άτομα σε παραγωγική
ηλικία θα υπάρχουν τουλάχιστον επτά με
ηλικία άνω των 65 ετών το 2050. Σελ. 8

Εδωσαν 856 εκατ. σε 3 μήνες
Δάνεια ύψους 855,8 εκατ. ευρώ
χορήγησαν η Τράπεζα Κύπρου
και η Ελληνική τούς πρώτους τρεις
μήνες του 2018 σε επιχειρήσεις
και νοικοκυριά. Δόθηκαν σε βιώσιμους δανειολήπτες μετά από
αυστηρό έλεγχο και στη βάση
των προτύπων της ΕΚΤ. Οι τράπεζες εκτιμούν ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2018, θα αυξηθεί περαιτέρω η ζήτηση δανείων. Σελ. 4

ΔΙΕΘΝΗ

Τα κρουαζιερόπλοια δεν
πεθαίνουν όταν γεράσουν
Δεύτερη ευκαιρία δίδεται σε γηρασμένα

κρουζιερόπλοια. Και ενώ προηγουμένως
εκτελούσαν μακρυνά ταξίδια, τώρα χρησιμοποιούνται για ολιγοήμερα. Πολλά
χρησιμοποιούνται για ταξίδια στην Κούβα,
όπου τα λιμάνια δεν έχουν τις προδιαγραφές για υποδοχή πιο σύγχρονων. Σελ. 10

Τις μετοχές της
στην Ελληνική
διαπραγματεύεται
η ThirdPoint
Επαφές με τα Ταμεία

Φωτιά τα ενοίκια γραφείων
σε περιοχές της Αθήνας
Η υψηλή ζήτηση οδήγησε σε σημαντική

άνοδο των τιμών ενοικίασης γραφείων σε
διάφορες περιοχές της Αθήνας. Σε σύγκριση με πέρυσι οι τιμές ενοικίασης σύγχρονων
χώρων γραφείων αυξήθηκαν κατά 4,3%.
Στο επίκεντρο είναι η λεωφόρος Κηφισίας,
αλλά και το κέντρο της Αθήνας. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

2,75%

-0,02%

Γερμανία

0,38%

-0,09%

Γαλλία

0,71%

-0,04%

Ιταλία

2,69%

0,31%

Ισπανία

1,23%

-0,15%

Ιρλανδία

0,97%

0,02%

Ελλάδα

4,51%

0,31%

Ην. Βασίλειο

1,28%

-0,12%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

ΒB
BΒ+
Ba3
BB+

R-4
B
NP
B

μων, είτε να λαμβάνουν κάποια
επιχορήγηση. Οι αυξημένες τιμές
στα καύσιμα «σπρώχνουν» αριθμό
οδηγών στα Κατεχόμενα για βενζίνη, η τιμή της οποίας δεν ξεπερνά
τα 83 σεντς. Σελ. 7

Οι τράπεζες
ξανάνοιξαν
τον κορβανά
των δανείων

Ενώ αυξάνονται αισθητά οι συνταξιούχοι

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

€/$

Ο φόρος καυσίμων καίει την τσέπη

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ

Οίκος
Αξιολόγησης

Πετρέλαιο

Τα δεινά της πολιτικής των Συντηρητικών δέχεται η πόλη Πρέστον, καθώς κάποια πάρκα της θα βγούν στο σφυρί λόγω των μέτρων λιτότητας, η
οποία οξύνεται συνεχώς από το 2010. Ηδη η δημοτική βιοβλήθηκη της πόλης πωλήθηκε, το μουσείο έκλεισε και σειρά παίρνουν τα πάρκα. Η
αντίδραση των κατοίκων είναι έντονη, καθώς, εκτός από τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, μειώνονται και οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι. Σελ. 11

Συζητήσεις με τα ταμεία Atlas
Merchant Capital, J.C. Flowers
& CO και Pimco, προκειμένου να
απορροφήσουν το μετοχικό της
μερίδιο στην Ελληνική Τράπεζα
έχει η ThirdPoint, ενόψει των
διαδικασιών για ιδιωτικοποίηση
του Συνεργατισμού. Τραπεζικές
πηγές κάνουν λόγο για ένα «win
- win situation». Σελ. 3

Α Π 0 Ψ Η / Του HOLGER SCHMIEDING*

Θωρακισμένη η Ευρωζώνη έναντι της ιταλικής κρίσης
Καθώς τα δύο λαϊκιστικά κόμματα στην
Ιταλία επιδιώκουν να μετατρέψουν μια πιθανή εκλογική αναμέτρηση το φθινόπωρο
του 2018 ή στις αρχές του 2019 σε δημοψήφισμα υπέρ ή κατά του ευρώ, θα πρέπει
να αναρωτηθούμε πιθανά σενάρια για τη
χώρα και την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Μπορεί
η Ιταλία να οδηγήσει την Ευρωζώνη σε
μια νέα κρίση; Ισως όχι. Μια ριζοσπαστική
κυβέρνηση στη Ρώμη μπορεί να προξενήσει
βαθιά κρίση στην Ιταλία, προκαλώντας
αλυσιδωτές αντιδράσεις στις γειτονικές
χώρες. Αν και μπορεί να επηρεαστούν οι
χώρες-μέλη που διατηρούν στενούς δεσμούς με τη Ρώμη για ένα χρονικό διάστημα, θα έχουμε κυρίως μια ιταλική κρίση
και όχι μια κρίση του ευρώ. Το πιο απίθανο
δυσμενές σενάριο είναι να χρεοκοπήσει
η Ιταλία και να εγκαταλείψει το ευρώ, με
αποτέλεσμα να παγιδευτεί σε μια παρατεταμένη περίοδο χάους. Η αποχώρηση
της Ιταλίας από την Ευρωζώνη δεν θα θέσει
σε κίνδυνο το ευρώ. Μια έξοδος της Ιταλίας
από την Ευρωζώνη (Italexit) θα έχει ανάλογο

<
<
<
<
<
<

Η Ζώνη του Ευρώ διαθέτει
πλέον τα εργαλεία για να
αντιμετωπίσει αναταραχή
που μπορεί να προκληθεί.
αντίκτυπο στην Ευρωζώνη με αυτό που
είχε το Brexit στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η
απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν
από την Ε.Ε. ενίσχυσε την αλληλεγγύη μεταξύ των υπολοίπων κρατών-μελών της.
Η Ευρωζώνη έχει σήμερα τα εργαλεία,
ειδικότερα τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας (ΕΜΣ) και το πρόγραμμα
αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), για να αναχαιτίσει
τον κίνδυνο πρόκλησης αλυσιδωτών αντιδράσεων από μια κρίση στην Ιταλία. Οι
πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία θεωρούνται
υπ’ αριθμόν 1 κίνδυνος στην Ευρώπη από
τα μέσα του 2016, όταν επλήγη η δημοτι-

κότητα του τότε πρωθυπουργού Ματέο
Ρέντσι από την κήρυξη δημοψηφίσματος
για την αναθεώρηση του συντάγματος.
Ομως, δεν αναμένεται να ενταθεί η κρίση
στην Ιταλία μέσα στους επόμενους μήνες
ή να διαμορφωθεί μια κυβέρνηση από νέες
εκλογές που θα οδηγήσει τη χώρα εκτός
Ευρωζώνης. Οπως έδειξε η άρνηση του
προέδρου της χώρας, Σέρτζιο Ματαρέλα,
να διορίσει υπουργό Οικονομικών τον ευρωσκεπτικιστή Πάολο Σαβόνα, υπάρχουν
δικλίδες ασφαλείας που προβλέπονται από
το σύνταγμα. Ακόμη και εάν οι ηγέτες του
Κινήματος 5 Αστέρων και της Λέγκας του
Βορρά –Λουίτζι ντι Mάιο και Ματέο Σαλβίνι,
αντίστοιχα– υπερισχύσουν σε μια νέα
εκλογική αναμέτρηση, θα πρέπει πάλι να
εξασφαλίσουν την έγκριση του Ματαρέλα.
Βέβαια είναι υψηλός ο κίνδυνος κλιμάκωσης
της κρίσης και δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς πλήρως την πιθανότητα εξόδου της
Ιταλίας από την Ευρωζώνη.
Η Ιταλία είναι ιδρυτικό μέλος του ενιαίου
ευρωπαϊκού νομίσματος. Σήμερα αναλογεί

στο 15,4% του ΑΕΠ και στο 23,4% του συνολικού δημόσιου χρέους της Ευρωζώνης.
Η Ελλάδα, η πρώτη χώρα-μέλος που ζήτησε
εξωτερική οικονομική βοήθεια και υπέστη
«κούρεμα» δημοσίου χρέους, αντιπροσώπευε το 2,6% του ΑΕΠ της Ευρωζώνης το
2009. Σήμερα αναλογεί στο 3,3% του δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη. Στο απίθανο
σενάριο ενός Italexit, η ανάπτυξη στην
υπόλοιπη Ευρωζώνη θα επιβραδυνθεί για
λίγα τρίμηνα. Δηλαδή μέχρι να θέσουν οι
αρμόδιες αρχές στην Ευρωζώνη σε εφαρμογή τα κατάλληλα εργαλεία για να θωρακίσουν τις υπόλοιπες οικονομίες και τις
τράπεζές τους. Επειτα από χρόνια θα μπορέσει κανείς να αποτιμήσει τις ευρύτερες
επιπτώσεις ενός υποθετικού Italexit, συμπεριλαμβανομένης της εκκαθάρισης των
υποχρεώσεων της ιταλικής κεντρικής τράπεζας από το σύστημα πληρωμών του Ευρωσυστήματος TARGET 2.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Η παγίδα της μελλοντικής
φορολογίας
Σε «παγίδα εξυγίανσης» φαίνεται
ότι έχουν πιαστεί οι τράπεζες,
ίσως κι άλλες επιχειρήσεις, καθώς ο τρόπος που ξέφυγαν από
τις επιπτώσεις της χρεοκοπίας
της χώρας υπονομεύει σήμερα
τη δυνατότητά τους να ξεπεράσουν αμαρτίες του παρελθόντος.
Η χασούρα των τραπεζών
από το «κούρεμα» των κρατικών
ομολόγων ή και τα κόκκινα δάνεια προκάλεσε μεγάλες ζημίες
οι οποίες θεωρητικά όχι μόνον
«εξαφάνιζαν» τα κεφάλαια των
τραπεζών αλλά πρακτικά θα
τις έκλειναν, με τις ανάλογες
συνέπειες. Η ιδέα που έσωσε
τότε την κατάσταση, ήταν να
επιτραπεί στις τράπεζες να μην
εμφανίσουν τη χασούρα αυτή
<
<
<
<
<
<

Οι τράπεζες δεν
μπορούν να
απορροφήσουν
ζημίες ώστε να
απαλλαγούν από
τα βάρη του
παρελθόντος.
ως απώλεια κεφαλαίων και, επιπλέον, να μπορούν να συμψηφίζουν σταδιακά τη ζημία αυτή
με κέρδη των επόμενων τριάντα
ετών. Οι τράπεζες πρακτικά
δεν θα πληρώσουν φόρο το διάστημα αυτό, εφόσον βεβαίως
έχουν κέρδη. Οι τότε κυβερνήσεις μάλιστα «εγγυήθηκαν» ότι
οι τράπεζες θα έχουν κέρδη τα
επόμενα χρόνια με την παραδοχή ότι αν δεν υπάρξουν κέρδη, το κράτος θα εισφέρει μετρητά στο κεφάλαιο των τραπεζών με συνέπεια να μειωθούν
τα ποσοστά των μετόχων, που
«τιμωρούνται» επειδή υποτίθεται δεν πέτυχαν κερδοφορία.
Τα ποσά των κεφαλαίων που
υπολογίζονται ως «αναβαλλόμενος φόρος» ξεπερνούν τα 16
δισ. ευρώ και αποτελούν ουσιαστικά το 55% των κεφαλαίων που εμφανίζουν οι ελληνικές
τράπεζες. Η αλήθεια είναι ότι
το μεγαλύτερο μέρος της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών προκύπτει από το εύρημα αυτό. Πρέπει να σημειωθεί
ότι η ρύθμιση αυτή δεν εφαρμόζεται μόνο στις ελληνικές

τράπεζες. Απλά, στις τράπεζες
άλλων κρατών της Ευρωζώνης,
το ποσοστό των κεφαλαίων που
προέρχονται από αναβαλλόμενο φόρο είναι πολύ χαμηλότερο
απ’ ό,τι στις ελληνικές. Με τη
μεγάλη τοποθέτησή τους σε
κρατικά ομόλογα και τις ανάλογες ζημίες, ήταν αναγκαίο
να εξασφαλίσουν την επιτυχία
στα στρες τεστ. Και το επιτυγχάνουν, καθώς εμφανίζουν
υψηλό ποσοστό κεφαλαιακής
επάρκειας με τη μέθοδο αυτή.
Προέρχεται βέβαια από φόρους
που θα κερδίσουν επειδή δεν
θα τους πληρώσουν όταν θα
έχουν κερδοφορία, στο μέλλον.
Η ευφυής μέθοδος έφερε χαμόγελα σε πολλούς τραπεζίτες,
αλλά επιβάλλει κι έναν περιορισμό. Οι τράπεζες διαθέτουν
μεν υψηλά κεφάλαια, δεν μπορούν όμως να προχωρήσουν
σε κινήσεις «γρήγορης εξυγίανσης», καθώς αν διαγράψουν κόκκινα δάνεια θα προκαλέσουν ζημίες που θα τις καθιστούν ζημιογόνες και θα
ενεργοποιήσουν την κρατική
μετοχοποίηση με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Είναι ένα ακόμη παράδειγμα
για τον τρόπο που συχνά «λύνεται» ένα επιτακτικό σημερινό
πρόβλημα, η «λύση» όμως δεσμεύει πολλά χρόνια. Παρά τα
όσα λέγονται, οι τράπεζες δεν
είναι σε θέση σήμερα να απαλλαγούν από τα βάρη του παρελθόντος και να χορηγήσουν
περισσότερα δάνεια, επειδή
δεν μπορούν να ξεφύγουν από
την υποχρέωση να διατηρούν
κερδοφορία. Το πραγματικό
πρόβλημα της ελληνικής αγοράς είναι ότι οι τράπεζες δεν
μπορούν να απορροφήσουν
ζημίες ώστε να απαλλαγούν
από τα βάρη του παρελθόντος.
Πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα αυτό; Με εφευρετικότητα, όπως δημιουργήθηκε. Ισως
με τη μείωση των υψηλών απαιτήσεων σε δείκτες κεφαλαιακής
επάρκειας που προκύπτουν από
μελλοντικούς φόρους. Ενδεχομένως με την αύξηση της οργανικής κερδοφορίας, ώστε να
είναι εφικτή η απόσβεση μεγαλύτερων... προβλημάτων του
παρελθόντος. Μέχρι να αντιμετωπιστεί, όμως, οι τράπεζες
θα κινούνται με βήμα σημειωτόν. Οπως και η οικονομία.

Ευτυχώς που βγήκε και η έκθεση για τον Συνεργατισμό και μας άνοιξε τα μάτια. Χρειαζόταν τη δεδομένη περίοδο, ήταν αποκαλυπτική και με επικαιροποι-

ημένα στοιχεία.

Ο Προδρόμου το βιολί του
«Κάποιοι από τότε αμφέβαλλαν με τη θετική έν-

νοια αν θα έφταναν αυτά τα χρήματα. Είχε ζητηθεί τότε από τον Πανίκο Δημητριάδη στη Βουλή,
να δώσει γραπτή διαβεβαίωση ότι έγιναν μελέτες και εκτιμήσεις και πως αυτό είναι το ποσό
που χρειάζεται. Ο κ. Δημητριάδης το απέφυγε.
Μας είπε ότι αυτοί είναι οι υπολογισμοί μας. Προφανώς οι υπολογισμοί εκείνοι δεν ήταν αρκετοί.
Χρειάστηκαν άλλα 200 εκατομμύρια, πήγαμε
στο 1,7», δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

••••
Η ανεξαρτησία της
Κεντρικής Τράπεζας

χρόνια όπου η κ. Γιωρκάτζη κρύβεται. Άλλωστε τι να πει;

••••
Απαντά ο Δημητριάδης
Κάποιοι πράγματι δεν ντρέπονται καθόλου.

Έφυγα από την Κύπρο τον Απρίλη του 2014 και

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Εξυγίανση Πιστωτικού
Ιδρύματος

Οι πραγματικές ευθύνες για τις εξελίξεις στη

ΣΚΤ βαραίνουν σε μεγάλο βαθμό την κυβέρνηση, όχι γιατί αυτοί που διόρισε να τη διαχειριστούν δεν έκαναν καλή δουλειά αλλά γιατί
κατήργησε την ανεξαρτησία της ΚΤΚ. Μήπως
μια ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα θα συμπεριφερόταν ως παρατηρητής όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο στη ΣΚΤ αλλά στο τραπεζικό σύστημα γενικότερα; Όταν η διοικήτρια συμμετέχει στο Δ.Σ. της ΕΚΤ θα πρέπει να γνωρίζει
όλες τις εξελίξεις και τα δεδομένα που αφορούν ή επηρεάζουν το τραπεζικό σύστημα της
χώρας της και να λαμβάνει τα απαιτούμενα
μέτρα. Δυστυχώς, όμως, η διοικήτρια φαίνεται
να είναι απούσα από τις εξελίξεις. Όπως
απούσα είναι σε όλα τα σημαντικά οικονομικά
συνέδρια που διοργανώνονται τα τελευταία

Εξυγίανση καλείται η δια-

δικασία κατά την οποία η
αρχή εξυγίανσης προχωρεί σε αναδιάρθρωση
ενός πιστωτικού ιδρύματος μέσω μεθόδων εξυγίανσης, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση των βασικών λειτουργιών του ιδρύματος, η ενίσχυση της
σταθερότητας και εμπιστοσύνης στο χρηματοπιστωτικό τομέα, και ο περιορισμός
της επιβάρυνσης των φορολογούμενων,
έχοντας ως απώτερο σκοπό τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος.

Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The Cyprus
Business School

AΠΟΨΗ

ακόμη προσπαθούν να μου φορτώσουν αυτά
που έγιναν στον Συνεργατισμό για να απαλλάξουν τις ευθύνες αυτών που τον διοικούσαν
από τότε. Η PIMCO είχε εκτιμήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες μέχρι το τέλος του 2015. Δεν
ασχολήθηκε με την περίοδο 2015-18.
Υποτίθεται μπήκαν γερές βάσεις λόγω του
προγράμματος για να μην επαναληφθούν τα
λάθη του παρελθόντος, αν κάποιοι τις
βάσεις αυτές τις ροκάνισαν πρέπει να λογοδοτήσουν. Μέχρι το τέλος του 2015 ο Συνεργατισμός χρειάσθηκε ακόμη 150 εκατ. για να περάσει τα στρες τεστ της ΕΚΤ, ενώ η Τράπεζα
Κύπρου χρειάστηκε ένα δισ. Τι έγινε από το
τέλος του 2015 και μετά ένας θεός ξέρει, αλλά
να προσπαθούν να το φορτώσουν σε εμένα
είναι προκλητικό κα απαράδεκτο. Ντροπή!

••••
Μαζεύει ακίνητα
η Τράπεζα Κύπρου

Αύξηση των ακινήτων που έχει στον ισολογι-

σμό της εμφανίζει η Τράπεζα Κύπρου
το τελευταίο τρίμηνο. Και αυτό παρά
τις προσπάθειες για διάθεσή τους.
Πάντως, η αύξηση δείχνει πως η τράπεζα
επιδιώκει την επίλυση των προβληματικών
δανείων έστω με ανταλλαγές ακινήτων
έναντι χρέους. Η διάθεσή τους όμως
έριξε ταχύτητα, ωστόσο, η μονάδα
διαχείρισης ακινήτων κατάφερε να πραγματοποιήσει κέρδος 11 εκατ. το πρώτο τρίμηνο
του 2018.

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Ολλανδική ασθένεια, πύργοι και οκέλλες
Ανησυχεί το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πως το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων θα προκαλέσει επιπτώσεις της «Ολλανδικής ασθένειας» στην κυπριακή οικονομία. Και
μετά μας δίνει έναν ορισμό της
«Ολλανδικής ασθένειας», εξηγώντας
μας πως αυτή η ασθένεια είναι «η
μεταφορά πόρων μακριά από παραγωγικούς τομείς της οικονομίας,
οι οποίοι προσωρινά θα καταστούν
συγκριτικά λιγότερο κερδοφόροι
και μεσο-μακροπρόθεσμα λιγότερο
ανταγωνιστικοί λόγω αυξημένου
λειτουργικού και επενδυτικού κόστους». Προσωπικά νομίζω πως η
χρήση του όρου ήταν μάλλον ατυχής, παρόλο που μπορώ να φανταστώ τον επιχειρούμενο συσχετισμό
που το Συμβούλιο θέλησε να κάνει.
Στα οικονομικά, λοιπόν, ο όρος
«Ολλανδική ασθένεια» αναφέρεται
στη σχέση που παρατηρείται μεταξύ της ανάπτυξης ενός τομέα
της οικονομίας και της ταυτόχρονης
κάμψης άλλων τομέων της οικονομίας, μέσω του ακόλουθου όμως
μηχανισμού: τα αυξανόμενα έσοδα
του αναπτυσσόμενου τομέα προκαλούν αύξηση στην αξία του εθνικού νομίσματος και μέσω αυτού οι
υπόλοιπες εξαγωγές της χώρας
ακριβαίνουν και οι εισαγωγές της
χώρας γίνονται πιο φθηνές, με αποτέλεσμα οι τομείς της οικονομίας
που ανταγωνίζονται τους τομείς
των εισαγωγών να χάνουν από την
ανταγωνιστικότητα τους και να
παρακμάζουν. Αν είχαμε σαν εθνικό
νόμισμα την κυπριακή λίρα, τότε
θα έβλεπα πιο σοβαρά την ανάλυση

του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
Επειδή όμως το νόμισμά μας είναι
το ευρώ και η συνεισφορά της χώρας μας στον ημερήσιο καθορισμό
της ισοτιμίας του έναντι των άλλων
νομισμάτων είναι σχεδόν αμελητέα,
θα έλεγα ότι η όποια ασθένεια και
να παραμονεύει, αυτή μάλλον δεν
είναι Ολλανδική.
Ολλανδική ασθένεια μάλλον αρπάξαμε την εποχή που όλοι αποφασίζαμε να γίνουμε λογιστές, δικηγόροι, κομπιουτεράκηδες και γιατροί
και αφήσαμε παραγωγικούς τομείς
όπως – ας πούμε – η γεωργία, η κτηνοτροφία και η βιομηχανία να σμικρυνθούν στο ελάχιστο. Πριν από
τριάντα χρόνια δηλαδή και μέχρι το
2008 που ζήσαμε την ασθένεια των
παχιών, τρελών κυπριακών αγελάδων που τρέφονταν με ξένο σανό.
Ολλανδική ασθένεια ρισκάρουμε
να αρπάξουμε και πάλι αν και όταν
έχουμε εισοδήματα από τους υδρογονάνθρακες και το Εθνικό Ταμείο
Υδρογονανθράκων διοχετεύει τα
έσοδα στην οικονομία χωρίς φειδώ,
χωρίς πρόγραμμα και σε μη παραγωγικούς τομείς. Το ιδεατό θα ήταν
αυτά τα κεφάλαια να είναι κάπου
στο εξωτερικό και να έρχονται σιγά-σιγά με πρόγραμμα, στοχευμένα
και σε βάθος χρόνου στην οικονομία μας. Τότε και μόνο τότε δεν θα
υπάρξει πρόβλημα ασθένειας – ολλανδικής ή μη.
Οι κύριοι πνεύμονες της κυπριακής οικονομίας αυτή την περίοδο
είναι ο τουρισμός, η ανάπτυξη ακινήτων, η ναυτιλία και όσες άλλες
υπηρεσίες πέραν του τουρισμού

μας έμειναν. Είναι θετικό το ότι
μερίδα νέων επιλέγει να ασχοληθεί
με πρωτογενείς τομείς της οικονομίας. Αλλά αυτό είναι ακόμη πολύ
μικρό για να είναι τόσο σημαντικό.
Ας μην ξεχνάμε πως υπάρχει και
φυσικός περιορισμός: η έλλειψη
νερού, αλλά αυτό είναι ένα άλλο
κεφάλαιο. Υπάρχει και ο τομέας
των νεοφυών επιχειρήσεων που
έχει μέλλον, αν του δώσουμε τη
δέουσα σημασία.
Τα κύρια όπλα μας για οικονομική ανάπτυξη είναι η αναβάθμιση/μετεξέλιξη του τουρισμού σε
ένα πραγματικά πολυσύνθετο προϊόν και η ορθολογιστική ανάπτυξη
του τομέα των ακινήτων. Στον τουρισμό είναι πολλά που μπορούν να
γίνουν. Στον τομέα των ακινήτων
χρειάζεται λεπτή και ευαίσθητη
διαχείριση: έχουμε ακίνητα αξίας
πέραν των €2 δισ. παρκαρισμένα
σε τράπεζες και πολλαπλάσια από
αυτό υποθηκευμένα σε τράπεζες
με ένα μεγάλο ποσοστό να ανήκει
σε μη εξυπηρετούμενα και τερματισμένα δάνεια.
Κάποτε μέρος ή όλα από αυτά
θα περάσουν από την αγορά. Με
ποιο κόστος; Ναι, πάμε σαφώς καλύτερα, αλλά πλέον δεν μπορούμε
να βάζουμε το μέγα πρόβλημα κάτω
από το χαλί. Επειδή τότε θα μιλάμε
για «ασθένεια περσικού χαλιού».
Το παρκάρισμα ενός προβλήματος
έχει – όπως κάθε παρκάρισμα – και
ώρα λήξης.
Δεν είναι λοιπόν οι «Πύργοι» (aka
πολιτογραφήσεις, aka επενδυτικά
σχέδια) που δημιουργούν πρόβλημα

διοχέτευσης πόρων. Αν οι πύργοι
ήταν το πρόβλημα, το ίδιο πρόβλημα
δημιουργούν και οι επαύλεις/ οκέλλες
σε αγροκτήματα και οι μαρίνες και
τα γκολφ και τα καζίνο. Ας μην είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Το κάθε
τι χρειάζεται τη διαχείρισή του και
το μέτρο του για να δώσει τη σωστή
συνεισφορά του.
Το όριο των μέχρι 700 αιτήσεων
πολιτογράφησης ανά έτος είναι για
παράδειγμα ένα καλό μέτρο. Το
αν αυτοί οι «νεοκύπριοι» θα πρέπει
να διοχετευτούν σε 20 νέους πύργους ή σε 5 πύργους και 300 επαύλεις ας το δούμε με πολεοδομικούς
και οικονομικούς όρους. Αλλά δεν
θα πρέπει σε καμία περίπτωση να
λέμε πως δεν πρέπει να στοχεύουμε
σε τέτοιου είδους επενδύσεις, επειδή οι άνεργοι που διοχετεύονται
στον κατασκευαστικό τομέα θα
έπρεπε να πάνε να φυτεύουν αγγούρια, επειδή ο τομέας των αγγουριών είναι σε φθίνουσα κατάσταση και μας χρεώνουν εμάς τους
καταναλωτές τα αγγούρια με το
εκατοστό. Ίσως, αν δούμε το πρόβλημα της έλλειψης νερού σαν
επενδυτική ευκαιρία με απόσβεση
σε βάθος χρόνου, τότε να δούμε
και άνθιση άλλων τομέων στην χώρα μας. Και δεν είμαι γραφικός,
εδώ χώρες με έρημο έγιναν πράσινες με βροχόπτωση και εμείς είμαστε σε ακριβώς αντίθετη τροχιά.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Ζυμώσεις Third Point με επενδυτικά Ταμεία

Συζητήσεις να αντικατασταθεί το μετοχικό της μερίδιο από Atlas, J.C. Flowers και Pimco ενόψει Συνεργατισμού
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Point είχε προχωρήσει στην πώληση των Μετατρέψιμων Αξιογράφων Κεφαλαίου που κατείχε στην
Ελληνική Τράπεζα. Σύμβουλοι επενδυτών είχαν μεταφέρει στην «Κ»
πως, εάν κάποιο Ταμείο έχει σκέψεις
να αποδεσμευτεί από μία του επένδυση, δεν λειτουργεί με αυτό τον
τρόπο και ότι εάν πράγματι κάτι
άλλο «κρυβόταν» πίσω από αυτή
την πράξη, το συγκεκριμένο Ταμείο
θα προχωρούσε σε μια ακαριαία
κίνηση που θα είχε ως αντικείμενο
μετοχές και όχι αξιόγραφα, όπως
τα ΜΑΚ. Τότε επίσης είχαν αναφέρει ότι οι γραμμές της Third Point
ήταν να πωλήσει παγκοσμίως ό,τι
μικρές «θέσεις» κατείχε, μία εξ αυτών και τα ΜΑΚ που κατείχε στην
Ελληνική, καθότι είναι επενδυτικό
Ταμείο 17,5 δισεκατομμυρίων ευρώ
που αγοράζει και πουλάει μετοχές
σε καθημερινή βάση. Οι ίδιες τραπεζικές πηγές ανατρέχοντας στην
κίνηση του Οκτωβρίου, ανέφεραν
ότι ίσως μπορεί να συνδεθεί ως μία
προετοιμασία γι αυτό που συζητείται τη δεδομένη χρονική στιγμή
με τα Atlas, Flowers και Pimco.

Η ιδιωτικοποίηση της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας και οι τρόποι
με τους οποίους θα γίνει εφικτή η
απόκτησή της από την Ελληνική
Τράπεζα φαίνεται να άνοιξε το παραθυράκι που αναζητούσε ο μεγαλομέτοχος της Ελληνικής, Third
Point που τη δεδομένη στιγμή κατέχει το 26,2% της Τράπεζας. Από
καιρό ακούγονταν οι φήμες πως η
Third Point αναζητεί την πόρτα
της «εξόδου» από την τράπεζα,
κάτι που τη δεδομένη χρονική στιγμή ίσως γίνει κατορθωτό. Για να
μη δραματοποιούμε όμως τα πράγ<
<
<
<
<
<

Ενόψει της διαδικασίας
ιδιωτικοποίησης της
ΣΚΤ, η εταιρεία Logicom
Services Ltd φαίνεται να
«καλοβλέπει» την αύξηση κεφαλαίου που θα
χρειαστεί η Ελληνική
για την απόκτηση του
καλού κομματιού του
Συνεργατισμού.
ματα, τα επενδυτικά ταμεία έτσι
λειτουργούν. Έχουν δεδομένη χρονική περίοδο στην οποία επενδύουν
σε μία συγκεκριμένη θέση, σε μία
συγκεκριμένη χώρα. Άρα τα σενάρια για αποχώρησή της μόνο σενάρια δεν μπορεί να είναι, καθώς
οι πληροφορίες της «Κ» θέλουν τις
συζητήσεις να βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και να μην είναι
μόνο φήμες. Πόλος έλξης των επενδυτικών ταμείων που ενδιαφέρθη-

Καλοβλέπει και η Logicom
Συνεχείς είναι οι συζητήσεις για να γίνει κατορθωτή η πράξη και να ιδιωτικοποιηθεί η Συνεργατική Κυπριακή βάσει των

δύο προσφορών που έχει ενώπιόν της.
καν για να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου της Ελληνικής
ώστε να απορροφήσει τον Συνεργατισμό ήταν η ίδια η Third Point.
Το αμερικανικό Ταμείο, λοιπόν,
φαίνεται να έχει διαβουλεύσεις με
την Atlas Merchant Capital, την
J.C. Flowers & CO και την Pimco,
ώστε όταν γίνει η πράξη μεταξύ
Ελληνικής και Συνεργατισμού να
απορροφήσουν το μερίδιό της, με
το αζημίωτο φυσικά. Η έκθεσή της

εξάλλου στην ελληνική και κυπριακή αγορά έχει φτάσει στο ανώτατο
επιτρεπτό σημείο και δεν αναμένεται να συμμετάσχει στην αύξηση
κεφαλαίου που θα χρειαστεί για
να αποκτήσει η Ελληνική Τράπεζα
τον Συνεργατισμό. Σε καμία περίπτωση δεν θα θέλει να αλλοιωθεί
το μετοχικό της ποσοστό –να γίνει
diluted δηλαδή– λόγω του νέου οικοδομήματος που θα προκύψει μεταξύ Ελληνικής και Συνεργατισμού,

άρα είναι μια κατάσταση που βολεύει όλα τα εμπλεκόμενα αμερικανικά ταμεία, όπως η Third Point.
Τραπεζικές πηγές που επιβεβαιώνουν τις συζητήσεις στην «Κ»
αναφέρουν χαρακτηριστικά πως
είναι ένα «win - win situation».
Υπενθυμίζεται πως στο τέλος Οκτωβρίου 2017, σε μια περίοδο που είχαν αρχίσει ήδη να ακούγονται τα
σενάρια για πάντρεμα της Ελληνικής με τον Συνεργατισμό, η Third

Ενόψει της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης της ΣΚΤ, η εταιρεία Logicom Services Ltd φαίνεται να
«καλοβλέπει» την αύξηση κεφαλαίου που θα χρειαστεί η Ελληνική
για την απόκτηση του καλού κομματιού του Συνεργατισμού. Οι πληροφορίες της «Κ» θέλουν να επιτυγχάνεται με δύο τρόπους, με τον
πρώτο να είναι όμως ο πιο πιθανός.
Και αυτός είναι μέσω της Δήμητρα
Επενδυτική. Η Logicom κατέχει
το 29,62% της Δήμητρα Επενδυτική
και αφού είναι μια υγιής εταιρεία,
φαίνεται να της αρέσει το σενάριο
να συμμετάσχει στην επικείμενη
αύξηση κεφαλαίου. Από την άλλη,

με το δεύτερο σενάριο, το οποίο
όμως είναι πιο απομακρυσμένο,
είναι ότι μπορεί να συμμετάσχει
μόνη της, εκτός της Δήμητρα Επενδυτική.

Συνεχίζει η διαδικασία
Εντατικές και συνεχείς είναι οι
συζητήσεις για να γίνει κατορθωτή
η πράξη και να ιδιωτικοποιηθεί η
Συνεργατική Κυπριακή βάσει των
δύο προσφορών που έχει ενώπιόν
της. Τη μία φυσικά υπογράφει η
Ελληνική Τράπεζα και τη δεύτερη
το επενδυτικό ταμείο Apollo Investment Management. Στα κεντρικά
γραφεία της ΣΚΤ γίνονται νυχθημερόν συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και του
Υπουργείου Οικονομικών που ψάχνουν να βρουν τη χρυσή τομή για
τη συναλλαγή. Οι διαπραγματεύσεις
θα συνεχίσουν και αυτή την εβδομάδα, μέχρι να βρεθεί το ύψος των
κεφαλαίων που θα χρειαστεί η Ελληνική για να απορροφήσει τον
Συνεργατισμό, αλλά και το ύψος
των χρημάτων που η Ελληνική ζητάει από τη ΣΚΤ, για να καλυφθεί
το κενό μεταξύ του ενεργητικού
και παθητικού της δεύτερης. Όπως
έχει διαρρεύσει, η Ελληνική εκτιμά
πως ο Συνεργατισμός μπορεί να
απορροφηθεί μόλις με 150 εκατ.
ευρώ κεφάλαια, ενώ από την ίδια
τη ΣΚΤ, άρα το κράτος, επιζητεί
να της καταβληθούν γύρω στα 500
εκατ. ευρώ ώστε να «ισορροπήσει»
το ενεργητικό και παθητικό του
Συνεργατισμού.
Κλείνοντας, η πρόταση του επενδυτικού ταμείου Apollo φαίνεται
να έχει περάσει σε «δεύτερη μοίρα»,
καθώς ακόμα δεν έχει καθορίσει
το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα
που θα συνεργαστεί για να αναλάβει
το παθητικό της ΣΚΤ, δηλαδή τις
καταθέσεις.
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Αυξημένη χορήγηση δανείων από τράπεζες

Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική έδωσαν μέσα σε τρεις μήνες 855,8 εκατ. ευρώ δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Επιβεβαιώνουν
την Kεντρική

Η καθαρή ζήτηση νέων δανείων
αποτελεί θετική ένδειξη για την
ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Τα πιστωτικά ιδρύματα της
Κύπρου, αν και έχουν κάνει πιο
αυστηρά τα κριτήρια για τη χορήγηση δανείων, ψάχνοντας βιώσιμους και μόνο δανειολήπτες, φαίνεται ότι τους βρήκαν, καθότι μόνο
στους πρώτους τρεις μήνες του

Σύμφωνα με την Κεντρική Τρά-

<
<
<
<
<
<
<

Όπως δήλωσε ο κ. Μάτσης κατά τη διάρκεια
της παρουσίασης των
αποτελεσμάτων της Ελληνικής, «μερικοί από
τους υφιστάμενους νόμους για αντιμετώπιση
των ΜΕΔ έχουν τρύπες
και πρέπει να βελτιωθούν».
έτους έδωσαν πολλά εκατομμύρια.
Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα δύο εκ των τριών μεγαλύτερων τραπεζών της Κύπρου
και συγκεκριμένα της Τράπεζας
Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του 2018,
χορήγησαν 855,8 εκατομμύρια ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
Αναλυτικότερα, τα νέα δάνεια της
Τράπεζας Κύπρου ανήλθαν σε 717
εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο
του 2018, από τα οποία 563 εκατ.
δόθηκαν στην Κύπρο και 154 εκατ.
δόθηκαν από τη θυγατρική εταιρεία
στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον νέο δανεισμό
που είχε δοθεί στο αντίστοιχο διάστημα του 2017. Τα δάνεια της Τρ.
Κύπρου ανήλθαν σε 18,5 δισ. στο
τέλος του τριμήνου, σε σύγκριση
με 18,7 εκατ. στο τέλος του 2017.

Αν και οι διαδικασίες έχουν δυσκολέψει, το στοίχημα για τα πιστωτικά ιδρύματα είναι να βρίσκουν βιώσιμους δανειολήπτες για να μη μετατραπούν σε ΜΕΔ οι

χορηγήσεις.

Τα δάνεια στην Κύπρο ανήλθαν
σε 16,4 δισ. στο πρώτο τρίμηνο,
αποτελώντας το 89% του συνόλου
των δανείων της Τράπεζας. Τα δάνεια στο Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 1,76 δισ. στο τέλος Μαρτίου,
αποτελώντας παράλληλα το 9%
του συνόλου των δανείων της Τράπεζας.
Από την άλλη, η Ελληνική Τράπεζα χορήγησε 138,8 εκατ. ευρώ
στο πρώτο τρίμηνο του 2018 σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, αυξάνοντάς τα κατά 56,8% σε σχέση
με το 2017, ενώ κατά αντιστοιχία
με το προηγούμενο τρίμηνο του
2017 τα αύξησε κατά 49,8 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τον ανώτατο
εκτελεστικό διευθυντή της Ελληνικής Ιωάννη Μάτση, η τράπεζα
συνέχισε να επεκτείνει τη χρηματοδότηση σε αξιόχρεες επιχειρήσεις

και σε νοικοκυριά, υποστηρίζοντας
την εγχώρια οικονομία. Σχολίασε
πως οι νέες χορηγήσεις για την 1η
τριμηνία του 2018 ανήλθαν σχεδόν
σε 139 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά
56% σε σχέση με πέρυσι, αντανακλώντας ταυτόχρονα την αυξημένη
δυναμική στις χορηγήσεις. Σημειώνεται πως οι συνολικές χορηγήσεις στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν
σε 4,08 δισ. ευρώ για την Ελληνική,
αυξημένες κατά 1% σε σχέση με
4,05 δισ. ευρώ στο τέλος του 2017.
Το μερίδιο αγοράς χορηγήσεων
της τράπεζας στο πρώτο τρίμηνο
του 2018 διαμορφώθηκε στο 8,5%,
έναντι 8,1% στο τέλος του 2017.

Προσέχουν για να έχουν

Οι ρυθμοί των χορηγήσεων μπορεί να θυμίζουν πρακτικές της πρώτης δεκαετίας του 2000, που οι τρά-

πεζες χορηγούσαν δάνεια δίχως
τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις με
τα αποτελέσματα να είναι εμφανή
μέχρι και σήμερα, όμως τραπεζικές
πηγές δηλώνουν ότι οι διαδικασίες
έχουν γίνει πολύ αυστηρές. Επισημαίνουν στην «Κ» πως ο δανεισμός πλέον χορηγείται με ότι πρότυπα έχουν δοθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με εξασφαλίσεις οι οποίες έχουν αποδεδειγμένα αξία (και όχι με εκτιμήσεις), ενώ υπογραμμίζουν πως δεν
γίνεται να «προχωρήσει» η οικονομία της Κύπρου δίχως να παρέχονται δάνεια.
Πλέον υποστηρίζουν πως υπάρχουν όλα τα εργαλεία για ανάκτηση
ενός Μη Εξυπηρετούμενου Δανείου, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι
δεν χρειάζονται βελτίωση. Γι’ αυτό
τον σκοπό κάθε τράπεζα έχει μία

ομάδα εργασίας που αποτελείται
από τους νομικούς συμβούλους,
οι οποίοι πιέζουν να αλλάξουν, να
βελτιωθούν και να μπουν νέα νομοθετήματα – εργαλεία τα οποία,
αν δημιουργηθούν νέα ΜΕΔ, να
μπορούν να αντιμετωπιστούν καταλλήλως. Όπως δήλωσε ο κ. Μάτσης κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της
Ελληνικής, «μερικοί από τους υφιστάμενους νόμους έχουν «τρύπες»
και πρέπει να βελτιωθούν. Δεν θέλω να είμαι μηδενιστικός, έχει
γίνει αρκετή πρόοδος σε νομοθετικό επίπεδο με τα εργαλεία που
μας έχουν δοθεί για αντιμετώπιση
των ΜΕΔ, αλλά σίγουρα χρειάζονται βελτιώσεις, όπως για παράδειγμα να επιτραπούν οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες για τη διαδικασία των εκποιήσεων».

πεζα της Κύπρου, κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2018, τα κριτήρια
που θέτουν οι τράπεζες για χορήγηση δανείων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην Κύπρο
παρέμειναν αμετάβλητα σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
Στη ζώνη του ευρώ, τα κριτήρια
χορήγησης προς επιχειρήσεις
και νοικοκυριά για στεγαστικούς
σκοπούς έγιναν σημαντικά χαλαρότερα, τα αντίστοιχα κριτήρια
για καταναλωτικούς και λοιπούς
σκοπούς έγιναν χαλαρότερα.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις
προσδοκίες των τραπεζών για το
δεύτερο τρίμηνο του 2018, τα
κριτήριά τους για χορήγηση δανείων στην Κύπρο προς όλες τις
κατηγορίες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα. Στη ζώνη
του ευρώ, τα κριτήρια χορήγησης προς επιχειρήσεις αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητα,
ενώ τα κριτήρια χορήγησης
προς νοικοκυριά αναμένεται να
χαλαρώσουν περαιτέρω.
Η καθαρή ζήτηση δανείων στην
Κύπρο, τόσο από επιχειρήσεις
όσο και από νοικοκυριά για στεγαστικούς σκοπούς, συνέχισε να
καταγράφει αύξηση και κατά το
πρώτο τρίμηνο του 2018, τάση
που άρχισε από τις αρχές του
2015, σε συνάρτηση με τη συνεχιζόμενη σθεναρή οικονομική
δραστηριότητα, στη μικρή αύξηση των μισθών, την προσφορά
νέου δανεισμού αλλά και τα
ιστορικά χαμηλά εγχώρια δανειστικά επιτόκια. Σύμφωνα με τις
προσδοκίες των τραπεζών στην
Κύπρο για το δεύτερο τρίμηνο
του 2018, η καθαρή ζήτηση δανείων αναμένεται να αυξηθεί
για όλες τις κατηγορίες.

Οσφραίνονται κινδύνους από την άρση των περικοπών
Για υπερτροφικό δημόσιο τομέα που χρειάζεται πολύ ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης έκανε λόγο η ΟΕΒ - Συνάντηση με ΥΠΟΙΚ
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η προκαθορισμένη συνάντηση της
ΟΕΒ με τον υπουργό Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη στις 11 του Ιούνη
αναμένεται να επισπευθεί, μετά
τη συμφωνία για τερματισμό των
αποκοπών μισθών των εργαζομένων στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Μια κίνηση
η οποία προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στα δύο μέτωπα των εργατικών σχέσεων. Όπως ήταν φυσικό αγκαλιάστηκε από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Κατέλαβε
ωστόσο εξαπίνης τις εργοδοτικές
<
<
<
<
<
<
<

Αποκατάσταση των
μισθών, προσαυξήσεις
και νέες προσλήψεις
θα επιβαρύνουν τα δημόσια ταμεία προειδοποιεί η ΟΕΒ.
οργανώσεις οι οποίες κάνουν λόγο
για επιπλοκές στην πορεία της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου, και στον τομέα των επενδύσεων.
Στόχος της συνάντησης είναι η
ενημέρωση της οργάνωσης για το
σύνολο του πλαισίου και να τεθούν
επί τάπητος προβληματισμοί και
ανησυχίες για τις επιπτώσεις που
θα φέρει η συγκεκριμένη κίνηση.
Μέχρι το 2023, εκτιμά η ΟΕΒ, το
κρατικό μισθολόγιο αναμένεται να
επιβαρυνθεί με επιπλέον 265 εκατομμύρια ευρώ λόγω αυτής της
συμφωνίας. Σε συνδυασμό με τις
προσαυξήσεις και τις προσλήψεις
το ποσό αυτό αναμένεται να φτάσει
συνολικά τα 400 εκατ. επιπλέον

Η συμφωνία φαίνεται να αφορά πέραν των 80 χιλιάδων εργαζομένων σε πρώτη φάση.
για τα δημόσια ταμεία. Σύμφωνα
με ενημέρωση του ΚΕΒΕ, η συμφωνία φαίνεται να αφορά πέραν
των 80 χιλιάδων εργαζομένων σε
πρώτη φάση.
Μιλώντας στην «Κ» ο γενικός
διευθυντής της ΟΕΒ Μιχάλης Αντωνίου αναγνωρίζει στον υπουργό
Οικονομικών συνετή διαχείριση
και αναφέρει ότι ίσως να υπάρχουν
κάποια θέματα τα οποία ίσως διαφοροποιούν την κατάσταση, όπως
δικλίδες ασφαλείας σε σχέση με
τους ρυθμούς ανάπτυξης και το
σύνολο των δαπανών.
Την ίδια ώρα το παγκόσμιο οι-

Στις 11 Ιουνίου προγραμματίζεται η συνάντηση ΟΕΒ και Χάρη όπου θα

ζητήσουν ενημέρωση για τις λεπτομέρειες της συμφωνίας. Πάντως τόσο
ΟΕΒ όσο και ΚΕΒΕ κάνουν λόγο για απειλή της δημοσιονομικής ισορροπίας.

κονομικό περιβάλλον παραμένει
ρευστό, ιδιαίτερα μετά και την απόφαση Τραμπ να επιβάλει δασμούς
σε Καναδά, Μεξικό και Ε.Ε. ενώ
στο εσωτερικό, όπως αναφέρει ο
κ. Αντωνίου, υπάρχει ρευστότητα
στον τουριστικό τομέα, ανάκαμψη
της αιγυπτιακής τουριστικής αγοράς, και αλλαγές στο πρόγραμμα
των πολιτογραφήσεων. Εξελίξεις
οι οποίες ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μείωση των εισοδημάτων
μας. Η θέση των εργοδοτικών οργανώσεων είναι ότι αυτά τα δεδομένα σε συνδυασμό με την τελευταία συμφωνία του υπουργού Οικονομικών με τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις, συνθέτουν ένα παζλ
δημοσιονομικό το οποίο μπορεί
να θέσει σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πειθαρχία. Θέση της ΟΕΒ
είναι επίσης ότι η αύξηση του κόστους για τα δημόσια ταμεία θα
έχει έμμεσα αντίκτυπο στην κατάταξη της Κύπρου στον Δείκτη
Ανταγωνιστικότητας του παγκόσμιου οικονομικού φόρουμ (64η
θέση ανάμεσα σε 137 χώρες) και
ως εκ τούτου και στον τομέα των
επενδύσεων.
Την ίδια ώρα το ΚΕΒΕ διαμηνύει
ότι οποιαδήποτε ρύθμιση αυτήν
τη στιγμή πρέπει να αφορά μόνο
την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας που
περιλαμβάνει την ψήφιση των νομοσχεδίων για εισαγωγή του συστήματος αξιολόγησης της δημόσιας υπηρεσίας, την αύξηση της
παραγωγικότητας του δημόσιου
τομέα, την πάταξη της γραφειοκρατίας και την ευρύτερη χρήση της
σύγχρονης τεχνολογίας. Καλεί την
ίδια ώρα τη Βουλή να αναλογιστεί
τη σοβαρότητα του θέματος και
να αναλάβει τις ευθύνες που της
αναλογούν, όταν θα έχει ενώπιόν
της το σχετικό νομοσχέδιο. Την

ίδια ώρα η ΟΕΒ εκφράζει την άποψη
ότι τα πλεονάσματα που παράγει
η οικονομία, πρέπει να αξιοποιηθούν ως «μαξιλάρι» για τυχόν
απρόβλεπτες ανατροπές στους δημοσιονομικούς σχεδιασμούς και
ιδεωδώς να επενδυθούν παραγωγικά για σκοπούς ανάπτυξης και
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας,
και όχι να τερματιστούν.

Η συμφωνία

Η συμφωνία, η οποία επιτεύχθηκε μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, αφορά τη
σταδιακή αποκατάσταση των μισθών στο δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα σε βάθος πενταετίας. Βάσει των προνοιών της συμφωνίας, η αποκατάσταση της μισθοδοσίας θα ολοκληρωθεί την 1η
Ιανουαρίου του 2023 με κλιμακωτή
μείωση των μόνιμων αποκοπών
που είχαν επιβληθεί.
Η εργοδοτική πλευρά, δεσμεύτηκε να αποκαταστήσει τους μισθούς σε ένα πλαίσιο έξι συνεχών
δόσεων, την 1η Ιουλίου του τρέχοντος έτους και ακολούθως την
πρώτη Ιανουαρίου κάθε χρόνου
μέχρι το 2023. Από τις αποκοπές
που επιβλήθηκαν το 2013, εισέρευσαν στα ταμεία του κράτους
περίπου €265 εκατ. ποσό που ανέρχεται στο 10% του ετήσιου κρατικού μισθολογίου. Αυτό είναι και
το ποσό το οποίο θα επιστραφεί
στους επηρεαζόμενους υπαλλήλους
σταδιακά μέχρι την 1/1/2023. Σημειώνεται ότι στην καταρχήν συμφωνία προβλέπεται και η σύσταση
και λειτουργία Ταμείου Προνοίας
για τους νεοεισερχόμενους που
προσλήφθηκαν μετά τον Οκτώβριο
του 2011, οι όποιοι νομοθετικά
αποκλείστηκαν από την αναγκαία
συμπληρωματική ασφάλιση.
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CYPRUS IN THE

DIGITAL AGENDA
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21st JUNE – FILOXENIA CONFERENCE CENTRE
The Conference is aiming to bring the new developments of the digital world
and start a discussion on how to implement them in Cyprus. The Conference
will also focus on the “fake news” issue and how the European Commision is
dealing with the problem.

FAKE NEWS vs QUALITY JOURNALISM
Intervention by

Keynote Speaker

Discussion will follow with

Margaritis Schinas

Jivka Petkova

Alexis Papachelas

Chief Spokesperson of the
European Commission

Multimedia Chief editor
of European Commission

Greece’s Kathimerini
Executive Editor

Addressing the issue of misleading news and the political issues they raise.
How is the EU planning to respond? What is the role of the traditional Media Houses?

DEMOCRATISING ENERGY
Keynote Speaker

Yiorgos Lakkotrypis
Minister of Energy, Commerce,
Industry and Tourism

How disruptive innovation in electricity, transport and IT converge to transform
the way we produce and consume energy.
Discussion will Follow with Spyros

Loizou, Senior Manager Advisory Services EY Cyprus

ELECTRIFICATION AND AUTONOMOUS DRIVING
WHAT, WHEN, HOW.
Keynote Speaker

Presentation by

Sebastian Waldbauer

Dr. Stelios Himonas

Senior Product &
Price Manager Digital Services
& E-Mobility at BMW Group CSEU

Permanent Secretary
of the Ministry of Energy,
Commerce, Industry
and Tourism Cyprus Digital Champion

The stages of introduction and the connection to the electric vehicle. When is it coming,
what are the latest developments? Will Cyprus offer incentives to promote the
electrification of its fleet? And how?

DEEP DATA MANAGEMENT AND AD EXCHANGE
ADS IN MULTIPLE SCREENS
Keynote Speaker

Keynote Speaker

'EORGE-AKKOULIS

Panos Papageorgiou

Co-Founder Avocarrot

Co-Founder Avocarrot

How big data becomes small data. Where is advertising heading to and how will
the message be reproduced on multiple screens.

CREATE INTEREST, NOT INTERRUPTION
WHY CONTENT CAN STILL BE THE KING
Keynote Speaker

ëANIA'IAKOUMAKI
Digital Marketing Consultant

How to create native content and video experience. What are major brands doing, how is the
message created, what are the distribution channels.

How brands are investing in Native Content
Discussion will follow with

Athanasios Ellis, Chief Editor Kathimerini English Edition
'EORGE4HEODOTOU General Manager Alfa – Mega
Vasilis Papadopoulos, Innovation and new development Senior manager MTN
Stavros Christodoulou, Chief Editor Phil -Good
and Michalis Tsikalas, Editor in Chief Kathimerini Cyprus

MORE INFORMATION
AND ONLINE REGISTRATION
Conference Coordinator

Michalis Sophocleous

WWW.SPPMEDIA.COM

Ex Chief of Staff, Cyprus Presidency

WITH THE SUPPORT OF

PROUDLY PRESENTS
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Τριγμοί και στη
Βρετανία για τους
Ρώσους ολιγάρχες

Η κυβέρνηση καλείται να αυξήσει την πολιτική βούληση
για διακοπή εισροής μαύρου χρήματος στη χώρα
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Σε νέο πλαίσιο μπαίνει η αντιμετώπιση των Ρώσων ολιγαρχών και
στη Βρετανία, όπως αποδεικνύει
έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών
Υποθέσεων της βουλής. Αφορμή
για την εν λόγω συζήτηση έδωσαν
τα όσα έγιναν στη χώρα, με τη δηλητηρίαση του Σεργκέι Σκρίπαλ
και της κόρης του, τον Μάρτιο. Ζητούμενο για τους Βρετανούς πλέον,
που έχουν απελάσει πάνω από 150
Ρώσους διπλωμάτες, είναι το πέρασμα από την αυστηρή ρητορική
στην πράξη, και η διακοπή της εισροής μαύρου χρήματος στη χώρα
που έχει πολλαπλές επιπτώσεις.
Αυτή είναι η βασική γραμμή που
ζητάει η επιτροπή από την κυβέρνηση πλέον, και μάλιστα σε ιδιαίτερα αυστηρούς τόνους. Αναφέροντας μάλιστα η έκθεση που εξέδωσε η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, πολλάκις το όνομα του
Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ
Πούτιν σε αυτή, τονίζεται πως οι
πρακτικές του ίδιου και των συμμάχων του συνεχίζονται με σκοπό
την απόκρυψη και το ξέπλυμα χρήματος στο Λονδίνο. Αυτά τα ρώσικα
κεφάλαια, όπως αναφέρεται, συνδέονται με τον Ρώσο Πρόεδρο και
την προσπάθειά του να λυγίσει
τους διεθνείς κανονισμούς, αλλά
και στέλνουν με αυτό τον τρόπο
το μήνυμα πως τα όσα συμβαίνουν
καθιστούν αδύναμη τη Βρετανία
ν’ αντιμετωπίσει τις κινήσεις του
Πούτιν. Με αυτό σαν γνώμονα η
επιτροπή καλεί την κυβέρνηση να
συντονιστεί και να συνεργαστεί
με την Ε.Ε., τις ΗΠΑ και τους G7,
για να κλείσουν οι τρύπες ακόμη
και σε καθεστώς κυρώσεων που

επιτρέπουν στη Ρωσία να εκδίδει
κρατικό χρέος με τη βοήθεια οντοτήτων που βρίσκονται υπό κυρώσεις, όπως η τράπεζα VTB. Τον
Απρίλιο, ο Ρώσος CEO της τράπεζας,
Αντρέι Κοστίν, είχε αναφέρει σχετικά με το ζήτημα των κυρώσεων,
πως επήλθε μετά από παρεξήγηση
της Ουάσιγκτον αναφορικά με τις
προθέσεις της ρωσικής κυβέρνησης
(Reuters). Το ζήτημα, πάντως, με
<
<
<
<
<
<
<

Η μη ανανέωση της βίζας του πολυεκατομμυριούχου και ιδιοκτήτη
της Τσέλσι Ρομάν Αμπράμοβιτς
αποτέλεσε πρώτη είδηση για τα
βρετανικά αλλά και τα ισραηλινά
ΜΜΕ. Ως αποτέλεσμα ο Αμπράμοβιτς στράφηκε στο Ισραήλ, αποκτώντας κατοικία στο Τελ Αβίβ,
παίρνοντας και το διαβατήριο. Η
Millhouse, η εταιρεία που διαχειρίζεται την περιουσία του Αμπράμοβιτς, απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Δεν ήταν διαθέσιμος
ωστόσο ούτε και εκπρόσωπος του
Υπουργείου Εσωτερικών της Βρετανίας για σχόλια επί του θέματος,
ενώ η γενικότερη διατύπωση είναι
πως δεν μπορεί να τυγχάνει σχολιασμού η κάθε ανάλογη, τοιαύτη,
περίπτωση.

Η VTB ανακοίνωσε πως
σταματάει λόγω των κυρώσεων και εφόσον
συμπεριλαμβάνεται και
εκείνος, να δίνει νέα δάΤο σίριαλ VTB
νεια στον επίσης γνωΑπό την άλλη πλευρά, η τράπεζα
στό μας στην Κύπρο,
VTB όπως δήλωσε ο CEO της στο
Bloomberg, ετοιμάζεται να περιΌλεγκ Ντεριμπάσκα.
τους Ρώσους ολιγάρχες στη Βρετανία, παίρνει καθημερινά νέες
διαστάσεις. Ο Βλαντιμίρ Ασούρκοφ
από το Ίδρυμα κατά της διαφθοράς
που παρευρέθηκε στη συνεδρίαση
της επιτροπής, έδωσε το περίγραμμα του γιατί επιλέγουν το Λονδίνο
οι Ρώσοι για τις δραστηριότητές
τους. «Αν μάθουν μια ξένη γλώσσα
αυτή θα είναι μάλλον τα αγγλικά,
ενώ το Λονδίνο είναι μια μητρόπολη
όπως η Μόσχα. Έχει πολλά να προσφέρει από πολλές απόψεις, εξού
και είναι ένας “φυσικός μαγνήτης”
για τους Ρώσους». Ωστόσο, φαίνεται
πως ήδη οι πρώτες αλλαγές για το
πώς θα έχουν πλέον τα πράγματα
στη Βρετανία, λαμβάνουν χώρα.

κόψει το ένα τρίτο του ανθρωπίνου
δυναμικού στο Λονδίνο ως απότοκο
του επηρεασμού που υπέστη από
τις κυρώσεις. Την ίδια ώρα, η τράπεζα ανακοίνωσε πως σταματά,
ακριβώς λόγω των κυρώσεων και
εφόσον συμπεριλαμβάνεται και
εκείνος, να δίνει νέα δάνεια στον
επίσης γνωστό μας στην Κύπρο,
Όλεγκ Ντεριμπάσκα. Σύμφωνα με
δημοσίευμα της Moscow Times, η
ανακοίνωση προήλθε από τα άνωθεν δώματα της VTB. Σύμφωνα με
το ίδιο δημοσίευμα, ο Ντεριμπάσκα
ίσως να μην είναι ο τελευταίος των
ολιγαρχών, από τον οποίο η VTB
κρατά αποστάσεις ασφαλείας πλέον. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο,
μπαίνει και ένας άλλος παράγοντας
που μάλλον περιπλέκει τα πράγ-

Στην έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων του βρετανικού κοινοβουλίου τονίζεται πως οι πρακτικές Πούτιν

και των συμμάχων του συνεχίζονται με σκοπό την απόκρυψη και το ξέπλυμα χρήματος στο Λονδίνο.

Συνέχεια με Βέξεμπεργκ
Δεν έχουν τέλος παράλληλα, οι

αποκαλύψεις στις ΗΠΑ για τις
κινήσεις του Βίκτορ Βέξεμπεργκ
στη χώρα. Μόλις πριν από λίγα
24ωρα, οι NYT αποκάλυψαν
πως ο Ρώσος ολιγάρχης συναντήθηκε τελικά στον πύργο του
Trump στο Μανχάταν με τον δικηγόρο του Αμερικανού Προέδρου Μάικλ Κοέν. Η συνάντηση φέρεται να έγινε δυο εβδομάδες πριν από την ανακήρυξη

ματα. Υπάρχει ήδη στη ρωσική
Δούμα ένα προσχέδιο νομοσχεδίου
το οποίο προνοεί ακόμη και ποινές
φυλάκισης σε όσους «συμμορφώνονται» με τις δυτικές κυρώσεις.

του Τραμπ ως του επόμενου
Προέδρου της Αμερικής, με βασικό θέμα να είναι η σύσφιξη
σχέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και
Ρωσία. Μετά την ανακήρυξη
Τραμπ, όπως έχει ήδη καταγράψει η «Κ», η εταιρεία του Κοέν
έκλεισε συμβόλαιο ύψους 1
εκατ. δολαρίων για ένα χρόνο
συμβουλευτικών υπηρεσιών με
την Columbus Nova, συμφερόντων Βέξεμπεργκ.
Η ποινή φτάνει μέχρι και τα τέσσερα χρόνια για εκείνους που αρνούνται να παράσχουν υπηρεσίες
προς Ρώσους πολίτες που βρίσκονται υπό καθεστώς κυρώσεων, όπως

τονίζεται. Η όλη συζήτηση έχει
αναβληθεί και αναμένεται με ενδιαφέρον η συνέχεια. Την ίδια ώρα,
εντός Ρωσίας, η τράπεζα προχωράει
σε εντυπωσιακές κινήσεις. Όπως
το ότι αναμένεται να πουλήσει τα
ασφαλιστικά της κεφάλαια στη Sogaz, που είναι ο μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός στη χώρα. Το
deal που σημαίνει ότι θα επιφέρει
συγχώνευση, θα κλείσει το τρίτο
τρίμηνο του 2018, οπότε και θα
προκύψει μια νέα εταιρεία, όπου
εκεί αναμένεται να μεταφερθεί και
το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού που εργάζεται στη VTB Insurance. Η Sogaz κατέβαλε 2,5 δισ.
δολάρια σε premiums (συστηματικές καταβολές) το 2017, καταλαμβάνοντας το πρώτο και μεγαλύτερο portfolio, όταν η VTB Insurance καταλαμβάνει το τέταρτο
σε ποσοστό.

Πήραν το επίδομα, συνεχίζονται τα προβλήματα
544 οροθετικοί λαμβάνουν θεραπεία, ποιες οι μεγαλύτερες προκλήσεις σε επίπεδο κοινωνία και κράτους
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Πρόληψη και
ενημέρωση

Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να παράσχει σε οροθετικούς ασθενείς, που είναι συνεπείς
με τη θεραπευτική αγωγή τους,
μηνιαίο ποσό της τάξεως των 300
ευρώ ως επιπλέον κίνητρο για τη
συμμόρφωσή τους προς τη θεραπευτική τους αγωγή, φαίνεται ότι
δεν αποτελεί λύση στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Στόχος είναι να επιτευχθούν καλύτερες
συνθήκες διαβίωσης για τους οροθετικούς, εφόσον η ασθένεια δεν
τους επιτρέπει να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, ελέω και των αντιδράσεων στο εργασιακό περιβάλλον
που έχουν ως αποτέλεσμα πολλές

Σημαντικό στην αντιμετώπιση

<
<
<
<
<
<
<

300 ευρώ το επίδομα
που αποφάσισε το
Υπουργικό Συμβούλιο
για τους οροθετικούς.
φορές και την απώλεια της εργασίας. Η κατάσταση που επικρατεί
σήμερα στην Κύπρο με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οροθετικοί απασχόλησε την Επιτροπή
Υγείας την περασμένη Πέμπτη, με
βουλευτές να θέτουν επί τάπητος
πιθανές λύσεις των προβλημάτων.
Υποστήριξαν έτσι ότι θα πρέπει
να υπάρξει μια πιο ολοκληρωμένη
στρατηγική τόσο για την πρόληψη
της ασθένειας όσο και για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
των ατόμων που τελικώς θα διαφανεί ότι έχουν την ασθένεια. Μάλιστα, βουλευτές έκαναν και λόγο

Το πρώτο μόνιμο «checkpoint» υπάρχει στη Λεμεσό όπου κάποιος μπορεί δωρεάν και ανώνυμα να εξεταστεί για HIV,

σύφιλη, Ηπατίτιδα Β και Γ.

για το γεγονός ότι συμπολίτες μας
αναγκάζονται να μεταβαίνουν από
όλες τις πόλεις της Κύπρου στη
«Γρηγόρειο κλινική» στη Λάρνακα
για την παροχή θεραπείας λόγω
και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει
άλλη εξειδικευμένη κλινική στην
Κύπρο για την παροχή της αναγκαίας θεραπευτικής αγωγής. Όπως

σημείωσαν θα πρέπει να βρεθεί
επιτέλους μια λύση στο πρόβλημα
των οροθετικών καθώς παρά το
γεγονός ότι τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν συζητιούνται στην
Επιτροπή Υγείας εδώ και σχεδόν
δύο δεκαετίες, έγινε κατορθωτό
μόλις την περασμένη Τετάρτη να
τους παραχωρηθεί το συγκεκριμένο

επίδομα που ίδιοι ζητούν από το
2002.

Μη αποδοχή
Μιλώντας στην « Κ» η πρόεδρος
του Κέντρου Υποστήριξης Ανθρώπων Που Ζουν με HIV/AIDS» (ΚΥΦΑ), Στέλλα Μιχαηλίδου, επισήμανε
ότι τα προβλήματα που αντιμετω-

της ασθένειας εκτός από την αποδοχή θεωρείται και η ενημέρωση
για την πρόληψη και την αποδοχή.
Γεγονός που κάνουν οργανισμούς
που ασχολούνται επισταμένα με
το θέμα και δη ο ΚΥΦΑ, να επιμένουν στο ότι η πρόληψη είναι σημαντική για τη μείωση των περιστατικών. Για τον σκοπό αυτό ο
οργανισμός έχει δημιουργήσει το
πρώτο μόνιμο «checkpoint» στη
Λεμεσό όπου κάποιος μπορεί δωρεάν και ανώνυμα να εξεταστεί
για το HIV, σύφιλη, Ηπατίτιδα Β και
Γ. Με την πρόεδρο του, ωστόσο,
να σημειώνει στην εφημερίδα ότι
θα πρέπει η ενημέρωση για τις
πιο πάνω μολυσματικές ασθένειες να ξεκινάει από το δημοτικό
σχολείο, πριν ξεκινήσει η σεξουαλική δραστηριότητα. Επισήμανε
έτσι ότι όταν ένα άτομο είναι σωστά ενημερωμένο δεν υπάρχει
άγνοια με αποτέλεσμα να παίρνει
και το ίδιο τις κατάλληλες προφυλάξεις, αλλά και να βλέπει με διαφορετικό μάτι τα άτομα που είναι
φορείς της ασθένειας.

πίζουν οι οροθετικοί είναι κυρίως
ο στιγματισμός, η απομόνωση και
η μη αποδοχή τους. Τόνισε ότι
υπάρχουν περιπτώσεις που κανείς
δεν το γνωρίζει ότι είναι οροθετικοί,
ούτε καν η ίδια η οικογένειά τους,
καθώς φοβούνται ότι όταν μαθευτεί
θα γνωρίσουν την απόρριψη από
πολύ στενά τους άτομα. Σημείωσε

έτσι ότι ειδικότερα στις περιπτώσεις
που κάποιο άτομο είναι ομοφυλόφιλο και διαγνωστεί και ως οροθετικός, τότε τα πράγματα είναι πιο
δύσκολα, καθώς φαίνεται ότι ως
κοινωνία δεν είμαστε ακόμα απόλυτα έτοιμοι να δεχθούμε ούτε τις
σεξουαλικές πεποιθήσεις όλων των
συνανθρώπων μας. Κληθείσα να
σχολιάσει το γεγονός ότι οι οροθετικοί σήμερα λαμβάνουν θεραπεία μόνο από τη «Γρηγόρειο κλινική» σημείωσε ότι ο λόγος έγκειται
στο ότι το εκεί ιατρικό προσωπικό
επιθυμεί οι ασθενείς να έχουν επαφή με την κλινική η όποια είναι
καταρτισμένη με το θέμα, με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο
μπορεί να χειριστεί τις συγκεκριμένες περιπτώσεις ανθρώπων. Επισήμανε, ωστόσο, ότι το γεγονός
αυτό δημιουργεί προβλήματα, καθώς αρκετές φορές οι ασθενείς αντιμετωπίζουν δυσκολία στη εκεί
μετάβαση για διεκπεραίωση των
εξετάσεών τους.

Πέρα των 1000
Σημειώνεται ότι, όπως ανέφερε
στην «Κ» η πρόεδρος του ΚΥΦΑ,
τα επίσημα στατιστικά στοιχεία
δείχνουν ότι 1000 άτομα έχουν μολυνθεί από τον ιό του HIV στην
Κύπρο, με 544 εξ αυτών σήμερα
να λαμβάνουν από τη «Γρηγόρειο
κλινική» την απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή. Ο ΚΥΦΑ θεώρει
μεγάλο βήμα το μηνιαίο επίδομα
το οποίο εξήγγειλε η κυβέρνηση,
γιατί με αυτό τον τρόπο αρκετοί
οροθετικοί που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα θα μπορούν
να ζουν καλύτερα, καθώς αρκετοί
δεν έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν.
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Επί τάπητος η φορολογία στα καύσιμα
Το θέμα τίθεται ενώπιον της Βουλής και του Υπ. Οικονομικών, καθώς καλπάζουν οι τιμές-Αντιδρούν οι οδηγοί ταξί
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η περίοδος που οι τιμές των καυσίμων
ξεπερνούσαν μετά βίας το €1, έχουν
περάσει ανεπιστρεπτί, ενώ το τελευταίο διάστημα οι τιμές καταγράφουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, σε
διάστημα μερικών ωρών. Ακόμα και
τα φθηνότερα πρατήρια δεν μπορούν
να αντισταθούν στο ράλι των τιμών
του μαύρου χρυσού που καταγράφεται σε παγκόσμιο επίπεδο με πετρέλαιο Brent και αμερικανικό αργό
να κυμαίνονται στα 77,73 δολάρια
και 67,06 δολάρια το βαρέλι αντί-

Διεθνείς οι λόγοι

Χώμα οι τιμές στα κατεχόμενα
Ελεύθερες περιοχές

Αυτό που αναφέρεται ίσως για

Κατεχόμενα

πρώτη φορά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα
των καυσίμων χονδρικού και λιανικού αλλά και καταναλωτών είναι η
παραδοχή ότι το ζήτημα της εκτόξευσης των τιμών είναι απόρροια
διεθνών εξελίξεων που αφορούν
κυρίως τις αποφάσεις Τραμπ για
επιβολή κυρώσεων σε Ιράν και Βενεζουέλα. Συγκράτηση των τιμών
αναμένεται να επιφέρει η πρόταση για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου, κατά ένα εκατ. βαρέλια
την ημέρα. Πρόταση για την οποία,
ωστόσο, δεν φαίνεται να έχει εξασφαλιστεί ακόμα η συμφωνία των
υπόλοιπων χωρών εξαγωγής πετρελαίου τόσο εντός όσο και εκτός
ΟΠΕΚ. Εξελίξεις για την υιοθέτηση
ή όχι της πρότασης και οριστικές
αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στις 22-23 Ιουνίου, στη συνάντηση των υπουργών Ενέργειας
των εμπλεκόμενων χωρών, που θα
λάβει χώρα στη Βιέννη.

€1,333
€0,80
Αμόλυβδη
95
€1,383
€0,83

<
<
<
<
<
<
<

Οι ανοδικές τάσεις στις
διεθνείς αγορές συνεχίζονται Η συνάντηση των
χωρών εντός και εκτός
ΟΠΕΚ στην Βιέννη στις
22 Ιουνίου αναμένεται
να κρίνει και την τάση
των τιμών του μαύρου
χρυσού το επόμενο διάστημα.
στοιχα. Στην κυπριακή αγορά η αύξηση της τιμής της πρώτης ύλης
αποτυπώνεται σε νέα ιστορικά ρεκόρ
σε σχέση με το 2014.
Μια ματιά στα στοιχεία του παρατηρητηρίου τιμών είναι ενδεικτική
για την αύξηση στστα καύσιμα. Πριν
από ένα χρόνο και συγκεκριμένα
στο δελτίο επισκόπησης των τιμών
που καταγράφηκε στις 29 Μαΐου
2017, η λιανική τιμή της αμόλυβδης
95 οκτανίων ανερχόταν στα 12,01.
δηλαδή 12 σεντς λιγότερα σε σχέση
με τις σημερινές τιμές, που βρίσκουν

Αμόλυβδη
98
€1,347

Πετρέλαιο
κίνησης

€0,73

τη μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων στο €1,333, στο €1,383 την
αμόλυβδη 98 οκτανίων, ενώ το πετρέλαιο κίνησης στο €1,347. Το ακριβότερο πρατήριο στη Λάρνακα με
1,369 την αμόλυβδη 95, και 1,418
την αμόλυβδη 98 οκτανίων. Ακριβότερη επαρχία είναι η Πάφος με
τον μέσο όρο της αμόλυβδης 95 να
καταγράφεται στα 1,340, ενώ η φθηνότερη είναι η Λευκωσία με την αντίστοιχη μέση τιμή να φτάνει το
1,330.

Φόροι το 50% της τιμής

Ζήτημα το οποίο επανέρχεται
κάθε φορά που οι τιμές των καυσίμων

παίρνουν την ανιούσα είναι το γεγονός ότι από την τελική τιμή, μόνο
το 50% αντιστοιχεί στο καύσιμο,
ενώ το υπόλοιπο 50% διαμορφώνεται
από τον ΦΠΑ (€0,199/λίτρο), φόρο
κατανάλωσης και ΚΟΔΑΠ (€0,49/λίτρο), εκτιμώμενο μέσο περιθώριο
κέρδους εταιριών και πρατηρίων (
€0,125/ λίτρο) και εκτιμώμενο μέσο
σταθμισμένο κόστος του προϊόντος
(€0,435 /λίτρο). Άρα από την τελική
τιμή των €1,325 το €0,624 είναι φόροι, ενώ στην περίπτωση του πετρελαίου κίνησης από το €1,185 οι
φόροι ανέρχονται στο €0,535. Ωστόσο, αυτή τη φορά το θέμα δεν περιορίζεται σε συζητήσεις και στις

Νέοι Συνέταιροι στην PwC Κύπρου
Οι Χαράλαμπος Σεργίου και Μιχάλης Στεφάνου
αναλαμβάνουν καθήκοντα Συνεταίρου από την 1η Ιουλίου 2018
Η PwC Κύπρου ανακοινώνει τον διορισμό των κκ. Χαράλαμπου Σεργίου και Μιχάλη Στεφάνου στη θέση των
Συνεταίρων, στα τμήματα Συμβουλευτικών Φορολογικών Υπηρεσιών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών αντίστοιχα.
Οι δύο νέοι Συνέταιροι αναλαμβάνουν επίσημα καθήκοντα από την 1η Ιουλίου 2018.
Ο κ. Χαράλαμπος Σεργίου είναι απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είναι
μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) και του Συνδέσμου Εγκεκριμένων
Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ). Ειδικεύεται σε θέματα διεθνούς φορολογίας και στην αντιμετώπιση φορολογικών
ζητημάτων που προκύπτουν από διασυνοριακές συναλλαγές και συγχωνεύσεις. Επιπρόσθετα, έχει εκτεταμένη
εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους
τομείς των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, των ακινήτων και της ενέργειας. Κατά την περίοδο 2012-2013, αποσπάστηκε
στην PwC Ρωσίας, όπου εργάστηκε ως Υπεύθυνος της Υπηρεσίας Φορολογικού Ελέγχου της Κύπρου στη Διεθνή
Ομάδα Διάρθρωσης Φορολογικών Υπηρεσιών της PwC Μόσχας. Είναι επίσης μέλος της βασικής ομάδας Σ&Ε και
Διεθνών Φορολογικών Υπηρεσιών της PwC Κύπρου, όπου συμμετέχει σε διάφορες διαρθρώσεις, έργα δέουσας
επιμέλειας, καθορισμού τιμών και φορολογικών σχεδιασμών.
Ο κ. Μιχάλης Στεφάνου είναι απόφοιτος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Εντάχθηκε στην PwC Κύπρου το 2004 και είναι μέλος του Institute of Chartered Accountants in England and Wales
(ICAEW). Εργάζεται στο Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της PwC από το 2008, έπειτα από έναν χρόνο απόσπασης
στην PwC Αθήνας, όπου ειδικεύτηκε στην παροχή υπηρεσιών δέουσας επιμέλειας. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
ομάδας της PwC που παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα που άπτονται της διαχείρισης δανειακών
χαρτοφυλακίων και διαθέτει ευρεία εμπειρία στον τραπεζικό τομέα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Έχει
επίσης συμμετάσχει στις επιτροπές Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Ινστιτούτου
Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

αντιδράσεις μερίδας καταναλωτών
και επαγγελματιών οδηγών, αλλά
παίρνει τον δρόμο της Βουλής, και
συγκεκριμένα την Επιτροπή Εμπορίου, η οποία προτίθεται να θέσει
επί τάπητος το ζήτημα σε επόμενη
της συνεδρία, στην οποία θα κληθεί
να παραστεί και ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης. Το ζήτημα που προκύπτει κάθε φορά που
το θέμα έρχεται στην επιφάνεια
είναι οι απώλειες των εσόδων του
κράτους από μια ενδεχόμενη αναθεώρηση του ύψους της φορολογίας,
που θα δημιουργήσουν τρύπα στα
δημόσια οικονομικά. Φτάνει μόνο
να αναφερθεί ότι η κατανάλωση

καυσίμων στην Κύπρο ξεπερνά το
ένα εκατομμύριο τόνους ανά έτος.

Ζητούν εξαιρέσεις τα ταξί

Κάθε φορά που ανεβαίνει η τιμή
στα καύσιμα, ηχεί και το καμπανάκι
κινδύνου για τους επαγγελματίες
οδηγούς ταξί, που βλέπουν το περιθώριο κέρδους τους να συρρικνώνεται αναλόγως των διεθνών τάσεων
των τιμών στο πετρέλαιο, και όχι
μόνο. Εκπρόσωποι τοπικών συνδέσμων επαγγελματικών οδηγών ταξί
τόνισαν στην «Κ» την ανάγκη για
ρύθμιση της κατάστασης κατά τρόπο
ώστε είτε να απολαμβάνουν είτε
εξαίρεσης της φορολογίας των καυ-

σίμων, είτε να λαμβάνουν κάποιου
είδους επιχορήγησης, πρακτική που
ακολουθείται στην περίπτωση των
οδηγών λεωφορείων. Κατά μέσο όρο
οι οδηγοί ταξί καταναλώνουν 150
λίτρα καυσίμων. Βάσει των τελευταίων τιμών για 150 λίτρα αμόλυβδης
95 οκτανίων οι οδηγοί πληρώνουν
€200 την εβδομάδα, ενώ τα έξοδά
τους σε μηνιαία βάση για τα καύσιμα,
κυμαίνονται στα €1000. Κόστος το
οποίο δεν μετακυλίεται στους επιβάτες των ταξί με αύξηση των κομίστρων και της ταρίφας που παραμένει στα 3,41 και 4,30 για τις βραδινές ώρες, ενώ ανά χλμ. χρεώνεται
78 σεντς και 82 σεντς αντίστοιχα.

Στα Κατεχόμενα οι οδηγοί

Την ώρα που οι τιμές στις ελεύθερες περιοχές για όλα τα είδη καυσίμων ξεπερνούν το 1,30, στα Κατεχόμενα κυμαίνονται κάτω από €1.
Με τις τιμές των καυσίμων να διαμορφώνονται βάσει απόφασης της
ψευδοκυβέρνησης, οι τιμές όλων
των εταιριών είναι οι ίδιες. Συγκεκριμένα στοιχεία που έχει η «Κ» στην
κατοχή της, το μεσημέρι της Παρασκευής οι τιμές για την αμόλυβδη
95 οκτανίων ήταν στο €0,80, η αμόλυβδη 98 στο €0,83 και το πετρέλαιο
κίνησης στο €0,77. Πρόκειται για
τεράστια διαφορά που ίσως να βάζει
σε πειρασμό αρκετούς οδηγούς να
περάσουν στις κατεχόμενες περιοχές
για λίγα λίτρα βενζίνης. Στην περίπτωση των επαγγελματιών οδηγών
λόγω των αυξημένων αναγκών στα
καύσιμα και εν τη απουσία φοροελαφρύνσεων, όπως αναφέρεται από
τις τάξεις των οδηγών ταξί, η μετάβαση στα Κατεχόμενα για γέμισμα
του ρεζερβουάρ είναι στην ημερήσια
διάταξη. Ζήτημα που απασχολεί
Υπουργείο Μεταφορών, και την αρμόδια επιτροπή στη Βουλή ωστόσο
λύσεις δεν έχουν εξευρεθεί.

Η PwC Κύπρου χορηγός του
1ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικού Ήθους
Στο πλαίσιο των προσπαθειών της για στήριξη των κυπριακών επιχειρήσεων, η PwC Κύπρου υποστήριξε έμπρακτα
τον 1ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Ήθους, που διοργανώθηκε στις 23 Μαΐου από το Κυπριακό Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Κυπριακό Φόρουμ Ακεραιότητας. Στόχος του θεσμού είναι η προώθηση
της διαφάνειας και της ακεραιότητας στον τομέα των επιχειρήσεων, αλλά και η αναγνώριση και η επιβράβευση
της προσπάθειας που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Χαιρετίζοντας την τελετή απονομής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC Κύπρου, κ. Ευγένιος Ευγενίου, δήλωσε
«H συμμετοχή της PwC στη σημερινή εκδήλωση, εμπίπτει στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας, που στόχο έχει να
ευαισθητοποιήσει τον επιχειρηματικό κόσμο και να αναδείξει αξίες όπως η υπευθυνότητα, η ακεραιότητα και η
διαφάνεια. Είμαστε περήφανοι που αποτελούμε μέρος αυτής της προσπάθειας και εύχομαι ο Διαγωνισμός
Επιχειρηματικού Ήθους να καθιερωθεί στη συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου, ως ένας ετήσιος
θεσμός επιβράβευσης που συμβάλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση συνθηκών για την επίτευξη υγιούς και
βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης».
Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη ο οποίος και
παρευρέθηκε στην εκδήλωση και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Επιπλέον, σημαντικοί φορείς του επιχειρηματικού
τομέα, πολιτικοί αξιωματούχοι και άλλες διακεκριμένες προσωπικότητες έδωσαν το παρών τους στη βραδιά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία που αφορούσε οργανισμούς και εταιρείες Δημοσίου Συμφέροντος
βραβεύθηκε η Τσιμεντοποιία Βασιλικού Δημόσια Εταιρεία Λτδ, ενώ στην κατηγορία που αφορούσε τις ιδιωτικές
επιχειρήσεις με προσωπικό μέχρι 50 άτομα βραβεύτηκαν οι εταιρείες Λ. Νέμιτσας Ltd και η Royal Crown Insurance
Ltd. Τέλος, στην κατηγορία που αφορούσε ιδιωτικές επιχειρήσεις με προσωπικό πέραν των 50 ατόμων βραβεύτηκε
η εταιρεία Deloitte Ltd.
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Μαχαίρι στις συνταξιοδοτικές δαπάνες
παρά την αύξηση των συνταξιούχων
Από 17,3% του ΑΕΠ, που ήταν το 2016, θα μειωθούν στο 10,6% το 2070
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Δραστική μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, σταδιακή αύξηση
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αλλά και ανησυχητική γήρανση του ελληνικού πληθυσμού δείχνει η έκθεση της Κομισιόν για
τη γήρανση του πληθυσμού, που
πραγματοποιείται κάθε 3 χρόνια,
βάσει των αναλογιστικών μελετών
που υποβάλλουν στην Επιτροπή
τα κράτη-μέλη.
Μάλιστα, η έκθεση αποκαλύπτει
ότι ενώ η χώρα μας γερνά επικίνδυνα, μαζί με την υπόλοιπη Ευρώπη, ακολουθεί αντίθετη πορεία
με την πλειονότητα των κρατώνμελών, ως προς τη συρρίκνωση
της συνταξιοδοτικής δαπάνης,
που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω
του 3ου μνημονίου.
Ετσι, από 17,3% του ΑΕΠ το
2016 μειώνεται σε 13,4% το 2020,
πέφτει στο 12% το 2030, αλλά λόγω
της γήρανσης του πληθυσμού και
της μαζικής συνταξιοδότησης μεγάλων πληθυσμιακών ομάδων το
2040 αυξάνεται σε 12,9%. Η πτωτική πορεία συνεχίζεται τις επόμενες 10ετίες, με αποτέλεσμα να
φθάσει στο 10,6% του ΑΕΠ το 2070.
Η πορεία αυτή είναι αντίστοιχη
με την πορεία των συντάξεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι όπως φαίνεται και στην έκθεση, που απέστειλε η Εθνική Αναλογιστική Αρχή στην Κομισιόν, το ποσοστό
αναπλήρωσης των κύριων συντάξεων, ήτοι το ύψος της σύνταξης
ως ποσοστό των συντάξιμων αποδοχών του δικαιούχου, από 77%
το 2016 μειώνεται σε 52% το 2020
και συνεχίζει την πτωτική του πορεία σε 51% το 2040 και τελικά
μόλις 44% το 2070.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η
δημοσιονομική επίπτωση της γήρανσης αναμένεται να αποτελέσει
σημαντική πρόκληση σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη, με ήδη εμφανείς επιπτώσεις κατά τη διάρκεια
των επόμενων δύο δεκαετιών. Για
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Για κάθε 10 άτομα σε
παραγωγική ηλικία θα
υπάρχουν τουλάχιστον
7 άτομα σε ηλικία άνω
των 65 ετών το 2050.
τον λόγο αυτό, το συνολικό κόστος
της γήρανσης (δημόσιες δαπάνες
για συντάξεις, υγειονομική και μακροχρόνια περίθαλψη, επιδόματα)
αναμένεται να αυξηθεί στην Ε.Ε.
κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στο
26,7% του ΑΕΠ μεταξύ 2016 και
2070. Ωστόσο, προκαλεί εντύπωση
πως η Ελλάδα, μέσω των μνημονίων και της έντονης πίεσης των
δανειστών, μαζί με άλλα 7 κράτη
επιτυγχάνει μείωση της δαπάνης
(μαζί με Κροατία, Γαλλία, Λετονία,
Εσθονία, Ιταλία, Λιθουανία και

Ισπανία). Στα υπόλοιπα κράτη παρατηρείται αύξηση, ακόμη και πάνω από 3 ποσοστιαίες μονάδες.
Ο συνολικός πληθυσμός στην
Ε.Ε. αναμένεται να αυξηθεί από
511 εκατομμύρια το 2016 σε 520
εκατομμύρια το 2070. Ωστόσο, ο
πληθυσμός σε ηλικία 15 έως 64
ετών θα μειωθεί σημαντικά από
333 εκατομμύρια το 2016 σε 292
εκατομμύρια το 2070.
Στην Ελλάδα, ο πληθυσμός μειώνεται, ενώ το προσδόκιμο
ζωής για τους άνδρες από 78,8
έτη το 2016 ανεβαίνει σε 79,6 το
2020, και συνεχίζει να αυξάνεται
συνολικά 7,7 χρόνια, φθάνοντας
τα 86,5 έτη το 2070. Για τις γυναίκες
από 83,9 έτη το 2016 ανεβαίνει σε
84,5 το 2020, και συνεχίζει να αυξάνεται συνολικά 6,4 χρόνια, φθάνοντας τα 90,3 έτη το 2070. Αυτό,
αυξάνει και το πραγματικό όριο
ηλικίας συνταξιοδότησης.

Συγκεκριμένα, η έξοδος για πλήρη σύνταξη με 15 - 20 έτη ασφάλισης από το 67ο έτος ανεβαίνει
έως το 69ο έτος μετά το 2021 και
εκτινάσσεται στο 72ο έτος από
το 2040 και μετά. Η σύνταξη με
40 χρόνια ασφάλισης αυξάνεται
στο 64ο έτος από το 2021 έως το
2030 και φτάνει στα 66 από το
2040 και μετά.
Ο δείκτης εξάρτησης ηλικιωμένων (άτομα ηλικίας 65 ετών και
άνω σε σχέση με τα άτομα ηλικίας
15 έως 64 ετών) το 2016 ήταν 33,4
και αναμένεται να αυξηθεί κατά
29,7 μονάδες, φθάνοντας, τελικά,
στο 63,1. Ομως είναι τρομακτικό
ότι από 59,2 το 2040 εκτιμάται ότι
θα εκτιναχθεί στα 71 μέσα σε μόλις
10 χρόνια, το 2050.
Που σημαίνει ότι για κάθε 10
άτομα σε παραγωγική ηλικία, θα
υπάρχουν τουλάχιστον 7 άτομα
σε ηλικία άνω των 65 ετών.
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Διπλασιάστηκαν
οι οφειλέτες των Ταμείων
μέσα στην κρίση
«Θύμα» της κρίσης, της υπερφορολόγησης και των υψηλών εισφορών
είναι σχεδόν ένας στους δύο οφειλέτες του ΚΕΑΟ, όπως προκύπτει
από την τριμηνιαία έκθεση του κέντρου, καθώς από τους συνολικά
1.216.873 οφειλέτες, οι 613.967 απέκτησαν πρώτη φορά χρέη από το
2010 και μετά.
Βέβαια, οι «νέοι» αυτοί οφειλέτες
δημιούργησαν χρέη ύψους 6,9 δισ.
ευρώ, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των 31,8 δισ. που έχουν
μεταφερθεί πλέον στο ΚΕΑΟ, και
συγκεκριμένα 24,9 δισ. ευρώ είχαν
δημιουργηθεί πριν από το 2009.
Είναι μάλιστα ενδεικτικό πως στο
τέλος Μαρτίου, οι οφειλές προς τα
ταμεία κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονταν σε 31,8 δισ. ευρώ, καθώς
αυξήθηκαν κατά 600 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα τρίμηνο, όμως μόλις τα
7 εκατ. ευρώ αφορούν νέες οφειλές.
Τα υπόλοιπα ήταν ποσά που μεταφέρθηκαν από τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΚΕΑΟ, βάσει της προβλεπόμενης μνημονιακής δέσμευσης.
Η α΄ τριμηνιαία έκθεση για το
2018 δείχνει, πάντως, ότι οι εισπράξεις από οφειλές κινούνται με αυξητικό ρυθμό, ένδειξη ότι οι πιέσεις
που ασκούνται από τα ατομικά ειδοποιητήρια ασφάλισης και ο κίνδυνος λήψης αναγκαστικών μέτρων
είσπραξης φέρνουν αποτέλεσμα. Ειδικότερα, το διάστημα Ιανουαρίου Μαρτίου 2018 εστάλησαν 24.528
ατομικά ειδοποιητήρια και εισπράχθηκαν από το ΚΕΑΟ 300.613.718 ευρώ. Συνολικά, το 2017 είχαν εισπραχθεί 1,05 δισ. ευρώ. Αν συνεχιστεί
αυτός ο ρυθμός είσπραξης, στο τέλος
του τρέχοντος έτους το ΚΕΑΟ θα
έχει πραγματοποιήσει νέο ρεκόρ,
με έσοδα που μπορεί να ξεπεράσουν
ακόμα και το 1,2 δισ. ευρώ.
Ολα αυτά ενώ φαίνεται ότι η τελευταία ρύθμιση των 120 δόσεων
μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού «περπατάει» με πολύ αργούς
ρυθμούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι
έως τα τέλη Μαρτίου είχαν υποβληθεί μόλις 724 αιτήσεις για ένταξη
στη συγκεκριμένη ρύθμιση, με συ-

νολικό ποσό οφειλής στα επίπεδα
των 71 εκατ. ευρώ. Η έκθεση του
ΚΕΑΟ αναδεικνύει, επίσης, ότι ο
κύριος όγκος των οφειλετών (976.779
ή 80% του συνόλου) χρωστάει ποσά
που φτάνουν έως τις 30.000 ευρώ.
Μάλιστα, πάνω από το 21% της συνολικής οφειλής, δηλαδή 6,9 δισ.
ευρώ, έχει συσσωρευθεί σε μόλις
1.733 οφειλέτες που χρωστούν πάνω
από 1 εκατ. ευρώ ο καθένας.
Επίσης, τα στοιχεία δείχνουν ότι
το 78,23% της οφειλής ή 24,93 δισ.
ευρώ έχουν δημιουργηθεί προ κρίσης, δηλαδή το 2009 ή παλαιότερα,
γεγονός που επιβεβαιώνει ότι το
πρόβλημα της εισφοροδιαφυγής
δεν αποτελεί κατά κύριο λόγο πρόβλημα μόνο της τελευταίας 8ετίας.
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Από τους συνολικά
1.216.873 οφειλέτες,
οι 613.967 απέκτησαν
πρώτη φορά χρέη
από το 2010 και μετά.
Αποτελεί, όμως, πλέον πρόβλημα
για τους ελεύθερους επαγγελματίες,
οι οποίοι αναδεικνύονται σε πρωταθλητές ως προς τον αριθμό των
οφειλετών. Συγκεκριμένα, από τον
πρώην ΟΑΕΕ προέρχονται 517.531
οφειλέτες, οι οποίοι βέβαια χρωστούν 13,6 δισ. ευρώ. Σε αντίθεση,
οι οφειλέτες του ΙΚΑ αναδεικνύονται
σε πρωταθλητές ως προς το ύψος
των οφειλών, καθώς αν και λιγότεροι
αριθμητικά (477.579), έχουν δημιουργήσει χρέος που φτάνει τα 16,9
δισ. ευρώ.
Σε ό,τι αφορά τις ρυθμίσεις, ενεργές ήταν στα τέλη Μαρτίου 78.111
περιπτώσεις, με το συνολικό ποσό
της ρυθμισμένης οφειλής να φτάνει
στα 2,2 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή,
φαίνεται από τα στοιχεία του ΚΕΑΟ
ότι απώλεσαν τη ρύθμιση 45.778
οφειλέτες. Στο 68% των περιπτώσεων, η μηνιαία δόση κυμαινόταν
από 50 έως 300 ευρώ.

Με 385 ευρώ μεικτά αμείβονται 629.687 εργαζόμενοι
Με μερική απασχόληση και μέσο μισθό 385,53 ευρώ απασχολείται το
30% όσων εργάζονται στον ιδιωτικό
τομέα και δηλώνονται μέσω των
αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων
στον ΕΦΚΑ. Τα στοιχεία του υπερταμείου, που αφορούν τον Νοέμβριο
του 2017, είναι για έναν ακόμη μήνα
άκρως αποκαλυπτικά και αναδεικνύουν την πραγματική εικόνα της
εγχώριας αγοράς εργασίας, με αιχμή
την υποαμειβόμενη μερική απασχόληση.
Αναλυτικά, από την επεξεργασία
των αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ) που υπεβλήθησαν
το Νοέμβριο του 2017, από το σύνολο των 2.071.338 ασφαλισμένων
μισθωτών, οι 629.687 εργάζονται
με «ευέλικτες» μορφές εργασίας

και καλούνται να ζήσουν με μισθό
μόλις 385,53 ευρώ μεικτά. Στην
πράξη, οι εργαζόμενοι καλούνται
να ζήσουν με ποσά που καθαρά είναι σημαντικά χαμηλότερα από τα
360 ευρώ που αντιστοιχούν στο
επίδομα ανεργίας. Μάλιστα, από
τα στοιχεία προκύπτει ότι οι «ελαστικά» εργαζόμενοι τον Νοέμβριο
του 2017 μειώθηκαν κατά 27.855
άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο
του ίδιου χρόνου, κυρίως λόγω της
λήξης της τουριστικής περιόδου.
Επίσης τον Νοέμβριο ο αριθμός
των ασφαλισμένων στις επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 5,51%, ενώ στα
οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε
κατά 1,39%. Η μέση απασχόληση
αυξήθηκε στις επιχειρήσεις κατά
0,33% και μειώθηκε στα οικοδο-

μοτεχνικά έργα κατά 1,71%. Αντίστοιχα, τo μέσο ημερομίσθιο στις
κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά
0,30% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,23%. Ο μέσος
μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 0,65% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά
1,94%. Στο σύνολο των ασφαλισμένων η μέση απασχόληση είναι
20,95 ημέρες, στους ασφαλισμένους
στις κοινές επιχειρήσεις 21,07 και
στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 14,34.
Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,37 ευρώ
και ο μέσος μισθός σε 1.160,92
ευρώ, ενώ στη μερική απασχόληση

ανέρχονται σε 23,38 ευρώ και 385,53
ευρώ αντίστοιχα. Στα οικοδομοτεχνικά έργα το μέσο ημερομίσθιο
είναι 39,42 ευρώ και ο μέσος μισθός
565,28 ευρώ.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων
21,75% των ασφαλισμένων είναι
έως 29 ετών και 52,34% έως 39
ετών. Επίσης, 71,80% του συνόλου
των ασφαλισμένων είναι ηλικίας
25 έως 49 ετών, με το ποσοστό να
διατηρείται σχεδόν ίδιο στις κοινές
επιχειρήσεις (71,92%) και να μειώνεται στα οικοδομοτεχνικά έργα
(65,40%). Το 21,89% απασχολείται
στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, 13,77% στον κλάδο
των ξενοδοχείων και εστιατορίων
και 13,38% στις μεεταποιητικές
βιομηχανίες.

Πλεόνασμα 2,28 δισ. ευρώ το πρώτο τετράμηνο
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Oι φόροι παρελθόντων οικονομικών
ετών, οι εισροές από την Ε.Ε., καθώς
και μη φορολογικές εισπράξεις εκτόξευσαν τα έσοδα του προϋπολογισμού
στο πρώτο τετράμηνο του έτους.
Σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και την καθυστέρηση απόδοσης των πόρων στα νοσοκομεία,
δημιούργησαν πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,286 δισ. ευρώ έναντι
στόχου 374 εκατ. ευρώ. Αντίθετα,
οι εισπράξεις από άμεσους φόρους
κινήθηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, ενώ οι εισπράξεις από ΦΠΑ
και φόρους κατανάλωσης κατέγραψαν απώλειες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, το ύψος
των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε σε 15,468
δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση

κατά 1,157 δισ. ευρώ ή 8,1% έναντι
του στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 αύξηση έναντι
του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής
κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) Φόρος εισοδήματος φυσικών
προσώπων κατά 77 εκατ. ευρώ ή 3,6%.
β) Φόροι στην περιουσία κατά 88
εκατ. ευρώ ή 18,8%.
γ) Αμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 64 εκατ.
ευρώ ή 7,5%.
δ) Εμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 164
εκατ. ευρώ ή 36,8%.
ε) Απολήψεις από Ε.Ε. κατά 114
εκατ. ευρώ ή 142,8%.
στ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα
κατά 411 εκατ. ευρώ ή 27,3%.
ζ) Εσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) τα οποία
ανήλθαν σε 1,092 δισ. ευρώ, αυξημένα
κατά 516 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Μειωμένα έναντι του στόχου την
ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κά-

τωθι βασικές κατηγορίες:
α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 78 εκατ. ευρώ ή 18,4%.
β) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων
κατά 56 εκατ. ευρώ ή 4,0%.
γ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κ.λπ.) κατά
19 εκατ. ευρώ ή 2,2%.
δ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά
12 εκατ. ευρώ ή 8,7%.
ε) ΦΠΑ κατά 11 εκατ. ευρώ.
Πάντως, σε υψηλά επίπεδα κινούνται οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων
οφειλών) οι οποίες ανήλθαν σε 1,303
δισ., σημειώνοντας αύξηση κατά 210
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.093
εκατ.).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου
- Απριλίου 2018 ανήλθαν στα 15,322
δισ. και παρουσιάζονται μειωμένες
κατά 751 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου
(16,073 δισ.). Ειδικότερα, οι δαπάνες
του τακτικού προϋπολογισμού ανήλ-

θαν σε 14,819 δισ. και είναι μειωμένες
κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου
ήταν κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων κατά 294 εκατ.
ευρώ.
Επίσης, οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 504 εκατ., παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου
κατά 556 εκατ. ευρώ.
Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο oι
δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,618 δισ. ευρώ
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά
416 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου
στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,462
δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 192 εκατ. ευρώ έναντι
του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες
του Προϋπολογισμού Δημοσίων
Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 156
εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται, επίσης, μειωμένες έναντι του μηνιαίου
στόχου κατά 224 εκατ. ευρώ.
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Ομοβροντία
αντιδράσεων
στους δασμούς
από Ουάσιγκτον
Ευρωπαϊκή Ενωση, Καναδάς, Μεξικό
ετοιμάζονται για εφαρμογή αντιποίνων
Πυρ ομαδόν κατά των αμερικανικών
προϊόντων έχει προκαλέσει η απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει
δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα
και 10% στο αλουμίνιο από τους
σημαντικότερους εμπορικούς της
εταίρους: δηλαδή, την Ε.Ε., τον Καναδά και το Μεξικό.
Σε αντίθεση με το Πεκίνο, που
φαίνεται να έχει καταλήξει σε κάποιου είδους κρυφό ή φανερό διακανονισμό με την Ουάσιγκτον, οι
εταίροι των ΗΠΑ προχωρούν σε μέτρα αντεκδίκησης. Το θέμα ενδέχεται να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των υπουργών Οικονομικών
και κεντρικών τραπεζιτών του G7,
που συναντώνται από χθες στο Βανκούβερ του Καναδά.
«Είναι ανάγκη να ασχοληθούμε
σχεδόν αποκλειστικά με αυτό το
θέμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Καναδός υπουργός Οικονομικών Μπιλ Μορνό, ομολογώντας
πως ο εμπορικός πόλεμος θα φέρει
ανατροπές στην ατζέντα της συνάντησης. Αμέσως μετά την άφιξή
του στον Καναδά, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς χαρακτήρισε «παράνομους» τους δασμούς, καθώς αποτελούν «παραβίαση των κανόνων που ισχύουν
σε διεθνές επίπεδο».
Η Ε.Ε. θα υλοποιήσει την απειλή
με την οποία αντέδρασε τον Μάρτιο,

όταν ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε για πρώτη φορά τους επίμαχους δασμούς: να θέσει στο στόχαστρό της αμερικανικά προϊόντα
αξίας 2,8 δισ. ευρώ προερχόμενα
από πολιτείες που ελέγχουν οι Ρεπουμπλικανοί.
Στον κατάλογο που έχει καταρτίσει συμπεριλαμβάνονται οι μοτοσικλέτες Harley-Davidson, το αμερικανικό ουίσκι και τα μπλουτζίν.
Προσέφυγε, άλλωστε, χθες στον
ΠΟΕ κατά της Ουάσιγκτον για τους
δασμούς, αλλά και κατά του Πεκίνου
για την κλοπή τεχνογνωσίας από
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός
Οικονομίας Πίτερ Αλτμάγερ υπογράμμισε πως η Ε.Ε. θέλει «ανοικτές
αγορές, αλλά πρέπει να πείσει την
αμερικανική κυβέρνηση». Διευκρίνισε πως «προσπάθησε να την πείσει
μέσω διαπραγματεύσεων και τώρα
θα το κάνει διαμορφώνοντας την
κοινή αντίδραση της Ευρώπης, πιθανώς σε στενή συνεργασία με το
Μεξικό και τον Καναδά».
Υπ’ αριθμόν 1 προμηθευτής των
ΗΠΑ σε χάλυβα, ο Καναδάς ανακοίνωσε, διά στόματος της υπουργού
Εξωτερικών Κρίστια Φρίλαντ, ότι
αντεπιτίθεται με δασμούς στο αμερικανικό ουίσκι, στους χυμούς φρούτων, στον χάλυβα, στο αλουμίνιο
και σε άλλα αμερικανικά προϊόντα

«Δεν βρισκόμαστε σε εμπορικό πόλεμο, αλλά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση», δήλωσε χθες η επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ, όμως ανακοίνωσε
ότι η Ε.Ε. προσέφυγε στον ΠΟΕ κατά της Ουάσιγκτον για τους δασμούς, αλλά και κατά του Πεκίνου για κλοπή τεχνογνωσίας από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
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Το θέμα αναμένεται
να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον των υπουργών Οικονομικών και
κεντρικών τραπεζιτών
στη σύνοδο του G7.
συνολικής αξίας περίπου 11 δισ. ευρώ. Την πρόθεση της χώρας να προχωρήσει σε λήψη αντιποίνων είχε,
άλλωστε, γνωστοποιήσει αμέσως
μετά τη σχετική ανακοίνωση της
Ουάσιγκτον ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό, εκφράζοντας
τη λύπη του και τονίζοντας πως
«προφανώς θα ακολουθήσουν μέτρα

αντεκδίκησης». Παράλληλα, το Μεξικό ανακοίνωσε ότι προχωράει
στην επιβολή ανάλογων μέτρων σε
αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα
των ΗΠΑ, όπως το χοιρινό κρέας,
τα μήλα, τα σταφύλια, το τυρί και
ο χάλυβας.
Σύμφωνα, τέλος, με τον Βρετανό
υπουργό Εμπορίου Λίαμ Φοξ και η
Βρετανία εξετάζει το ενδεχόμενο
να επιβάλει αντίποινα κατά της Ουάσιγκτον ή να προσφύγει στον ΠΟΕ,
όπως και η Ε.Ε. Μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο κ. Φοξ
χαρακτήρισε «εντελώς παράλογη»
την απόφαση της Ουάσιγκτον και
κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να
το ξανασκεφτεί, καθώς «θα ήταν
κρίμα να καταλήξουμε σε εμπορική
διαμάχη με τους στενότερους συμμάχους μας».

Σινοαμερικανική ατζέντα
Σε εντελώς διαφορετικό ύφος και
τόνο ήταν η αντίδραση του Πεκίνου
στην απόφαση της Ουάσιγκτον να
επιβάλει τους επίμαχους δασμούς
στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου. Εν αναμονή του Αμερικανού
υπουργού Εμπορίου Γουίλμπουρ
Ρος στο Πεκίνο, η εκπρόσωπος του
κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών
Χουά Τσάνινγκ επιβεβαίωσε την
προσήλωση της Κίνας στους κανόνες που διέπουν το παγκόσμιο εμπόριο. Κάλεσε, μάλιστα, όλες τις
χώρες «και ιδιαιτέρως τις μεγάλες
οικονομίες να εναντιωθούν αποτελεσματικά σε κάθε μορφή προστατευτισμού στο εμπόριο και στις
επενδύσεις». Σε ό,τι αφορά τη νέα

επίσκεψη του Γουίλμπουρ Ρος στο
Πεκίνο, έχουν καταφθάσει νωρίτερα
στο Πεκίνο τουλάχιστον 50 αξιωματούχοι του αμερικανικού κράτους.
Στόχος της αμερικανικής αποστολής
είναι αυτήν τη φορά να ασκήσει
νέες πιέσεις στην Κίνα, ώστε να αυξήσει τις εισαγωγές της αγροτικών
προϊόντων και υδρογονανθράκων
από τις ΗΠΑ. Διακηρυγμένος στόχος
της αμερικανικής κυβέρνησης είναι
να πεισθεί το Πεκίνο να περιορίσει
το πλεόνασμα ύψους 375 δισ. δολαρίων που έχει από τις διμερείς
εμπορικές συναλλαγές με τις ΗΠΑ.
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απειλήσει
να επιβάλει δασμούς σε κινεζικά
προϊόντα αξίας 50 δισ. δολαρίων.

OIK_10-ΔΙΕΘΝΗ_Master_cy 01/06/18 20:52 Page 10

10

l

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Πάνω από 2 μήνες καθυστερεί
να πληρώσει το Δημόσιο
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σε υπερδιπλάσιο χρόνο από αυτόν
που ορίζει η νομοθεσία εξακολουθεί
να πληρώνει το ελληνικό Δημόσιο
τις επιχειρήσεις-προμηθευτές του,
στερώντας τους με αυτό τον τρόπο
κρίσιμη και χρήσιμη ρευστότητα
σε μια εποχή που οι άλλες πηγές
χρηματοδότησης, όπως για παράδειγμα η τραπεζική, είναι εξαιρετικά
περιορισμένες. Σύμφωνα με την έκθεση European Payment Report
2018, η οποία μετράει τις επιδόσεις
των ευρωπαϊκών κρατών σε ό,τι
αφορά τις πληρωμές, το ελληνικό
Δημόσιο πληρώνει τις επιχειρήσεις
σε 73 ημέρες κατά μέσον όρο, ενώ
ο αντίστοιχος χρόνος στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στην
Ελλάδα είναι 40 ημέρες. Την έκθεση
κατήρτισε η σουηδική εταιρεία διαχείρισης πιστωτικών απαιτήσεων
Intrum, η οποία πέρυσι προχώρησε
στην εξαγορά χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων και στην Ελλάδα. Αν
και σύμφωνα με τα στοιχεία της
έρευνας η κατάσταση στην Ελλάδα
εμφανίζεται βελτιωμένη σε σύγκριση με πέρυσι (103 ημέρες σύμφωνα
με την αντίστοιχη έκθεση του 2017),
οι καθυστερήσεις στις πληρωμές
παραμένουν μεγάλες.
Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές του
Δημοσίου προς επιχειρήσεις, στην
Ελλάδα καταγράφεται ο τρίτος μεγαλύτερος χρόνος μεταξύ των 29 ευρωπαϊκών κρατών (εντός κι εκτός
Ευρωπαϊκής Ενωσης) που έχει πραγματοποιηθεί η έρευνα. Στην πρώτη
θέση για ακόμη μία χρονιά βρίσκεται
η Ιταλία (104 ημέρες) και ακολουθεί
στη δεύτερη θέση ακόμη μια χώρα
του ευρωπαϊκού Νότου, η Πορτογαλία
(86 ημέρες). Υπενθυμίζεται ότι η κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ προβλέπει
ότι το Δημόσιο πρέπει να πληρώνει
για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
προμηθεύεται εντός 30 ημερών ή
σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός 60
ημερών. Στις συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων, η προβλεπόμενη προθεσμία είναι 60 ημέρες, εκτός εάν

υπάρξει διαφορετική ρητή συμφωνία.
Η κατάσταση μοιάζει να είναι αρκετά
καλύτερη στις συναλλαγές μεταξύ
επιχειρήσεων, καθώς οι πληρωμές
γίνονται κατά μέσον όρο, σύμφωνα
με τη φετινή έκθεση, εντός 40 ημερών έναντι 63 πέρυσι. Η βελτίωση
αυτή, βεβαίως, δεν προέκυψε ομαλά,
αλλά είναι αποτέλεσμα κυρίως των
προηγούμενων «παθημάτων» πολλών
επιχειρήσεων.
Εχοντας υποστεί σημαντικές απώλειες τα προηγούμενα χρόνια από
τις καθυστερήσεις στις πληρωμές,
καθυστερήσεις που οδήγησαν σε
οφειλές που δεν πληρώθηκαν ποτέ
(όπως στην περίπτωση της διαγραφής
κατά 50% των οφειλών της «Μαρινόπουλος» προς τους προμηθευτές
της), πολλές επιχειρήσεις εφαρμόζουν
πλέον αυστηρή πιστωτική πολιτική.
Οι απαιτήσεις που θεωρείται ότι δεν
πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ υπολογίζεται ότι αποτελούν στην Ελλάδα
το 2,14% των συνολικών εσόδων
των επιχειρήσεων. Παρά την αυστηροποίηση των κανόνων στις συναλλαγές, δεν είναι λίγες εκείνες οι επιχειρήσεις που δηλώνουν ότι υφίστανται μεγάλες πιέσεις από τους
πελάτες τους να αποδεχθούν μεγαλύτερο χρόνο πληρωμής. Σύμφωνα
με τη φετινή έκθεση, σε ποσοστό
89% οι ελληνικές επιχειρήσεις δήλωσαν ότι δέχθηκαν πιέσεις να πληρωθούν πιο αργά. Μάλιστα, σε ποσοστό 81% αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν σε αυτές τις πιέσεις και
να δεχθούν τελικά να πληρωθούν
έπειτα από πολλές ημέρες, παρά το
γεγονός ότι αυτό δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία
τους. Το μέσο ποσοστό σε αυτή την
ερώτηση στο σύνολο της έρευνας
είναι αρκετά χαμηλότερο 56%. Οι
καθυστερήσεις στις πληρωμές έχουν
αρνητικό αντίκτυπο και στην απασχόληση. Το 60% των ελληνικών
επιχειρήσεων, έναντι ευρωπαϊκού
μέσου ποσοστού 20%, δηλώνει ότι
θα προχωρούσε σε περισσότερες
προσλήψεις εργαζομένων εάν πληρωνόταν εγκαίρως.

ΔΙΕΘΝΗ
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«Προβληματική» η θυγατρική
της Deutsche Bank στις ΗΠΑ

Η Fed τη συμπεριέλαβε στη λίστα των αδύναμων τραπεζικών ιδρυμάτων
Η θυγατρική της Deutsche Bank
στις ΗΠΑ συμπεριλήφθηκε από
την αρμόδια αμερικανική αρχή
στη λίστα των «προβληματικών»
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Ετσι κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο η ανησυχία των επενδυτών για την πορεία του γερμανικού κολοσσού. Είναι αμφίβολο
αν η αμερικανική θυγατρική της
Deutsche Bank, η Deutsche Bank
Trust Company Americas (DBTCA),
θα καταφέρει να επιβιώσει, αναφέρει έγγραφο της ομοσπονδιακής
υπηρεσίας εγγύησης καταθέσεων
(FDIC), σύμφωνα με δημοσίευμα
των Financial Times. Επειτα από
αυτή την είδηση, η μετοχή του
γερμανικού κολοσσού στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης
εμφάνισε απώλειες άνω του 7,5%.
Σύμφωνα με δημοσίευμα της
Financial Times, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις ΗΠΑ που
κρίνονται προβληματικά από την
ομοσπονδιακή υπηρεσία εγγύησης
καταθέσεων (FDIC) μειώθηκαν σε
92 το α΄ τρίμηνο του 2018 από 95
το τέταρτο τρίμηνο του 2017.
Ομως το συνολικό ενεργητικό
αυτών των προβληματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε κατά 42 δισ. δολάρια, από
13,9 δισ. σε 56,4 δισ. δολάρια. Στα
42,1 δισ. δολάρια ανερχόταν το
ενεργητικό της DBTCA στα τέλη
Απριλίου, όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της θυγατρικής της
Deutsche Bank, τα οποία επικαλούνται οι Financial Times. «Η μοναδική θυγατρική στις ΗΠΑ, που
ανήκει σε τραπεζικό όμιλο του εξωτερικού με τόσο μεγάλο ενεργητικό,
είναι η DBTCA», επισημαίνει η βρετανική εφημερίδα. Πληροφορίες
της Wall Street Journal διευκρινίζουν ότι η αμερικανική θυγατρική
της Deutsche Bank συμπεριλήφθηκε στη λίστα της FDIC όταν η
Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
(Fed) της έδωσε πέρυσι τη χαμηλότερη αξιολόγηση.
H FDIC δεν σχολίασε την είδηση, διότι το καταστατικό της δεν
της επιτρέπει να αποκαλύπτει
ποιες είναι οι προβληματικές τρά-

Είναι αμφίβολο αν η αμερικανική θυγατρική της Deutsche Bank, η Deutsche Bank Trust Company Americas,
θα καταφέρει να επιβιώσει, αναφέρει έγγραφο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγγύησης Καταθέσεων, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
<
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H μετοχή του γερμανικού κολοσσού
στο χρηματιστήριο
της Φρανκφούρτης
εμφάνισε απώλειες
άνω του 7,5%.
πεζες στη λίστα της, για να μην
αποσύρουν οι καταθέτες μαζικά
τα χρήματά τους. Επειδή η FDIC
εγγυάται καταθέσεις μέχρι και
250.000 δολαρίων στις ΗΠΑ, είναι
καθήκον της να ελέγχει κατά πόσο
φερέγγυες και ασφαλείς είναι περίπου 4.000 τράπεζες και αποταμιευτικά ιδρύματα.
Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται
σε συνεργασία με τη Fed. Η Deutsche Bank απάντησε, ερωτώμενη

από δημοσιογράφους της εφημερίδας Financial Times, ότι δεν
σχολιάζει τις αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών, αλλά είπε πως ο
όμιλος έχει επαρκή κεφάλαια και
αποθέματα ρευστότητας.
Τα τελευταία χρόνια ο επενδυτικός τομέας της Deutsche Bank
έχει εμπλακεί σε σειρά αγωγών
και σκανδάλων στις ΗΠΑ, γεγονός
που έχει επιφέρει ισχυρό πλήγμα
στο κύρος και στην αξιοπιστία
της. Μάλιστα, η συμμετοχή της
Deutsche Bank σε υποθέσεις παραπλάνησης των επενδυτών, χειραγώγησης των αγωγών και παραβίασης αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος τρίτων χωρών έχουν
καταδικάσει σε αποτυχία τις απόπειρες της διοίκησής της να αποκαταστήσει την εύρυθμη λειτουργίας της. Τα τελευταία τρία χρόνια,
η Deutsche Bank έχει συσσωρεύ-

σει ζημίες άνω των 9 δισ. ευρώ.
Την περασμένη εβδομάδα, πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας Wall Street Journal αποκάλυψαν ότι η νέα διοίκηση του
γερμανικού κολοσσού σχεδιάζει
την κατάργηση 10.000 θέσεων
εργασίας, κυρίως από τον τομέα
της επενδυτικής τραπεζικής στις
ΗΠΑ. Από το 2012, όταν ο Γιόζεφ
Ακερμαν άφησε το τιμόνι του ομίλου, η Deutsche Bank έχει αλλάξει
τρεις φορές CEO.
Στις αρχές Απριλίου ο Τζον
Κράιαν αντικαταστάθηκε από
τον Κρίστιαν Σέβινγκ. Και οι δύο
ήταν επί σειράν ετών στελέχη
του γερμανικού κολοσσού. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο οι επενδυτές ανησυχούν.Tο τελευταίο
δίμηνο η μετοχή της Deutsche
Bank έχει απολέσει το 14% της
αξίας της.

Νέες ευκαιρίες για τα γηρασμένα κρουαζιερόπλοια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ
ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017/2018
Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δημοσίευσε την Τετάρτη 30/5/18,
με βάση τον αριθμό πολιτικής ταυτότητας, τον κατάλογο των προσώπων
που εξασφάλισαν υποτροφία για διδακτορικές σπουδές το ακαδημαϊκό
έτος 2017/2018. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν
μέσω της ιστοσελίδας http://www.cyscholarships.gov.cy. Σχετικές
επιστολές, θα αποσταλούν.

Πωλείται χωράφι
Πωλείται χωράφι στα Κονιά (προς Άρμου), 3 χιλιόμετρα από
το κέντρο της πόλης της Πάφου, με εμβαδόν 4.014 m2, 120 μέτρα
από την οικιστική ζώνη και 200 μέτρα από το δρόμο Άρμου - Κονιά.
Kατάλληλο για επένδυση.
Ενδιαφέρει και ανταλλαγή με διαμέρισμα.
Συντελεστής δόμησης 10%. Τιμή €85,000
Tηλ.: 99539844

Κάποια κρουαζιερόπλοια δεν παροπλίζονται όταν γερνούν. Τους
δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία. Σε
αυτήν τη φάση της ζωής τους, τα
ταξίδια είναι ολιγοήμερα, και για
τους επιβάτες μετράνε πιο πολύ
τα δωρεάν ποτά παρά η διακόσμηση της καμπίνας. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι το «Carnival Victory», το οποίο έκανε μεγάλα ταξίδια από το 2000 και για αρκετά
χρόνια, αλλά σήμερα εκτελεί μόνον
ολιγοήμερες κρουαζιέρες.
Το δρομολόγιο Μαϊάμι - Μπαχάμες διαρκεί πέντε ημέρες. Στο
πιο πρόσφατο ταξίδι του, οι 2.758
επιβάτες του ήπιαν, χόρεψαν, έφαγαν και ψυχαγωγήθηκαν. Συνήθως,
τα περισσότερα κρουαζιερόπλοια
έχουν 30 χρόνια διάρκεια ζωής,
και σε αυτό το διάστημα έχουν
χάσει περίπου το 15% της αρχικής
λογιστικής αξία τους.
Το «Carnival Victory» είναι 18
ετών, δηλαδή δεν είναι στην «πρώτη του νιότη», αλλά εξακολουθεί
να αποφέρει έσοδα και να μεταφέρει διπλάσιους επιβάτες απ’ ό,τι
πιο σύγχρονα, αντίστοιχου μεγέθους πλοία.
Το «Carnival Victory» είναι ένα
από τα μέσης ηλικίας κρουαζιερόπλοια, τα οποία ναυπηγήθηκαν
τη δεκαετία του 1990, στη διάρκεια της ακμής του κλάδου. Σήμερα, στα συνολικά έσοδα των
πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που εμφανίζει ο κλάδος, τα
παλαιότερα πλοία συνεισφέρουν
μόνον ένα μικρό μερίδιο. Οι επιλογές για ένα κρουαζιερόπλοιο
μιας κάποιας ηλικίας είναι τρεις,
αφού ανακαινιστεί και επισκευαστεί.
Σε αυτές δεν περιλαμβάνεται
η διάλυσή του για να αφαιρεθεί
ο χάλυβας και να πουληθεί. Η
πρώτη επιλογή είναι να τοποθε-

Το «Carnival Victory» από το 2000 και για αρκετά χρόνια έκανε μεγάλες κρουαζιέρες. Σήμερα εκτελεί ολιγοήμερα ταξίδια στη γραμμή
Μαϊάμι - Μπαχάμες.
<
<
<
<
<
<

Χρησιμοποιούνται και
για ταξίδια στην Κούβα,
όπου τα λιμάνια δεν
έχουν τις προδιαγραφές να υποδεχθούν
υπερσύγχρονα
κρουαζιερόπλοια.

τηθούν τα κρουαζιερόπλοια σε
δρομολόγια της ίδιας εταιρείας
των οποίων το εισιτήριο είναι
φθηνότερο. Η δεύτερη επιλογή
να χρησιμοποιηθούν σε άλλες περιοχές του πλανήτη, συνήθως
εκεί όπου η εκάστοτε εταιρεία
διατηρεί μικρότερο μερίδιο αγοράς. Η τρίτη επιλογή είναι να πουληθούν στην αγορά μεταχειρισμένων και να τα αποκτήσουν
ναυτιλιακές εταιρείες που δεν ενδιαφέρονται για καινούργια πλοία

και δεν θέλουν να επενδύσουν
πολλά σε νέο στόλο. Ενα ακόμα
ενδιαφέρον στοιχείο έχει να κάνει
με τις διαφορετικές κατηγορίες
κρουαζιέρας που υπάρχουν στην
αγορά. Οταν τα κρουαζιερόπλοια
φθάνουν κοντά στην «ηλικία συνταξιοδότησης», κάνουν μικρής
διάρκειας ταξίδια και προσφέρουν
στους επισκέπτες άλλες παροχές,
πέραν του πόσο πολυτελώς είναι
κατασκευασμένες οι καμπίνες
τους. Οσοι αγοράζουν τέτοιες
κρουαζιέρες με τα γηρασμένα
πλοία ενδιαφέρονται πιο πολύ για
το άφθονα και δωρεάν ποτά.
Η εταιρεία The Βahamas Paradise Cruise Line διαθέτει μόνο
δύο πλοία και οι κρουαζιέρες της
διαρκούν τρεις ημέρες από το
Γουέστ Παλμ Μπιτς στο Μαϊάμι
προς το Φρίπορτ στις Μπαχάμες.
Η τιμή του εισιτηρίου αρχίζει από
τα 111 ευρώ και σε αυτήν περιλαμβάνονται και 10 ποτά δωρεάν.
Επίσης, τα πιο παλαιά κρουαζιερόπλοια χρησιμοποιούνται και
για ταξίδια στην Κούβα, της οποίας
τα λιμάνια δεν έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές για να υποδεχθούν υπερσύγχρονα πλοία. Η
Αβάνα μπορεί να υποδεχθεί πλοία
με 1.600-2.200 επιβάτες, όπως αυτά που κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 1990.
Ο συγκεκριμένος προορισμός,
μάλιστα, είναι πολύ δημοφιλής,
διότι οι Αμερικανοί έχουν περιορισμούς όσον αφορά τις επισκέψεις τους στο νησί, οπότε η ζήτηση αυξάνεται. Εξ ου και μία
καμπίνα με μπαλκόνι στο «Carnival Paradise» για πενθήμερη
κρουαζιέρα αρχίζει από 1.078 ευρώ, δηλαδή είναι 10% ακριβότερη
από την αντίστοιχη κρουαζιέρα
που δεν περνάει από την Αβάνα.
BLOOMBERG
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Οξύνεται διαρκώς από το 2010
η λιτότητα στη Μεγάλη Βρετανία

Η πόλη Πρέσκοτ υφίσταται τα δεινά της πολιτικής των Συντηρητικών
ΤHE NEW YORK TIMES

Aν κάποιος θέλει να πάρει μια γεύση
τού τι σημαίνει λιτότητα στη Βρετανία, πρέπει να επισκεφθεί την
πόλη Πρέσκοτ, η οποία βρίσκεται
στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, αρκετά κοντά στο Λίβερπουλ.
Ισως γιατί, όπως οι βουλευτές των
Συντηρητικών (Τόρις) ισχυρίζονται, «έχουμε φθάσει να κάνουμε
περικοπές κοινωνικών δαπανών
οι οποίες επί Θάτσερ θα θεωρούνταν αδιανόητες».
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του
Πρέσκοτ πωλήθηκε και μετατράπηκε σε μοντέρνα κατοικία. Το
Κέντρο Ελεύθερου Χρόνου κατεδαφίστηκε και γκρεμίστηκε η πισίνα του, ενώ το μουσείο έκλεισε,
όπως και το αστυνομικό τμήμα.
Επειδή, μάλιστα, οι επιδοτήσεις
στις τοπικές αρχές μειώνονται κατά πολύ, κάνουν απέλπιδες προσπάθειες να εκμεταλλευθούν τα
περιουσιακά τους στοιχεία ώστε
να αποκομίσουν έσοδα. Ενα από
τα πάρκα του Πρέσκοτ εντάχθηκε
σε κατάλογο πάρκων που πρόκειται να πωληθούν σε κατασκευαστικές εταιρείες. Η αντίδραση των
κατοίκων είναι έντονη, διότι, εκτός
από τη μείωση των κοινωνικών
δαπανών, μειώνονται και οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι.
Η πρωτοφανής εκστρατεία για
να ελαττωθούν δραστικά οι δημόσιες δαπάνες ξεκίνησε το 2010
από την κυβέρνηση των Συντηρητικών. Το αποτέλεσμα ήταν να
επέλθουν τεράστιες αλλαγές. Η
πολιτική λιτότητας έμαθε τη χώρα
να ζει με λιγότερα. Από την άλλη,
όμως, οι δείκτες της κοινωνικής
ευημερίας (παιδική φτώχεια, εθισμός σε ουσίες, εγκληματικότητα
κ.λπ.) δείχνουν ότι η καθημερινότητα διαρκώς χειροτερεύει. Σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου Περιφερειακής, Οικονομικής και Κοινωνικής Ερευνας του Πανεπιστημίου Σέφιλντ Χάλαμ, έως το 2020
οι κοινωνικές δαπάνες θα μειωθούν ετησίως κατά 31,2 δισ. ευρώ
στη Βρετανία συνολικά και κατά
780 ευρώ σε ατομική βάση για κάθε πολίτη που βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία. Στο Λίβερπουλ,
η κατά κεφαλήν μείωση θα φθάσει
τα 1.040 ευρώ.
«Η λιτότητα δεν έχει να κάνει
με την οικονομία», παρατηρεί ο
Μπάρι Κούσνερ, Εργατικός και μέλος του δημοτικού συμβουλίου στο

Ενα από τα πάρκα του Πρέσκοτ εντάχθηκε σε κατάλογο πάρκων που πρόκειται να πωληθούν σε κατασκευαστικές
εταιρείες. Η αντίδραση των κατοίκων είναι έντονη, διότι, εκτός από τη μείωση των κοινωνικών δαπανών, μειώνονται και οι ελεύθεροι δημόσιοι χώροι.
<
<
<
<
<
<

Βουλευτές των Τόρις
σημειώνουν ότι «έχουμε φθάσει να κάνουμε
περικοπές κοινωνικών
δαπανών οι οποίες
επί Θάτσερ θα θεωρούνταν αδιανόητες».
Λίβερπουλ. «Η κυβέρνηση ακολουθεί μια πολιτική η οποία εγκαταλείπει στην τύχη τους τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες». Ο Συντηρητικός βουλευτής Ντάνιελ Φίνκελσταϊν αντιτείνει ότι «δεν υπήρχε
η βούληση να μειωθούν οι κοινωνικές δαπάνες, αλλά έπρεπε να
συγκρατηθεί το δημόσιο χρέος».
Αρχικά, οι Τόρις «πούλησαν» τις
περικοπές ως ενάρετες πράξεις,
δίνοντας τη δυνατότητα στην κοινωνία να αποδείξει τα ανακλαστικά

της. Πράγματι, στις δημόσιες βιβλιοθήκες είναι πιο πολλοί οι εθελοντές από τους εργαζομένους και
σε πολλές κοινότητες δημιουργήθηκαν κοινωνικά παντοπωλεία και
οργανώθηκαν συσσίτια. Αυτό, όπως
πολλοί πιστεύουν στη Βρετανία,
σημαίνει ότι βάζεις φωτιά στο σπίτι
σου και επαφίεσαι στους γείτονες
να τη σβήσουν. Οι δαπάνες για
την αστυνομία μειώθηκαν κατά
17%. Οι δικαστικοί λειτουργοί μειώθηκαν σχεδόν κατά ένα τρίτο,
ενώ κατά ένα τέταρτο μειώθηκαν
οι ηλικιωμένοι που λαμβάνουν βοήθεια στο σπίτι.
Στο Λίβερπουλ, το ένα τέταρτο
από τις 460.000 κατοίκων ζει σε
συνθήκες φτώχειας. Η δύναμη της
πυροσβεστικής μειώθηκε από 1.100
σε 620 άτομα και έκλεισαν πέντε
σταθμοί. Ο αρχιπυραγός Νταν Στέφενς ερεύνησε πρόσφατες θανατηφόρες πυρκαγιές σε πολυκατοικίες όπου διέμεναν υπερήλικες.
Πολλοί δεν ελάμβαναν επιδόματα

και αυτό σημαίνει ότι δεν πλήρωναν λογαριασμούς και ότι το ρεύμα
είχε κοπεί. Συχνά χρησιμοποιούσαν
κεριά κι έτσι εύκολα μπορούσε να
πιάσει φωτιά το διαμέρισμα. «Εχουμε χρέος ως χώρα απέναντι στην
πλούσια και μακραίωνη ιστορία
μας να δείξουμε καλοσύνη και να
φροντίσουμε όσους το έχουν ανάγκη», λέει ο δρ Σάιμον Μπάουερς,
γενικός ιατρός στο Ιατρικό Κέντρο
Φούλγουντ Γκριν στο Λίβερπουλ.
Η Εμα Γουάιλντ μεγαλώνει μόνη
τα δύο παιδιά της και έχει αναλάβει
τη φροντίδα του ανήμπορου ηλικιωμένου πατέρα της. Το κράτος
τής δίνει επίδομα 433 ευρώ τον
μήνα. Η ιδιωτική εταιρεία αξιολόγησης επιδομάτων θεωρεί ότι την
εξαπάτησε καθώς δεν δήλωσε ότι
συγκατοικεί με τον σύντροφό της.
Διεξάγει έρευνες και της διέκοψε
το επίδομα. Η οικογένεια τρέφεται
από τα συσσίτια και τον χειμώνα
κοιμάται από τις 7 μ.μ. για να μην
ανάβει τη θέρμανση.
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Η Κομισιόν αποχαιρετά
τα πλαστικά προϊόντα
Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Τέλος στα πλαστικά πιάτα, ποτήρια,
μαχαιροπίρουνα, καλαμάκια, μπατονέτες και μία σειρά από άλλα μιας
χρήσης πλαστικά προϊόντα πρότεινε
η Ε. Επιτροπή, σε μία ακόμη προσπάθεια να μειώσει δραστικά τις
εκπομπές άνθρακα και τα θαλάσσια
απορρίμματα που απειλούν τις θάλασσες της Ε.Ε. Και αυτό γιατί εκτός
του ότι τα μιας χρήσης πλαστικά
είδη και εγκαταλελειμμένα αλιευτικά εργαλεία είναι υπεύθυνα για
το 70% των σκουπιδιών στον ωκεανό, η δημιουργία εναλλακτικών ειδών μιας χρήσης που δεν θα ρυπαίνουν τους ωκεανούς θα μπορούσε να δημιουργήσει περίπου
30.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι
στόχοι των νέων μέτρων είναι κυρίως να αποφευχθούν εκπομπές
3,4 εκατ. τόνων CO2, να αποφευχθούν περιβαλλοντικές ζημιές κόστους 22 δισ. ευρώ έως το 2030 και
να δοθεί η δυνατότητα στους καταναλωτές να εξοικονομήσουν,
σύμφωνα με εκτιμήσεις, 6,5 δισ.
ευρώ.
Σύμφωνα με την πρόταση της
Επιτροπής, οι χώρες της Ε.Ε. θα
υποχρεωθούν να μειώσουν τη χρήση των πλαστικών δοχείων τροφίμων και ποτηριών, προσφέροντας εναλλακτικά προϊόντα στα σημεία πώλησης, ή θα χρεώνουν τη
χρήση πλαστικών προϊόντων μιας
χρήσης. Συγχρόνως, τα κράτημέλη θα υποχρεούνται να συλλέγουν το 90% των πλαστικών δοχείων για ποτά από το 2025, π.χ.
μέσω συστημάτων εγγύησης και
επιστροφής, ενώ οι κατασκευαστές
θα συμμετέχουν στο κόστος της
διαχείρισης αποβλήτων και του
καθαρισμού, καθώς και των μέτρων
ευαισθητοποίησης για δοχεία, συσκευασίες και περιτυλίγματα τροφίμων (π.χ. τσιπς και ζαχαρωτά),
δοχεία και κύπελλα για ποτά, προϊόντα καπνού με φίλτρο (π.χ. αποτσίγαρα), υγρά μαντιλάκια, μπαλόνια και λεπτές πλαστικές σακούλες.
«Πρόκειται για μια ευκαιρία για
την Ευρώπη να πρωτοστατήσει, δημιουργώντας προϊόντα που θα ζητάει
ο κόσμος για τις επόμενες δεκαετίες
και αποκομίζοντας μεγαλύτερη οικονομική αξία από τους πολύτιμους
και περιορισμένους πόρους μας»,
δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την Απασχόληση,
την Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και
την Ανταγωνιστικότητα Γ. Κατάινεν.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως με στόχο τη
συλλογή πλαστικών φιαλών θα εξα-

Τα πλαστικά καλαμάκια είναι από
τα πλαστικά είδη μιας χρήσεως που
έχει βάλει στο «στόχαστρο» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
<
<
<
<
<
<

Η δημιουργία εναλλακτικών ειδών μιας χρήσεως θα μπορούσε να
δημιουργήσει περίπου
30.000 νέες θέσεις εργασίας.
σφαλιστούν και οι αναγκαίες ποσότητες πλαστικού για τη βιομηχανία
ανακύκλωσης που ακμάζει.

Εγκριση
Η πρόταση της Επιτροπής, που
παρουσιάστηκε τη Δευτέρα, πρέπει
πρώτα να πάρει την έγκριση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν
από τις ευρωεκλογές του Μαΐου
2019 αλλά και των κυβερνήσεων
των κρατών-μελών για να τεθεί σε
ισχύ η νομοθεσία μέχρι το 2025.
Η Χαρά Ξηρού, επικεφαλής του
γραφείου των Βρυξελλών της Εunomia, της συμβουλευτική εταιρείας που έκανε την αξιολόγηση
της πρότασης της Επιτροπής, δήλωσε στην «Κ» την ικανοποίησή
της με την πρόταση της Κομισιόν,
αλλά τόνισε πως «πλέον για να
λυθεί το πρόβλημα, πρέπει τα κράτη-μέλη να πάρουν τα απαραίτητα
δύσκολα μέτρα». Συγχρόνως, σύμφωνα με την Χ. Ξηρού, στην Ελλάδα
ο στόχος είναι ακόμα δυσκολότερος,
«καθώς δεν πρέπει μόνο να γίνει
ο περιορισμός της χρήσης των πλαστικών, αλλά και να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσής τους μέσα
από καλύτερο διαχωρισμό των
απορριμμάτων στην πηγή τους»,
έναν τομέα στον οποίο η Ελλάδα
είναι ακόμα πολύ πίσω.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΒΑΣΙΛΗ ΚΙΚΙΛΙΑ*

Το μέλλον δεν θα περιμένει, το αύριο είναι εδώ
OKύπριος νομπελίστας Χριστόφορος
Πισσαρίδης δήλωσε πριν από δύο
εβδομάδες στην «Καθημερινή» της
Κυριακής ότι «στο μέλλον, ένα ρομπότ
θα πάρει το Νομπέλ». Η 4η βιομηχανική επανάσταση έχει ξεκινήσει και
προκαλεί τεκτονικές αλλαγές στην
ζωή μας και την καθημερινότητά μας.
Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος μας σήμερα
είναι άλλος από αυτόν στον οποίο
μεγαλώσαμε. Αύριο κιόλας θα υπάρχει
ένας κόσμος που δεν θα έχει καμία
σχέση με ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Η επιστήμη, η τεχνολογία, οι
ανάγκες του ανθρώπου αναμορφώνονται ριζικά. Και ενώ επηρεάζουν
άμεσα τις ζωές μας, δεν αφομοιώνονται πλήρως από την κοινωνία μας
λόγω της ταχύτητάς τους. Η Αμυνα
και η Ασφάλεια είναι οι τομείς όπου
κατά προτεραιότητα εφαρμόζονται

οι τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαιτέρως
στα ισχυρά και προηγμένα κράτη.
Αυτό παίζει σημαντικό ρόλο σε έναν
κόσμο που δεν έχει μάθει να ζει και
να συνυπάρχει ειρηνικά. Μέσα στα
επόμενα πέντε χρόνια τρεις τεχνολογικές ανακαλύψεις θα κυριαρχήσουν παγκοσμίως και θα αποτελέσουν
τα θεμελιώδη ορόσημα στους τομείς
της Αμυνας και της Ασφάλειας. Αυτά
είναι το 3D printing, τα UAVs (Unmanned Aerial Vehicle) και η τεχνητή
νοημοσύνη.
Παρακολουθώντας τη διεθνή ειδησεογραφία και την επιστημονική
έρευνα, εύκολα συμπεραίνει κάποιος
ότι οι εξελίξεις στους τομείς της Αμυνας και της Ασφάλειας τρέχουν με
την ταχύτητα του φωτός. Η Κίνα έχει
τη δυνατότητα με ακτίνες λέιζερ να
θέσει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια

ενός αεροσκάφους τελευταίας γενιάς
της ευρωατλαντικής συμμαχίας. Ο
πρόεδρος Νετανιάχου εμφανίζεται
στα διεθνή φόρα με ένα κομμάτι από
ιρανικής προέλευσης UAV, που θεωρείται μεγάλος και προφανής κίνδυνος για την ασφάλεια της χώρας
του. Η πολεμική βιομηχανία έχει την
ευκαιρία να κατασκευάσει με 3D printing μαζικά, εντός λίγων ωρών, ό,τι
σχεδιάζει. Κορυφαίοι επιχειρηματίες,
διάνοιες της τεχνολογίας και της επιστήμης, συμφωνούν πως η τεχνητή
νοημοσύνη στο μέλλον πιθανόν να
αναμετρηθεί με το ανθρώπινο είδος
για τον έλεγχο και την κυριαρχία. Τα
παραπάνω παραδείγματα μας οδηγούν
αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η ασφάλεια αυτή καθαυτή τίθεται ως το σημαντικότερο διακύβευμα της εποχής
που έρχεται. Ο δρόμος που πρέπει

να ακολουθηθεί είναι αυτός της δημιουργίας δικλίδων ασφαλείας, πρωτοκόλλων άμυνας και διαύλων συνεννόησης μεταξύ των χωρών, ιδιαιτέρως αυτών που έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα. Ετσι μπορεί να
μειωθούν, ή τουλάχιστον να περιοριστούν, οι σοβαροί κίνδυνοι που ελλοχεύουν.
Σε ό,τι έχει να κάνει με την Ελλάδα,
η μέχρι σήμερα σχεδίαση των εξοπλιστικών προγραμμάτων έγινε αποσπασματικά, χωρίς τις περισσότερες
φορές να υπάρχει ο αναγκαίος προγραμματισμός που πρέπει να διέπει
τη στρατηγική μιας κυρίαρχης χώρας.
Επιπλέον, οι περιοριστικές οικονομικές πολιτικές της τελευταίας δεκαετίας επιδείνωσαν την κατάσταση,
περιορίζοντας δραστικά και τα εξοπλιστικά προγράμματα. Την ίδια στιγ-

μή οι συσχετισμοί δυνάμεων στην
περιοχή, η στρατηγική έντασης από
τη γείτονα χώρα και τα νέα δεδομένα
που απορρέουν από τις θαλάσσιες
ζώνες μας (ΑΟΖ), δημιουργούν προκλήσεις και γεννούν κινδύνους. Είμαστε υποχρεωμένοι να τολμήσουμε
ένα άλμα στο τεχνολογικό μέλλον.
Να προγραμματίσουμε, να σχεδιάσουμε και να πραγματώσουμε μια
εντελώς διαφορετική στρατηγική
Αμυνας και Ασφάλειας. Είναι πλέον
αδύνατο, ασύμφορο και θνησιγενές
να συνεχίσουμε να πορευόμαστε με
τους κανόνες, τα όπλα και το δόγμα
του παρελθόντος. Η τεχνολογία πρέπει
να αποτελέσει το σημαντικότερο
στρατηγικό μας πλεονέκτημα.
Ενα απλό παράδειγμα είναι ότι
ένα κατασκοπευτικό drone πρέπει
να απωθείται ή να καταρρίπτεται από

ένα άλλο drone και όχι από 3-4 πολεμικά αεροσκάφη, όπως πρακτικά
συμβαίνει τώρα, με υπέρογκο κόστος.
Στη νέα εποχή που έρχεται, κυρίαρχος
στο Αιγαίο δεν θα είναι αυτός που
έχει αριθμητική υπεροχή, αλλά αυτός
που θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία. Η «εξοπλιστική μάχη» του
αύριο θα έχει κατά κύριο λόγο προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
Για αυτόν τον σκοπό, πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα, φορείς, ιδιωτικές
εταιρείες στην Ελλάδα, θα έπρεπε
ήδη, κατά παραγγελία του υπουργείου
Εθνικής Αμυνας, να εργάζονται προς
αυτή την κατεύθυνση. Το μέλλον δε
θα περιμένει, το αύριο είναι εδώ.

* Ο κ. Βασίλης Κικίλιας είναι βουλευτής
Α΄ Αθηνών, τομεάρχης Εθνικής Αμυνας
της Νέας Δημοκρατίας.

OIK_12-REAL ESTATE_Master_cy 01/06/18 20:58 Page 12

Real Estate
ΚΥΡΙΑΚΗ 3 IOYNIOY 2018

Αύξηση εσόδων θα φέρει
μείωση του ΦΠΑ στα ακίνητα

Και εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό, σύμφωνα με έρευνα του ΙΟΒΕ
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Υψηλή ζήτηση και αύξηση
ενοικίων γραφείων το 2017
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Εξαιρετικά ελκυστικές παραμένουν
οι τιμές ενοικίασης σύγχρονων γραφειακών χώρων στην Αθήνα, καθώς,
σύμφωνα με στοιχεία σχετικών
ερευνών, αυτές παραμένουν από
33% έως και 42% χαμηλότερα (ανάλογα με την περιοχή) σε σχέση με
το ανώτατο σημείο στο οποίο είχαν
βρεθεί όταν η αγορά βρισκόταν στο
απόγειό της πριν από 10 και πλέον
χρόνια. Το γεγονός αυτό εξηγεί και
την ανοδική πορεία της ζήτησης
(σε συνδυασμό βέβαια και με τη
βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος) κατά τη διάρκεια του 2017.
Σύμφωνα, μάλιστα, με τους αναλυτές
της εταιρείας παροχής υπηρεσιών
ακινήτων Savills, οι τιμές των ενοικίων σύγχρονων γραφειακών χώρων
ενισχύθηκαν πέρυσι κατά 4,3%, ως
αποτέλεσμα της υψηλής ζήτησης
και ασφαλώς της έλλειψης επαρκούς
αριθμού κτιρίων. Οπως αναφέρει
στην ετήσια μελέτη της για την
αγορά ακινήτων, η Eurobank Property Services, η ζήτηση για κτίρια
γραφείων υψηλών προδιαγραφών
ήταν υψηλότερη σε σχέση με το
2016. Παράλληλα, υποχώρησαν και
οι πιέσεις των εταιρειών προς τους
ιδιοκτήτες για επαναδιαπραγμάτευση ενοικίων προς τα κάτω (κυρίαρχη τάση τα προηγούμενα χρόνια). Ειδικότερα, τα πιο δημοφιλή
ήταν τα γραφεία επιφάνειας από
500 έως 1.500 τ.μ., ενώ υψηλό μισθωτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν
και τα μικρότερα γραφεία, κυρίως
από νεοφυείς επιχειρήσεις (startups). Ανοδική τάση κατέγραψε και
η ζήτηση για αυτόνομα κτίρια γραφείων και μεγάλες επιφάνειες άνω
των 2.500 τ.μ.
Η περιοχή με το μεγαλύτερο μισθωτικό ενδιαφέρον παρέμεινε και
πέρυσι ο άξονας της Λ. Κηφισίας
και κυρίως το βόρειο τμήμα του.
Μάλιστα, όπως σημειώνει η Eurobank Property Services, εκεί η προσφορά σύγχρονων χώρων ήταν
επαρκής για να καλύψει την ζήτηση,

όχι μόνο λόγω των σημαντικών
επενδύσεων ανάπτυξης γραφείων
κατά τα χρόνια πριν από την οικονομική κρίση, αλλά και λόγω των
εκτεταμένων έργων αναβάθμισης
υφιστάμενων κτιρίων γραφείων που
ολοκληρώθηκαν πρόσφατα. Πάντως,
η διαθεσιμότητα σύγχρονων γραφείων στην Κηφισίας είχε υποχωρήσει σημαντικά στο τέλος του
2017. Στην Κηφισίας, τα ενοίκια κινούνται από 13 έως 16 ευρώ/τ.μ. σε
μηνιαία βάση, έναντι περίπου 25
ευρώ/τ.μ. που είχαν φτάσει στο απόγειο της αγοράς.
Σημαντικό ενδιαφέρον καταγράφεται και για το κέντρο της Αθήνας,
ωστόσο τα κτίρια εκεί είναι πολύ
υποδεέστερης ποιότητας και επιπλέον υπάρχει και σημαντική ζήτηση για ξενοδοχεία, γεγονός που
περιορίζει κι άλλο τη διαθεσιμότητα.
Στην ευρύτερη περιοχή της πλ. Συντάγματος, το μέσο ενοίκιο κινείται
από 16 έως 22 ευρώ/τ.μ. έναντι 35
ευρώ/τ.μ. που ήταν κατά τα χρόνια
πριν από την οικονομική κρίση.
Οσον αφορά το τρέχον έτος, όλοι
οι αναλυτές καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι προοπτικές είναι
θετικές, καθώς μάλιστα πλέον καταγράφονται και νέες επενδύσεις
ανάπτυξης γραφείων, ενώ σημαντική δραστηριότητα παρατηρείται
επίσης στην αναβάθμιση υφιστάμενων κτιρίων. Μάλιστα, στο σημείο
αυτό, σημειώνεται ότι πολλές εταιρείες προτιμούν να μισθώσουν γραφεία χαμηλότερης ποιότητας, που
όμως βρίσκονται στο κατάλληλο
σημείο, παρά το αντίθετο. Αλλη μία
τάση, που η Eurobank Property Services εκτιμά ότι θα αρχίσει να διαδίδεται φέτος, αφορά την ενοικίαση
γραφείων ως υπηρεσία, δηλαδή η
μίσθωση θέσεων εργασίας (συνδυαζόμενων με ένα πλήρες πακέτο
υπηρεσιών) σε κτίρια για μικρό χρονικό διάστημα. Στην Αθήνα, τέτοιου
είδους υπηρεσίες προσφέρονται σε
κτίρια που εκμεταλλεύεται στο κέντρο της Αθήνας και στο Μαρούσι
η εταιρεία Regus.

Πολλαπλάσια θα μπορούσαν να
είναι τα έσοδα του ΦΠΑ που επιβάλλεται σήμερα στις αγοραπωλησίες ακινήτων από μια ενδεχόμενη μείωση του συντελεστή
από το 24% στο 13%, συνεισφέροντας παράλληλα και στην εκτόξευση των εισροών κεφαλαίων
από το εξωτερικό, από 500 εκατ.
ευρώ στο τέλος του 2017 σε πάνω
από 800 εκατ. ευρώ μέχρι το 2022,
ακόμα και στο πιο απαισιόδοξο
σενάριο (δηλαδή λαμβάνοντας
υπόψη την ελάχιστη εκτιμώμενη
άνοδο των αγοραπωλησιών). Στο
συμπέρασμα αυτό καταλήγει
έρευνα του ΙΟΒΕ για λογαριασμό
του ΣΕΠΑΚ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων για Ποιότητα και Ανάπτυξη Κατασκευών), η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη και θα
παρουσιαστεί επισήμως σε μερικούς μήνες.
Σύμφωνα με αυτήν, η επιβολή
ΦΠΑ 24% στις συναλλαγές νέων
ακινήτων δημιουργεί σημαντικό
μειονέκτημα για τις επενδύσεις
σε νέες κατοικίες, χωρίς παράλληλα να προκύπτει κάποιο ιδιαίτερο δημοσιονομικό αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι,
από την έναρξη της οικονομικής
κρίσης, τα έσοδα από τον σχετικό φόρο έχουν υποχωρήσει
δραματικά, καθώς έχουν καταρρεύσει οι πωλήσεις νεόδμητων
ακινήτων. Ετσι, υπολογίζεται
ότι τα έσοδα έχουν μειωθεί κατά
80% σε σχέση με το απόγειο της
αγοράς το 2008 και τα τελευταία
χρόνια κυμαίνονται μεταξύ 11
εκατ. ευρώ και 14 εκατ. ευρώ σε
ετήσια βάση.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα ο
φόρος επιβάλλεται στους αγοραστές δευτερεύουσας κατοικίας
(εξοχικής ή κύριας, η πρώτη κατοικία απαλλάσσεται) και συγκεκριμένα σε ακίνητα των οποί-
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Η επιβολή ΦΠΑ 24%
στις συναλλαγές νέων
ακινήτων δημιουργεί
σημαντικό μειονέκτημα για τις επενδύσεις
σε νέες κατοικίες.
ων η άδεια οικοδομής έχει εκδοθεί μετά την 1η Ιανουαρίου
του 2006. Στον αντίποδα, στα
παλαιότερα ακίνητα επιβάλλεται
μόνον ο φόρος μεταβίβασης, ο
οποίος έχει υποχωρήσει πλέον
σε 3% (από 10% που ήταν μέχρι
και το 2013). Σύμφωνα με τον κ.
Αθανάσιο Χρηστάκη, μέλος του

διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΠΑΚ, το αποτέλεσμα είναι να
προκύπτει διαφορά 20% ανάμεσα
στον φόρο που επιβαρύνει τα
νέα ακίνητα και τα παλαιότερα
ακίνητα, οδηγώντας έτσι όλους
τους υποψήφιους αγοραστές στο
να προτιμήσουν τα παλαιά ακίνητα, μη επιτρέποντας έτσι στην
οικοδομική δραστηριότητα να
ανακάμψει. Οι αγοραστές, Ελληνες και ξένοι, θεωρούν το 24%
απαγορευτικό και προτιμούν να
αγοράσουν παλαιό ακίνητο, για
να επωφεληθούν από το μειωμένο φόρο μεταβίβασης.
Με δεδομένη την αμελητέα
απόδοση του φόρου, είναι σαφές
ότι πιθανή μείωση του συντελεστή στο 13% δεν θα συναντούσε

ιδιαίτερες αντιδράσεις από τους
θεσμούς, ενώ αντιθέτως εκτιμάται ότι θα είχε πολλαπλά θετικά
αποτελέσματα.
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε αύξηση της ζήτησης για νέες κατοικίες, ιδίως από τη στιγμή που
σήμερα το επενδυτικό ενδιαφέρον από το εξωτερικό είναι πολύ
μεγαλύτερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Ετσι, το ΙΟΒΕ
εκτιμά ότι, εφόσον ένα μέρος
της ζήτησης αυτής κατευθυνθεί
σε νέες κατοικίες, τα έσοδα από
τον ΦΠΑ θα αυξάνονταν σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια,
ενώ παράλληλα θα υπήρχε και
τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.

Πενιχρές εισπράξεις λόγω και της φοροδιαφυγής
Οταν στις αρχές του 2016 ξεκίνησε
η εφαρμογή του υφιστάμενου καθεστώτος ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, επιβεβαιώθηκαν οι ανησυχίες
που είχαν εκφράσει στελέχη της
αγοράς ακινήτων για την εμφάνιση κερδοσκοπικών φαινομένων.
Εν μια νυκτί, νεόδμητα διαμερίσματα εμφανίστηκαν να πωλούνται σε τιμές 20%-30% υψηλότερες,
με τους κατασκευαστές να επικαλούνται, μεταξύ άλλων, και τον
νέο φόρο, παρότι αυτός αφορούσε
κατασκευές με οικοδομική άδεια
μεταγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου του 2016 και παρότι οι αγοραστές μπορεί να ήταν ακόμα και
πρώτης κατοικίας, δηλαδή να
απαλλάσσονταν ούτως ή άλλως
από τον φόρο.
Ανεξάρτητα όμως από αυτό,
ούτως ή άλλως, τα πρώτα ακίνητα
που θα υπάγονταν σε ΦΠΑ θα
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Υπάρχουν «παραθυράκια» που επιτρέπουν
και σε επαγγελματίες
να πωλούν ακίνητα
χωρίς ΦΠΑ.
παραδίδονταν προς χρήση τουλάχιστον το 2008, καθώς πρώτα
θα έπρεπε να εκδοθεί η άδεια και
μετά να κατασκευαστούν, επομένως το όλο ζήτημα ήταν άκαιρο
και δεν θα έπρεπε να έχει καμία
απολύτως επίδραση στις τιμές
των ακινήτων που πωλούνταν
εκείνη την περίοδο. Το γεγονός
ότι είχε οφειλόταν στην έλλειψη
ενημέρωσης των αγοραστών και
στην αδράνεια του ελεγκτικού

μηχανισμού της πολιτείας, η
οποία δεν θέλησε να διαταράξει
την ανοδική πορεία της αγοράς
κατοικίας.
Ηταν η εποχή που τα στεγαστικά δάνεια χορηγούνταν αφειδώς και οι περισσότεροι κατασκευαστές είχαν σωρεία πιθανών
αγοραστών για τα ακίνητά τους,
με αποτέλεσμα να ήταν εύκολο
να παραπλανήσουν τον πρώτο
μη ενημερωμένο υποψήφιο αγοραστή που θα συναντούσαν. Το
φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε
κυρίως κατά τους πρώτους μήνες
εφαρμογής του νέου καθεστώτος
και περισσότερο από μικρούς κατασκευαστές, η πλειονότητα των
οποίων ήταν καιροσκόποι και σήμερα έχουν εξαφανιστεί από την
αγορά ακινήτων.
Παράλληλα, ακόμα και σήμερα,
ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές συνε-

χίζει να αποτελεί εστία φοροδιαφυγής από επιτήδειους. Οπως σημειώνουν στην «Κ» κατασκευαστές ακινήτων με σημαντική εμπειρία, υπάρχουν «παραθυράκια»
που επιτρέπουν και σε επαγγελματίες να πωλούν ακίνητα χωρίς
ΦΠΑ, παρότι θεωρητικά, κάτι τέτοιο απαγορεύεται από τον νόμο.
Συγκεκριμένα, επισημαίνουν ότι
ο νόμος αναφέρει ότι το κάθε
ΑΦΜ μπορεί να ανεγείρει και να
πουλήσει ένα ακίνητο ετησίως,
χωρίς την υποχρέωση καταβολής
ΦΠΑ. Αν όμως κάποιος έχει πρόσβαση στην έκδοση πολλαπλών
ΑΦΜ (π.χ. μέσω φιλικών ή συγγενικών προσώπων), είναι εύκολο
να καταστρατηγηθεί η σχετική
διάταξη. Πρόκειται για μία ακόμα
περίπτωση φοροδιαφυγής στην
αγορά ακινήτων που θα πρέπει
να αντιμετωπιστεί.

Μειώθηκε ο όγκος της οικοδομικής δραστηριότητας
Παρέμεινε σε θετικό πρόσημο η οικοδομική δραστηριότητα φέτος, παρά την πτώση του όγκου των αδειών
κατά τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με
τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 989 άδειες, που αντιστοιχούν σε 220,5 χιλιάδες τ.μ.
επιφάνειας και 899 χιλιάδες κυβικά
μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή
αύξηση κατά 5,4% στον αριθμό των
αδειών, αλλά και μείωση κατά 2,2%
στην επιφάνεια και 14,5% στον όγκο,
συγκριτικά με τον αντίστοιχο μήνα
του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστη-

ριότητα ανήλθε σε 985 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 218 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 889,4 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 5,6% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών,
μείωση κατά 2,8% στην επιφάνεια
και κατά 15,0% στον όγκο, σε σχέση
με τον Φεβρουάριο του 2017.
Πάντως, κατά το φετινό πρώτο
δίμηνο (Ιανουάριος - Φεβρουάριος),
η εικόνα παρέμεινε θετική, καθώς
η συνολική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση κατά 12,5%
στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,9% στην επιφάνεια και
κατά 8,1% στον όγκο, σε σχέση με

το αντίστοιχο δίμηνο του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, η ιδιωτική
οικοδομική δραστηριότητα καταγράφει αύξηση κατά 12,1% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών,
κατά 14,3% στην επιφάνεια και κατά
5,8% στον όγκο.
Κατά την περίοδο των τελευταίων
δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Μάρτιο 2017 έως τον Φεβρουάριο 2018,
η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 14.107 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 2.922,2
χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 12.808,4
χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Μαρτίου 2016-Φεβρουαρίου 2017, παρα-

τηρήθηκε αύξηση κατά 10,1% στον
αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 19,4% στην επιφάνεια και κατά
22,8% στον όγκο. Κατά την ίδια περίοδο σύγκρισης, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα κατέγραψε
αύξηση κατά 10,1% στον αριθμό των
αδειών, κατά 19,2% στην επιφάνεια
και κατά 21,5% στον όγκο.
Υπενθυμίζεται ότι το 2017 αποτέλεσε το πρώτο πλήρες έτος ανόδου
της οικοδομικής δραστηριότητας
από το 2005, καθώς η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε
σε 13.847 οικοδομικές άδειες, που
αντιστοιχούν σε 2.856,2 χιλιάδες
τ.μ. επιφάνειας και 12.669,8 χιλιάδες

κυβικά μέτρα όγκου. Σε σχέση με
το 2016 παρατηρήθηκε αύξηση κατά
8,6% στον αριθμό των οικοδομικών
αδειών, κατά 17,7% στην επιφάνεια
και κατά 20,1% στον όγκο. Οσον
αφορά δε την ιδιωτική οικοδομική
δραστηριότητα, αυτή κατέγραψε
άνοδο κατά 8,7% στον αριθμό των
αδειών, κατά 18,2% στην επιφάνεια
και κατά 19,4% στον όγκο.
Την τελευταία φορά που είχε συμβεί κάτι ανάλογο ήταν το 2005, δηλαδή πριν από 12 χρόνια, όταν είχε
παρατηρηθεί αύξηση κατά 17,5%
στον αριθμό των αδειών, κατά 40,3%
στην επιφάνεια και κατά 33,4% στον
όγκο.

Κατά το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου η εικόνα παρέμεινε θετική, καθώς η συνολική οικοδομική
δραστηριότητα κατέγραψε αύξηση
κατά 12,5% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,9% στην επιφάνεια και κατά 8,1% στον όγκο.
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Το ψηφιακό «θαύμα» της Εσθονίας
Μιλάει στην «Κ» ο πρώην πρόεδρος της χώρας και αρχιτέκτονας της μετάβασης στη νέα εποχή, Τόμας Χέντρικ Ιλβες

Συνέντευξη στον ΤΑΣΟ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ο Τόμας Χέντρικ Ιλβες μιλάει στο διεθνές συνέδριο τεχνολογίας που διοργάνωσε η Microsoft στην Εθνική Λυρική Σκηνή του ΚΠΣΙΝ στο Φάληρο.

Με το πρόγραμμα,
το οποίο ονομάσαμε
«Το άλμα του τίγρη»,
το 1997-1998 όλα τα σχολεία είχαν υπολογιστές
και ήταν συνδεδεμένα
στο Διαδίκτυο.

Το «άλμα» μιας χώρας προς ένα ψηφιακό μέλλον συνιστά και πέρασμα σε
διαφορετική κουλτούρα συνολικά.

Η πολιτική
Ο Ιλβες εργάστηκε και ως δημοσιογράφος (1984-1993) στο Radio
Free Europe, στο Μόναχο, καλύπτοντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις στην Εσθονία μετά την περεστρόικα και την κατάρρευση της
ΕΣΣΔ. Εκεί τον ανακάλυψε ο πατέρας της εσθονικής ανεξαρτησίας
Λέναρτ Μέρι και του ζήτησε να εργαστεί για το εσθονικό υπουργείο
Εξωτερικών. Το 2017, μετά την
αφυπηρέτησή του από τη θέση του
προέδρου της Εσθονίας επέστρεψε
στο αμερικανικό πανεπιστήμιο του

AP / NIGEL TREBLIN

Υπάρχει τρόπος να προσπεράσει
μια κοινωνία ένα ιστορικό στάδιο
και, για παράδειγμα, από χώρα της
Σοβιετικής Ενωσης να μετασχηματιστεί σε μια ψηφιακή κουλτούρα, χωρίς όμως προηγουμένως να
έχει περάσει τη βιομηχανική και
τη μεταβιομηχανική εποχή; Την
περασμένη εβδομάδα η «Κ» συνάντησε, στο πλαίσιο του Summit
της Microsoft στην Αθήνα, τον Τόμας Χέντρικ Ιλβες, έναν από τους
αρχιτέκτονες αυτής ακριβώς της
μετάβασης στην Εσθονία – ή μάλλον, πιο σωστά, υπέρβασης, στο
μέτρο που σήμερα η χώρα αυτή
να διαθέτει πρεσβείες... χωρίς προσωπικό αλλά μόνο με τη χρήση
της τεχνολογίας για να αποθηκεύει
με ασφάλεια τα εθνικά της δεδομένα. Μιλάμε για μια ριζική πολιτισμική τομή σε ολόκληρη την κοινωνία και την ίδια στιγμή μια πρόταση για έναν διαφορετικό, δραστικό τρόπο σκέψης. Ο Ιλβες, ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών τη δεκαετία του 1990, υπήρξε ο τέταρτος
πρόεδρος της Εσθονίας (20062016), ενώ διετέλεσε και υπουργός
Εξωτερικών (1996-1998 και 19992002). Από τις θέσεις αυτές ενορχήστρωσε το «άλμα» της χώρας
του προς ένα ψηφιακό μέλλον και
μια διαφορετική κουλτούρα συνολικά. Το τελευταίο έχει τη σημασία
του, καθώς το ενδιαφέρον με τον
Ιλβες είναι ότι η εκκίνησή του δεν
έγινε από στενά τεχνολογική σκοπιά αλλά, αντίθετα, από τις ανθρωπιστικές σπουδές: γεννημένος πριν
από 65 χρόνια στη Στοκχόλμη,
σπούδασε ψυχολογία στο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, εργάστηκε
στο εκεί τμήμα ψυχολογίας, ανέλαβε στη συνέχεια υποδιευθυντής
στο τμήμα αγγλικής φιλολογίας
στο Open Education Center, στο
Νιου Τζέρσεϊ, ενώ για δύο χρόνια
διετέλεσε διευθυντής του Κέντρου
Τεχνών του Βανκούβερ, αργότερα
δίδαξε εσθονική φιλολογία και
γλωσσολογία στο καναδικό πανεπιστήμιο Simon Fraser.

ίδιο σημείο, αν κάνουμε τα πράγματα σωστά, μπορεί η Εσθονία να
γίνει παγκόσμιος παίκτης.

Επειδή ήταν κάτι που
δεν είχε σχέση με την
πολιτική και τα κόμματα,
όλες οι κυβερνήσεις
το υποστήριξαν.

Στάντφορντ ως visiting fellow.
O Ιλβες από τα γυμνασιακά του
χρόνια γράφει κώδικα (λογισμικό,
θα μπορούσαμε να πούμε κάπως
πιο ελεύθερα), πράγμα που τον
οδηγεί στο να περιγράφει τον ψηφιακό και εντέλει πολιτισμικό μετασχηματισμό της χώρας του ως
αναπόφευκτο, καθώς με τρία πράγματα παθιάζεται από πολύ νέος:
την πολιτική, τη δημοσιογραφία
και τη συγγραφή λογισμικού. Σήμερα, ο πρώην πρόεδρος της Εσθονίας λέει ότι οι νεότερες γενιές της

πατρίδας του δεν είναι σε θέση να
αντιληφθούν «από πόσο μακριά
έρχεται η χώρα τους».
– Γιατί όμως μετασχηματίστηκε
η δική σας χώρα σε ψηφιακή και
όχι η Λετονία ή η Λιθουανία;
– Το 1992, τον πρώτο χρόνο
μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ,
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Φινλανδίας ήταν 22.800 δολάρια και της
Εσθονίας 2.300 δολάρια. Ηταν
δέκα φορές πιο πλούσιοι. Η Φινλανδία εκείνη την εποχή είχε τη

Nokia ως αιχμή της τεχνολογικής
της πολιτικής, εμείς ακόμα συζητούσαμε ποιον δρόμο θα παίρναμε:
κάποιοι ήθελαν να κρατήσουμε
τα σοβχόζ και τα κολχόζ, άλλοι
ήθελαν να προχωρήσουμε σε ταχύτατη ιδιωτικοποίηση. Σχολείο
πήγα στις ΗΠΑ και εκεί, στην ένατη τάξη, το 1968, είχαμε μια καθηγήτρια με διδακτορικό στο Κολούμπια, πάνω στα μαθηματικά.
Ηθελε να δοκιμάσει αν μπορούμε
ως γυμνασιόπαιδες να γράφουμε
λογισμικό. Ημασταν ένα μικρό
γκρουπ. Γράφαμε σε μια μηχανή
που άνοιγε τρύπες στην ταινία και
στη συνέχεια αυτά που γράφαμε
πήγαιναν με ένα τηλεφωνικό μόντεμ 50 μίλια μακριά. Ετσι έμαθα
το πρόγραμμα Basic. Οταν άρχισα
να παράγω την καμπύλη από τον
κώδικα που έγραφα είπα στον εαυτό μου: «Εσύ το έκανες αυτό…».
Οταν η Εσθονία έγινε ανεξάρτητη,
ξέραμε ότι θα μας πάρει δεκαετίες
για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε τους υπόλοιπους στις υποδομές, στα νοσοκομεία. Θα μας
έπαιρνε έναν αιώνα. Αλλά τότε
βγήκε το Mosaic, o πρώτος μπράουζερ για το Διαδίκτυο, τον Ιούνιο
του 1993. Τον αγόρασα και είπα:
Ξεκινάμε όλοι από το μηδέν σε
αυτό. Αφού όλοι ξεκινάμε από το

– Πώς γίνεσαι παγκόσμιος παίκτης;
– Είπαμε, λοιπόν, να βάλουμε
υπολογιστές σε όλα τα σχολεία.
Επειτα έπρεπε να τους συνδέσουμε
όλους μεταξύ τους. Αλλά αυτό δεν
ήταν και τόσο λαοφιλές. Το συνδικάτο των δασκάλων έγραφε σε κάθε
τεύχος της συνδικαλιστικής εφημερίδας ότι «o Ιλβες θα καταστρέψει
τη χώρα». Αλλά η κυβέρνηση πίστευε ότι ήταν καλή ιδέα, οι τράπεζες πίστευαν ότι είναι καλή ιδέα,
είχαμε μια πανίσχυρη ΜΚΟ που πίστευε ότι η ψηφιοποίηση είναι μια
καλή ιδέα, με συνέπεια, το πρόγραμμα, το οποίο ονομάσαμε «Το
άλμα του τίγρη», να οδηγήσει το
1997-1998 όλα τα σχολεία της Εσθονίας να έχουν υπολογιστές και να
είναι όλα online. Οταν 20 χρόνια
αργότερα αποχωρούσα από την
προεδρία, όσοι νέοι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα σε σημαντικές νεοφυείς επιχειρήσεις είχαν ξεκινήσει
από εκείνες τις σχολικές τάξεις. Βεβαίως, είχαμε από τότε αλλαγές κυβερνήσεων αλλά επειδή ήταν κάτι
που δεν είχε σχέση με την πολιτική
και τα κόμματα, όλες οι κυβερνήσεις
το υποστήριξαν. Το επόμενο βήμα
ήταν να μη δημιουργήσουμε κοινωνικό ψηφιακό χάσμα, π.χ. να μη
μείνουν πίσω οι ηλικιωμένοι της
επαρχίας. Δεν θέλαμε να είναι κάτι
που αφορούσε τους νέους ανθρώπους που ζούσαν στις πόλεις αλλά
όλους τους πολίτες. Κάθε χωριό
έβαλε πάγκους με υπολογιστές και
Wi-Fi. Οι άνθρωποι είναι φτωχοί...
– Ποιος πλήρωνε για όλους αυτούς
τους υπολογιστές; Το κράτος;
– Κάθε πολίτης πλήρωνε ένα ποσό από την τσέπη του για να χρησιμοποιεί υπολογιστές. Αν ένα σχολείο βάλει τα μισά, τότε το κράτος
θα βάλει τα άλλα μισά. Στο τέλος
της δεκαετίας του ’90 γνωρίζαμε
πάντως ότι αν θέλαμε να είμαστε
σοβαροί θα έπρεπε να λύσουμε κάποια θεμελιώδη προβλήματα. Το
βασικό είναι εκείνο της ψηφιακής
ταυτότητας, δηλαδή πώς θα αναγνωρίζεται η μοναδικότητα κάθε
χρήστη. Αυτό είναι το δύσκολο ζήτημα για κάθε χώρα. Πρέπει η ψηφιακή προσωπικότητα να διαθέτει
νομικό βάρος, να παράγει ένα αποτέλεσμα, να είναι ασφαλής και μοναδική. Χρειάζεσαι μια επαλήθευση
της ταυτότητάς σου με δύο κωδικούς, διότι όλα τα συστήματα με
έναν κωδικό σπάνε. Χρειάζεσαι
«διπλό κλειδί» και σύστημα κρυπτογράφησης από τη μια άκρη
στην άλλη.

Συνταγογράφηση φαρμάκων, ίδρυση εταιρειών και... ψήφος οnline
«Το άλλο που μας απασχόλησε
είναι ότι αν η “ψηφιακή ταυτότητα” δεν είναι υποχρεωτική πρέπει να χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους. Πολλές χώρες
της Ευρώπης την έχουν προαιρετική, αυτό σημαίνει ότι μόνον
το 15- 20% τη χρησιμοποιούν.
Αλλά όταν είσαι κυβέρνηση ή
ιδιωτικός τομέας, δεν το βλέπεις
έτσι και λες: αφού το 85% των
πολιτών δεν το χρησιμοποιούν,
γιατί να επενδύσω σε αυτό; Χρειάζονται χρήματα για την ανάπτυξη της ψηφιακής ταυτότητας.
Εκμεταλλευθήκαμε το γεγονός
ότι όταν γίναμε ανεξάρτητοι, το
1991, το σύνολο της χώρας ήθελε
να ταξιδέψει, αλλά ως πολίτες
της πρώην ΕΣΣΔ δεν διέθεταν

διαβατήρια. Το 1999 σκεφθήκαμε
ότι τα επόμενα χρόνια το σύνολο
του πληθυσμού θα έκανε αίτηση
προκειμένου να αποκτήσει νέο
διαβατήριο. Το “δόλωμα”, λοιπόν,
ήταν το διαβατήριο. Ταυτόχρονα,
καταστήσαμε νομικά την ηλεκτρονική υπογραφή ισότιμη με
την πραγματική υπογραφή».
– Και η αρχιτεκτονική του συστήματός σας;
– Ημασταν φτωχοί και κάθε υπηρεσία του κράτους είχε τον δικό
της server. Και ουδείς ήθελε να
εμπιστευθεί τα αρχεία του σε άλλον. Το υπουργείο Εξωτερικών
έλεγε ότι σε καμία περίπτωση δεν
θα παρέδιδε τα αρχεία του σε ένα
κεντρικό σύστημα. Αυτό είναι κα-

λό. Οταν έχεις ένα τάνκερ και γεμίσει νερά μόνο ένα διαμέρισμα,
το πλοίο δεν βουλιάζει.
– Είναι αλήθεια ότι μπορείς να
δεις ποιος άλλος έχει προσπαθήσει να δει τα στοιχεία σου;
– Ναι, είναι προϋπόθεση για τη
λειτουργία του συστήματος. Το
30-33% του πληθυσμού ψηφίζει
οnline, πράγμα που είναι σημαντικό για μια χώρα με μεγάλη διασπορά και χωρίς πρεσβείες. Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση γίνεται
99% online, πας στο φαρμακείο,
δείχνεις την ταυτότητά σου και
εκείνο έχει λάβει τη συνταγή on
line από τον γιατρό. Την παίρνεις
με επίδειξη ταυτότητας. Αν παίρνεις φάρμακο για χρόνια αρρώστια,
όπως εγώ, δεν πας στον

Τα στοιχεία ενός
παιδιού που γεννιέται
διαβιβάζονται ταυτόχρονα από το μαιευτήριο,
στον δήμο, στο ασφαλιστικό ταμείο.
γιατρό, τους στέλνεις ένα μέιλ.
– Εχει μειώσει τη γραφειοκρατία
και τη διαφθορά αυτή η πλατφόρμα;
– Υπάρχουν δύο είδη διαφθοράς.

Εκείνο που πληρώνεις για να γίνει
κάτι που δεν δικαιούσαι και εκείνο
που πληρώνεις για κάτι που το δικαιούσαι...
– Αυτό που στην Ελλάδα αποκαλούμε «γρηγορόσημο»...
– Αυτό ακριβώς. Η πλατφόρμα
που έχουμε αναπτύξει, δεν σου
λέει πήγαινε με ένα χαρτί από το
ένα γραφείο στο άλλο αλλά τα
στοιχεία π.χ. ενός παιδιού που
γεννιέται διαβιβάζονται ταυτόχρονα από το μαιευτήριο, στον
δήμο, στο ασφαλιστικό ταμείο.
Οταν ιδρύεις μια εταιρεία τα στοιχεία πάνε σε όλες τις υπηρεσίες
και η άδειά σου έρχεται μέσα σε
ελάχιστο χρόνο. Μεμιάς. Στην Ιταλία μια εταιρεία ιδρύεται σε 18
μήνες, σε εμάς μέσα σε ένα τέ-

ταρτο. Για όλα αυτά που ένας πολίτης απλώς δικαιούται, με αυτό
το σύστημα, αυτό που εσείς λέτε
«γρηγορόσημο» έχει εξαφανισθεί.
Από την άλλη μεριά, έχω έναν
φίλο στη Λετονία. Δεν του αρέσει
να κυκλοφορεί με το αυτοκίνητό
του στην Εσθονία διότι πληρώνει
τα πρόστιμα, ενώ στη χώρα του
«λαδώνει» τους τροχονόμους και
του έρχεται φθηνότερη η υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Η τεχνολογία είναι φθηνή, πλέον, αλλά
το δύσκολο είναι η πολιτική βούληση. Οι Φινλανδοί θέλησαν να
δημιουργήσουν το δικό μας νομικό
πλαίσιο και τους πήρε μία εξαετία.
Πρέπει να αντιληφθείς γιατί θέλεις
να το κάνεις και να πείσεις και
τους πολίτες σου για αυτό.

TEXNES-02 ATZENTA_Master_cy 01/06/18 19:30 Page 2

2

l

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 3 Ιουνίου 2018

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Aτζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

3.6.18-9.6.18

Μια συνάντηση Bang Bang στο Θέατρο Ριάλτο
Για μια μόνο εμφάνιση έρχεται στο Θέατρο Ριάλτο μία

Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Το ΚΥΠΕ πραγματοποιεί εκδήλωση στη

μνήμη του Ανδρέα Χριστοδουλίδη, του
αγωνιστή, ιδεολόγου, συγγραφέας και
δημοσιογράφου, στη Δημοσιογραφική
Εστία. Ομιλίες θα δώσουν ο Μιχάλης
Ψύλλος, γενικός διευθυντής ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο
Ανδρέας Παναγιώτου, δικηγόρος και οι
δημοσιογράφοι Ανδρούλα Γεωργιάδου,
Αριστείδης Βικέτος, Ανδρέας Παράσχος
και Γιώργος Τσαλακός. Θα προβληθεί και
φιλμάκι αφιερωμένο στη ζωή και το έργο
του Ανδρέα Χριστοδουλίδη. Τετάρτη, 6
Ιουνίου, ώρα 7:30 μ.μ. Δημοσιογραφική
Εστία, λεωφόρος ΡΙΚ 12, Λευκωσία.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό.

από τις πλέον επιτυχημένες και ανατρεπτικές παραστάσεις της φετινής σεζόν στην Αθήνα στην οποία ο Δώρος
Δημοσθένους με τη Λένα Κιτσοπούλου και τους συνεργάτες τους παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα γεμάτο εκπλήξεις και εναλλαγές, που ξεκινά από ένα jazz club
της Νέας Υόρκης και τελειώνει στην πίστα μιας ελληνικής disco. Οι δύο τους ενώνουν το ταλέντο τους με μια
δημιουργική «τρέλα» και φτιάχνουν ένα μουσικό ταξίδι
Bang Bang, γεμάτο προκλήσεις, αλλά και ένα «τραύμα». Πρόκειται για το τραγούδι «Το τραύμα» που προλογίζει τη συναυλία τους και το οποίο ο Δώρος Δημοσθένους και η Λένα Κιτσοπούλου συνέθεσαν πριν από χρόνια. Μαζί τους στην παράσταση στο Ριάλτο οι μουσικοί
τους συνεργάτες: Νεοκλής Νεοφυτίδης (πιάνο, ενορχηστρώσεις), Απόστολος Καλτσάς (κοντραμπάσο, ηλεκτρικό μπάσο), Τάκης Βασιλείου (κρουστά, ντραμς), Δημήτρης Καραγιάννης (σαξόφωνο άλτο και σοπράνο, φλάουτο), Σωτήρης Πέπελας (τρομπέτα) και Μιχάλης Μηνά
(μπουζούκι). Επιμέλεια προγράμματος: Χρήστος Καρυώτης. Κυριακή 3 Ιουνίου, ώρα 8:30 μ.μ. Θέατρο Ριάλτο Λεμεσού. Ανδρέα Δρουσιώτη, 19, πλατεία Ηρώων,
Λεμεσός. Πληροφορίες 77777745, www.rialto.com.cy.

ΒΙΒΛΙΟ

ΘΕΑΤΡΟ

«Aλλόφυλοι
εραστές»

«Το νυφικό κρεβάτι»
Το πολυβραβευμένο θεατρικό έρ-

γο του Ολλανδού συγγραφέα Γιαν
ντε Χάρτογκ τώρα και στην Κύπρο
με πρωταγωνιστές την Άννα Μαρία
Παπαχαραλάμπους και τον Λευτέρη
Ζαμπετάκη σε μια ευρηματική σκηνοθεσία του καταξιωμένου Χρήστου Δήμα και μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη. Τα σκηνικά και κοστούμια είναι του πολυβραβευμένου Λάκη Γενεθλή και οι φωτισμοί
του Alexander Jotovic. Ένας γάμος... μια συζυγική συμβίωση 35
ολόκληρων χρόνων γύρω από ένα
νυφικό κρεβάτι! Αληθινή ζωή, συγκίνηση και άφθονο γέλιο. Παρακολουθούμε τη ζωή ενός ζευγαριού
από την πρώτη μέρα του γάμου
τους μέχρι τα διάφορα στάδια. Εκείνο το αντικείμενο που μένει σταθερό σαν άξονας αναφοράς και υπενθυμίζει τη μοναδικότητα της σχέσης
των δύο ανθρώπων είναι - για τον

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου και οι

Ολλανδό συγγραφέα - «Το νυφικό
Κρεβάτι»! Πρόκειται για ένα από τα
πιο γνωστά θεατρικά έργα παγκοσμίως έχοντας παιχτεί στα μεγαλύτερα θέατρα του κόσμου, από ηθοποιούς-μεγαθήρια, το έργο έχει
αποσπάσει αναρίθμητα βραβεία
από κοινό και κριτικούς. Στην Ελλάδα ανέβηκε με τον Δημήτρη Χορν
και την Έλλη Λαμπέρη, και με την
Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Γιάννη
Φέρτη. Μια διαχρονική γλυκόπικρη
κωμωδία που θα μας κάνει να γελάσουμε και να συγκινηθούμε αλλά
κυρίως να ταυτιστούμε όπως έκανε
για εκατομμύρια θεατών σε όλο τον
κόσμο.
Μέρος των εσόδων θα δοθούν στο
Σύνδεσμο «Μωρά – Θαύματα».
Εισιτήρια, πληροφορίες www.soldouttickets.com.cy στα περίπτερα
SO EASY (εκτός Λεμεσού) και στο
22472472.

εκδόσεις Γκοβόστη παρουσιάζουν τη
νέα συλλογή διηγημάτων του λογοτέχνη Χρίστου Χατζήπαπα «αλλόφυλοι
εραστές», από τις εκδόσεις Γκοβόστη.
Σε αυτή τη συλλογή ο συγγραφέας καταφέρνει να διεισδύσει στην κυπριακή
ψυχή που είναι τόσο φορτισμένη, από
την εισβολή, την κατοχή και τα εμφύλια
πάθη. Τα δεκαοχτώ διηγήματα της συλλογής είναι χωρισμένα σε δυο ενότητες, ισορροπώντας μεταξύ του προσωπικού πόνου και της συλλογικής συνείδησης. Εισηγήσεις για τη συλλογή θα
κάνουν οι λογοτέχνες Αιμίλιος Σολωμού
και Μυρτώ Αζίνα και αποσπάσματα από
τα διηγήματα θα διαβάσουν η Όλγα Πιερίδου και ο Ανδρέας Τσουρής. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν η αντιπρόεδρος
της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου Αγγέλα Καϊμακλιώτη και ο δήμαρχος Αγλαντζιάς Χαράλαμπος Πετρίδης. Τρίτη, 5
Ιουνίου, ώρα 7:45, Σκαλί Αγλαντζιάς,
Αγίου Γεωργίου 15, Αγλαντζιά.

ΜΟΥΣΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΟ

Θεατρικό αναλόγιο «Ικέτιδες»

Συναυλία με τους Reβetien στο Αρχοντικό Αξιοθέας

Οι «Ικέτιδες» του Ευριπίδη ανέβηκαν το 1978 από τον Θεατρικό Οργανισμό

Στο πλαίσιο του 21ου Πολι-

Κύπρου (ΘΟΚ). Σαράντα χρόνια μετά η θεατρική ομάδα ΤΕΧΝΩΝ Θέατρο παρουσιάζει ανάγνωση του έργου σε νέα μετάφραση, του
Φώτη Φωτίου προς τιμήν του σκηνοθέτη της παράστασης,
Νίκου Χαραλάμπους. Οι Ικέτιδες στην Κύπρο ανέβηκαν, για
πρώτη και μοναδική φορά, τέσσερα χρόνια μετά την κυπριακή τραγωδία, έπειτα ταξίδεψαν στην Αθήνα το 1979, το
καλοκαίρι της επόμενης χρονιάς ανέβηκαν στην Επίδαυρο
και επαναλήφθηκαν το 1984 και το 1994. Αποτέλεσαν την
πρώτη επαγγελματική παραγωγή αρχαιοελληνικού δράματος και συγκεκριμένα τραγωδίας από Κύπριο σκηνοθέτη
στον ΘΟΚ. Θα διαβάσουν οι ηθοποιοί: Άννα Γιαγκιώζη, Νεοκλής Νεοκλέους, Γιώργος Ευαγόρου, Νιόβη Χαραλάμπους,
Τερέζα Ευριπίδου, Φώτης Φωτίου. Δευτέρα, 4 Ιουνίου,
ώρα 8:30 μ.μ. Θέατρο Ανδρέας Χριστοφίδης – Θεατράκι ΡΙΚ, οδός ΡΙΚ, Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο 99870585. Είσοδος ελεύθερη.

τιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε
συνεργασία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο, θα πραγματοποιηθεί
συναυλία του μουσικού
σχήματος Reβetien στο Αρχοντικό Αξιοθέας. Οι Reβetien (Φώτης Βεργόπουλος: μπουζούκι, τραγούδι, Κωστής Κωστάκης: κιθάρα, τραγούδι,
Αυγερινή Γάτση: ακορντεόν, τραγούδι, Γιάννης Ζαρίας: βιολί, μπαγλαμάς) σχηματίστηκαν
το 2012 και παρουσιάζουν ρεπερτόριο από
την ελληνική παραδοσιακή μουσική, το σμυρναίικο και το ρεμπέτικο τραγούδι, καθώς και
νέες δικές τους συνθέσεις και πειραματι-

σμούς, εξελίσσοντας διαρκώς τον ήχο τους. Χαρακτηριστικό στοιχείο του συγκροτήματος είναι η ιδιαίτερη έμφαση στον φυσικό και
στον ακουστικό ήχο των οργάνων, που συνδέεται με τη
νοσταλγική εποχή του
γραμμοφώνου, παραπέμποντας και θυμίζοντας τις σμυρναίικες ορχήστρες και τα μουσικά ακούσματα της εποχής
του μεσοπολέμου, μέσα από μια σύγχρονη
ενορχηστρωτική προσέγγιση. Τρίτη 5 Ιουνίου,
ώρα 8:30 μ.μ. Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, Αρχοντικό Οδού Αξιοθέας, παλιά Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο
22894531-2, culture@ucy.ac.cy.
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Θοκκισμοί και άλλα σκέρτσα
Είδαμε όλοι νομίζω τις γκάφες του Προέδρου
τη Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων του ΘΟΚ, του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου. Πολλά διάβασα
και άκουσα για την πηγή των λαθών, τα
οποία δεν με απασχολούν. Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας καθημερινά συναναστρέφεται και συνομιλεί με δεκάδες πρόσωπα, διαβάζει δεκάδες έγγραφα. Εν ολίγοις
κατακλύζεται από ονόματα και ημερομηνίες
και καλείται να ανταποκριθεί σε δεκάδες
εκδηλώσεις, από τη γιορτή της αγριοαχλαδιάς έως τα Βραβεία του ΘΟΚ, από την
ορεινή Πάφο στα σαλόνια της Κοινοπολιτείας. Πολύ λογικό, λοιπόν, να μπερδευτεί
με τα ονόματα, στο κάτω-κάτω ο Βαρνάβας
και ο Ανδρέας είναι και οι δύο απόστολοι,
αγαπημένοι των Κυπρίων. Ιδρυτής της
Εκκλησίας της Κύπρου ο ένας και ο άλλος
αγαπημένος Απόστολος των Κυπρίων, με
την περιώνυμη μονή του να είναι παρηγορία
για χιλιάδες Κύπριους. Σιγά το πράγμα. Τι
κι αν έκανε λάθος και στη σύνθεση της
Επιτροπής των βραβείων, ότι τα μέλη της
είναι όλες γυναίκες, όλοι άνθρωποι είμαστε,
τι γυναίκα, τι άντρας. Καλά παιδιά να ’ναι,
αυτό μετράει. Και σιγά τώρα που αντί για
Κοτασβήλι είπε Κατασβήλι, εδώ άλλοι λένε
όχι και μερικοί το καταλαβαίνουν ναι. Σιγά

τα ωά. Ειλικρινά, αφού θέλουμε και τα Βραβεία του ΘΟΚ να τα κάνουμε Χόλιγουντ
και να γελάμε με τις γκάφες, καλά να πάθουμε. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να τα ξέρει
όλα, δεν οφείλει να ξέρει τα μέλη της Επιτροπής βραβείων, μπορεί να υποπέσει σε
λάθη, αλλά το να ανάγεται σε χαριτωμενιά
το όλο συμβάν, συγγνώμη αλλά δεν μου
αρέσει. Το όλο συμβάν δείχνει
πόσο ελαφρά τη καρδία παίρνουμε τα του πολιτισμού.
Θα μου πεις, από τα σαρδάμ το συμπέρανες. Ναι,
διότι δείχνει ότι ο Πρόεδρος πήγε απροετοίμαστος, εκείνοι που θα έπρεπε να τον προετοιμάσουν
δεν το έκαναν σωστά ή
επειδή ο Πρόεδρος νιώθει
τόσο ασφαλής δεν διάβασε
ό,τι του έδωσαν; Δεν ξέρω, ό,τι και από τα
δύο να ισχύει το θέμα παραμένει ότι αυτό
δεν είναι χιούμορ, δεν είναι χαριτωμένες
στιγμές μιας βραδιάς. Όλα τα παίρνουμε
στο σορολό, και στο έλα μωρέ, δεν βαριέσαι.
Αλλά δεν είναι έτσι, διότι κανείς από τους
τρεις που βραβεύθηκαν δεν σκέφτηκαν
όταν δημιουργούσαν, «έλα μωρέ, δεν βαριέσαι, παίξε το έτσι και καλά είσαι», ή

«βάλε θκυο τροχούθκια τζι εννά τζυλίσει
το σκηνικό». Εντάξει, δεν ήξερε ότι στην
Επίδαυρο ο ΘΟΚ πήγε για πρώτη φορά,
αν δεν κάνω λάθος, με τις «Ικέτιδες» του
Ευριπίδη σε σκηνοθεσία του σπουδαίου
Νίκου Χαραλάμπους, το 1980 και η αλήθεια
είναι ότι από το 2009, και τις «Νεφέλες»
του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία του Βαρνάβα Κυριαζή, του βραβευθέντος, μέχρι
τον Άρη Μπινιάρη
και τους «Πέρσες»
του Αισχύλου πέρυσι, πέρασε καιρός.
Είπε, επίσης, ο
Πρόεδρος: «Θα μπορούσα να κάνω σωρεία
αναφορών σε αποφάσεις
αλλά και έργα που έχουν
γίνει κατά την τελευταία πενταετία, χωρίς ποτέ να παραγνωρίζω τις προηγούμενες πενταετίες»,
και θα ήθελα να ξέρω την τελευταία πενταετία ποια ακριβώς έργα έχουν γίνει που
άλλαξαν τον χάρτη στα πολιτιστικά δρώμενα της Κύπρου; Πρόσφατη η παραδοχή
του Άντη Παρτζίλη, στον συνάδελφο Γιώργο
Σαββινίδη στο Active Radio, για την ανάγκη
ανατρεπτικών θεσμικών αλλαγών στο Διεθνές Φεστιβάλ Κύπρια το συντομότερο,

λέγοντας επίσης, «Μετά τη δραστική μείωση κατά 50% στον προϋπολογισμό του
2013 με την κρίση, που ήταν και κατανοητό,
φτάσαμε σήμερα να έχουν αφαιρεθεί από
τότε άλλες 112 χιλιάδες. Στον πολιτισμό
η κρίση συνεχίζεται εξάπαντος».
Δεν απαιτώ θεατρικές γνώσεις, αλλά περισσότερη σύνεση, λιγότερη αμετροέπεια
και καλαμπαλίκι για τα βραβεία, τα οποιαδήποτε βραβεία, του οποιουδήποτε οργανισμού, διότι ο καθένας που βραβεύεται
έχει χαρίσει κάτι από το μέσα του, και έχει
κοπιάσει και δεν είναι όλες οι ώρες για
αστεία και ακκισμούς.

Υγ. 1 Την Επιτροπή των Βραβείων για το 2017

συνέθεσαν το μέλος του Δ.Σ. του ΘΟΚ Νεόφυτος Ταλιώτης, η ηθοποιός και αρχαιολόγος
Ανθή Αντωνιάδου, η θεατρολόγος Κυριακή
Αργυρού, η κριτικός θεάτρου Νόνα Μολέσκη
και η θεατρολόγος, φιλόλογος και κριτικός
θεάτρου δρ Μαρία Χαμάλη-Πατέρα.
Υγ.2 Τα βραβεία έλαβαν: Μεγάλο Βραβείο
ΘΟΚ, Βαρνάβας Κυριαζής, για τη συνολική
και συνεχή προσφορά του στο θέατρο της
Κύπρου. Βραβείο Δημιουργού της Χρονιάς,
Ανδρέας Τσέλεπος. Βραβείο Νέου Δημιουργού της Χρονιάς Έλενα Κοτασβήλι (σκηνογράφος).

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Η πτήση
που δεν έγινε
Οταν ταξιδεύεις είσαι εκτεθειμένος στο
απρόβλεπτο. Οι αεροπορικές μετακινήσεις
έχουν πυκνώσει τόσο πολύ που φαίνεται
σχεδόν αδύνατον να μην υπάρχουν ανατροπές και καθυστερήσεις. Οσο ενοχλητικό
κι αν είναι –που είναι–, οφείλει κανείς να
τις θεωρήσει αναπόσπαστο μέρος των αεροπορικών ταξιδιών του.
Η προσωπική εμπειρία, που ακολουθεί,
δεν έχει ούτε μορφή καταγγελίας ούτε
διάθεση μεγιστοποίησης μιας αναποδιάς.
Δηλώνει όμως κάτι, επιπλέον, για εμάς
και για τους άλλους, για τη ζωή του καθενός, για την απροσπέλαστη και εξουθενωτικά απρόσωπη ανωνυμία της «Εταιρείας», για το πώς το απλούστερο και δεδομένο βρίσκεται στο έλεος κανόνων οι
οποίοι, είτε τηρούνται μερικώς είτε καταστρατηγούνται μερικώς, οδηγούν στο
ίδιο αποτέλεσμα: στη διάχυση της ευθύνης.
Βραδινή πτήση Βιέννη - Αθήνα με τον
εθνικό, αυστριακό, αερομεταφορέα (Austrian Airlines). Αμέσως μετά την επιβίβαση
εμφανίζονται τα συμπτώματα μιας δυσλειτουργίας. Ο πιλότος μας ενημερώνει για
κάποιο τεχνικό πρόβλημα, η ώρα περνάει
με την αναμονή της αποκατάστασης. Το
αεροπλάνο γεμάτο με πολλούς νέους ανθρώπους, ένα γκρουπ γιατρών που συμμετείχαν σε κάποιο συνέδριο, ένα γκρουπ
Γιαπωνέζων που έρχονταν στην Ελλάδα
για διακοπές, οικογένειες με μικρά παιδιά.
Δύο, περίπου, ώρες μετά την αναγγελία
του προβλήματος κι ενώ παραμένουμε
εντός του αεροσκάφους, πληροφορούμαστε
ότι έχει χαλάσει το ραντάρ καιρού (weather
radar) και, δυστυχώς, δεν επιδιορθώνεται
άρα πρέπει να αποβιβαστούμε. Επιστροφή
στην αίθουσα αναχωρήσεων, περίπου μεσάνυκτα. Εμφανή τα σημάδια του εκνευρισμού και από τις δύο πλευρές, των επιβατών και των υπαλλήλων της αεροπορικής
εταιρείας, οι οποίοι θα πρέπει να διαχειριστούν την κρίση. Θα πρέπει να μεταφερθούμε με πούλμαν σε μοτέλ, τις αποσκευές
δεν μπορούμε να τις παραλάβουμε γιατί
είναι αργά και δεν εργάζονται οι μεταφορείς
(;), θα φροντίσουν οι ίδιοι να μας διοχετεύσουν (γύρω στα 200 άτομα) σε πτήσεις στη
διάρκεια της επόμενης μέρας (θα μας ειδοποιούσαν με μέιλ), τσαντάκι με είδη πρώτης ανάγκης δεν υπάρχει –είναι, και πάλι,
αργά–, οι μητέρες διαμαρτύρονται γιατί
δεν έχουν τροφή για τα μωρά τους («να
φροντίζατε να έχετε μαζί σας τα απαραίτητα», η απάντηση), οι τόνοι ανεβαίνουν
από τους πιο θερμόαιμους, κάνει διακριτικά
την εμφάνισή της η αστυνομία...
Φυσικά, θα μας αποζημιώσουν για τα
έξοδα εν ευθέτω χρόνω και μετά την αποστολή των σχετικών αποδείξεων. Φυσικά,
ζητούν πολλές φορές συγγνώμη για την ταλαιπωρία μας. Φυσικά, μπορώ να επικοινωνήσω με τον αρμόδιο του τμήματος Feedback Management, ορίστε και η κάρτα,
μόνο που η κάρτα παραπέμπει σε απρόσωπο
ιστότοπο με τυποποιημένες φόρμες με στοιχεία τα οποία συμπληρώνεις... Φυσικά και
δεν δέχονται να μας πουν οι υπάλληλοι τα
ονόματά τους γιατί αυτή –λένε– είναι η πολιτική της εταιρείας. Στις 5.30, το πρωί,
χωρίς να έχει μεσολαβήσει καμία ειδοποίηση,
με δική μας πρωτοβουλία, φθάνουμε στο
αεροδρόμιο για να φροντίσουμε για την
αναχώρησή μας. Οι υπάλληλοι, αυτή τη
φορά, πολύ εξυπηρετικοί, επιστρέφουμε
Αθήνα με ενδιάμεσες πτήσεις, καταφθάνει
κάποια στιγμή και η αποσκευή στο «Ελ. Βενιζέλος». Τέλος καλό, όλα καλά;
Καθόλου. Oχι μόνον γιατί όλοι σχεδόν
οι επιβάτες είχαν κάποιο σοβαρό λόγο
(επαγγελματικό ή προσωπικό) για να αγωνιούν για την, περίπου, 24ωρη ακούσια
επιμήκυνση του ταξιδιού τους και τις παράπλευρες απώλειες που αυτή συνεπαγόταν·
αλλά γιατί καθώς η κίνηση στους αιθέρες
αυξάνεται, μαζί και οι φθορές στον στόλο
των αεροπλάνων, μαζί και οι αντοχές των
εργαζομένων, πολλαπλασιάζεται και η απόσταση ανάμεσα στον επιβάτη και τον, όποιον, υπεύθυνο. Απομακρύνεται, ως εκ τούτου,
η δυνατότητα απόδοσης ευθυνών. Από
τους τελευταίους αεροπορικούς ομίλους
με «πρόσωπο» πρέπει να ήταν η Aegean
του Θεόδωρου Βασιλάκη (που πέθανε πρόσφατα, 78 ετών). Eχει σημασία μια εταιρεία
να έχει «πρόσωπο»; Για λόγους εμπιστοσύνης, αρχών και κανόνων, για να καταλογίσει ο επιβάτης το λάθος αλλά και για
να αποδώσει τον έπαινο, για να μην αισθάνεται μόνο αριθμός θέσης και πτήσης.
Ψιλά γράμματα, στην εποχή της πληθώρας παροχής υπηρεσιών, των ηλεκτρονικών εξυπηρετήσεων και διασυνδέσεων.
Να, όμως, που έρχεται η στιγμή που ο καθένας συνθλίβεται από το κανένας. Και
όσο κι αν η λύση στο πρόβλημα επιτευχθεί,
παραμένει η επίγευση του «κανένα».
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Σκέψη και συναίσθημα στην αρχαιότητα
Παρακολουθώντας τις αμέτρητες όψεις του ωραίου στα 340 έργα στη νέα περιοδική έκθεση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Της ΓΙΩΤΑΣ ΣΥΚΚΑ

Μην προσπεράσετε τα αγγεία. Την
καθισμένη στην κλίνη της Τιμοκρίτη, που προσπαθεί να καρφιτσώσει
μια πόρπη στο φόρεμά της. Τον
Ερωτα που ποτίζει παπαρούνες έχοντας αριστερά του τον Διόνυσο και
δεξιά τις Μαινάδες. Τις γυναίκες
στο λουτρό. Η έκφραση του ωραίου
σε γυναικεία και ανδρικά σώματα
αλλάζει σχήματα, αναλογίες, χρώματα, υποτάσσεται σ’ αυτό που κάθε
εποχή θεωρεί όμορφο. Το βλέπουμε
στην έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις
του Ωραίου στην αρχαία τέχνη»,
στα 340 έργα που εκτίθενται στην
αίθουσα περιοδικών εκθέσεων του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,
η οποία μεταμορφώθηκε καθώς
απαλλάχθηκε από το παλιό μωσαϊκό.
Ο επισκέπτης που περιηγείται στις
πλούσιες συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού, παρακολουθεί το πανόραμα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από τις αρχές της προϊστορίας έως την ύστερη αρχαιότητα.
«Το ωραίο», μας λέει η διευθύντρια
του Μουσείου δρ Μαρία Λαγογιάννη
- Γεωργακαράκου, προτού μας οδηγήσει στην καινούργια περιοδική
έκθεση που επιμελήθηκε, «ενυπάρχει στην τέχνη όλων των εποχών.
Οι αμέτρητες όψεις του αποκαλύπτουν στοιχεία μιας μεταβαλλόμενης
πραγματικότητας. Ομως, παρότι οι
αισθητικές προτιμήσεις, το στυλ, ο
ρυθμός αλλάζουν, παραμένει πάντοτε στην τέχνη σταθερός ένας γνώμονας που εκφράζεται ως απόλυτη,
οικουμενική αλήθεια».
«Κοιτάξτε την τρίχρωμη διακόσμηση, τα γραμμικά μοτίβα σ’ αυτό
το πήλινο αγγείο από το Διμήνι Θεσσαλίας (5.300-4.800 π.Χ.)» προτείνει

Μερική άποψη της έκθεσης με την Αφροδίτη ημίγυμνη, ως νύμφη στο λουτρό και τον κοιμώμενο Ερωτα στα πόδια της.
με ενθουσιασμό η κ. Λαγογιάννη.
Επειτα δείχνει το σκεύος από ορεία
κρύσταλλο που έφτιαξε ένας Μυκηναίος τεχνίτης, την πήλινη πυξίδα
με τα τέσσερα άλογα στο πώμα (750735 π.Χ.), τα χρυσά κύπελλα, το λυχνάρι από στεατίτη, τα υπέροχα κοσμήματα που θα ποθήσει κάθε γυναίκα σαν επισκεφθεί την έκθεση.

«Συναρπαστικό ταξίδι»

Το μαύρο βιομηχανικό δάπεδο,
το μπρονζέ χρώμα στα τετράγωνα
των προθηκών και τις αέρινες κουρτίνες, όλα τονίζουν όσα υπαινίσσονται η θεά του έρωτα αλλά και
τα λόγια του Γκαίτε, ότι ο άνθρωπος
δεν είναι μόνο ένα πλάσμα της σκέψης αλλά και του συναισθήματος.
Σ’ αυτόν τον άνθρωπο απευθύνεται

η συγκεκριμένη έκθεση.
«Επιχειρούμε», υπογραμμίζει η
διευθύντρια του πρώτου μουσείου
της χώρας, «ένα συναρπαστικό ταξίδι
στο ρεύμα του χρόνου παρακολουθώντας το νήμα του ωραίου, που
διαπερνά την ανθρώπινη δημιουργία
από τη Νεολιθική εποχή μέχρι την
ύστερη αρχαιότητα».
Η Αφροδίτη είναι ξελογιάστρα
ακόμη και μαρμάρινη. Συγκρατώντας το ιμάτιό της στους γλουτούς
μοιάζει να προσκαλεί τον επισκέπτη
από το προοίμιο (Aesthetica aeterna)
στο δεύτερο μέρος της έκθεσης.
«Το ωραίο και το επιθυμητό» εστιάζει
στις προτιμήσεις των αρχαίων για
τα ρούχα, τα κοσμήματα, τις κομμώσεις, τα αρώματα. Εδώ η θεά (από
το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα

στην Επίδαυρο), παίζει το αισθησιακό της παιχνίδι. Σηκώνει με χάρη
το αραχνοΰφαντο ιμάτιο με το δεξί
της χέρι, ενώ στο αριστερό κρατά
ένα μήλο, θυμίζοντάς στο κοινό ότι
εκείνη κέρδισε στον πρώτο διαγωνισμό ομορφιάς με εμπνευστή τον
Δία. Μια που η όσφρηση παίζει ρόλο
και στον έρωτα, οι επισκέπτες μπορούν να μυρίσουν το πρώτο άρωμα
από τα τρία που εμπνεύστηκε από
τις πινακίδες της Γραμμικής Β από
την Πύλο (13ος αι. π.Χ.), και κατασκεύασε η εταιρεία Korres. Αρωματικά έλαια φτιαγμένα από κύπειρο,
κορίανδρο, τριαντάφυλλο και φασκόμηλο.
Οσο ανταγωνιστικές και αν ήταν
μεταξύ τους οι θεές, ήταν και αλληλέγγυες. Οταν η Ηρα είχε τον

καημό της με τα ξεστρατίσματα του
ερωτύλου Δία, ζήτησε το μυστικό
της Αφροδίτης για να αντιμετωπίσει
τη νέα απιστία. Ηταν ο κεστός, ο
κεντητός στηθόδεσμος της θεάς,
το... γουόντερ μπρα της αρχαιότητας.
Οι γυναίκες δεν διέφεραν πολύ από
τις σημερινές. Οι περίτεχνες κομμώσεις, ειδικά στα ρωμαϊκά χρόνια,
συχνά έκρυβαν τουπέ, πρόσθετα
μαλλιά. Εφταναν ακόμη και σε ακρότητες, όπως κρέμες από ανθρακικό
άλας του μολύβδου για να έχουν
λευκό πρόσωπο, μπάνιο σε περιττώματα κροκοδείλου για λαμπερή
επιδερμίδα και για να διαστέλλονται
οι κόρες των ματιών χρησιμοποιούσαν σταγόνες από Ευθάλεια (τη
γνωστή Μπελαντόνα).
Η έκφραση του ωραίου στην εικονιστική απόδοση του ανθρώπινου
σώματος από την αρχαιότερη Νεολιθική (6.500 π.Χ. ) μέχρι τη λήξη
της Ελληνιστικής εποχής (30 π.Χ.),
είναι το αφήγημα της επόμενης ενότητας. Από τα πιο σπάνια λίθινα ειδώλια είναι η μικρή ιέρεια από τη
Σπάρτη αλλά και ο «στοχαστής»
από την Καρδίτσα (4.500-3.300 π..χ.)
μορφές αινιγματικές. «Είναι μια προσπάθεια του ανθρώπου να αυτοπροσδιοριστεί και να μεταφέρει μηνύματα από την εποχή του και την
κοινωνία του», εξηγεί η κ. Λαγογιάννη.

«Κοσμοϊστορικό γεγονός»

Τον αρχετυπικό τρόπο απόδοσης
της ανθρώπινης μορφής ακολουθεί
η μνημειώδης γλυπτική των αρχαϊκών χρόνων (700-500 π.Χ.) όπως τη
θαυμάζουμε στους γυμνούς Κούρους. Με τις μεταρρυθμίσεις του
Κλεισθένη και τη θεμελίωση της
Δημοκρατίας παύουν να παράγονται.

«Τότε συμβαίνει το κοσμοϊστορικό
γεγονός που αλλάζει τη ροή της
ιστορίας της τέχνης: Προβάλλονται
πια η θέληση και η οντότητα του
ανθρώπου. Οι στατικές μορφές δίνουν τη θέση τους στις καλογυμνασμένες με κίνηση».
Στη σύνθετη περίοδο μετά τον
θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου μέχρι
τον θάνατο της Κλεοπάτρας που
καθιερώθηκε να ονομάζεται Ελληνιστική, «η γλυπτική τέχνη κατακτά
τον ρεαλισμό, τη δραματικότητα,
την έντονη κίνηση και το εκρηκτικό
άνοιγμα των μορφών στον χώρο.
Την ίδια εποχή διαδραματίζεται νέα
κοσμοϊστορική ανατροπή που αφορά τον τρόπο πρόσληψης της τέχνης».
Η χάλκινη κεφαλή των αρχών του
1ου αι. π.Χ. στο βάθος της τελευταίας
αίθουσας συμπυκνώνει τις νέες αλλαγές. «Η βαθμιαία κατάρρευση των
ελληνιστικών βασιλείων και η κυριαρχία των νέων ισχυρών παρακολουθείται και μέσα από την τέχνη.
Στον ιδεαλισμό, στην κίνηση και
στο πάθος της ελληνιστικής γλυπτικής παράδοσης οι Ρωμαίοι αντιπροτείνουν την αντικειμενική θεώρηση του κόσμου», σημειώνει η
κ. Λαγογιάννη. Το έντονο, γεμάτο
περίσκεψη, δέος, αγωνία βλέμμα
στο πορτρέτο του άνδρα απέναντί
μας «δείχνει να έζησε σε μια εποχή
σαν τη δική μας». Εκεί κορυφώνεται
η μουσική του Βαγγέλη Παπαθανασίου από το έργο Nina, Pinta,
Santa Maria που ακούγεται στην
περιήγηση. Πολλοί αναρωτιούνται,
τι είναι τελικά το Ωραίο; Την απάντηση δίνει ο μεγάλος σοφιστής Πρωταγόρας στο τρίλεπτο φιλμάκι, πριν
από την έξοδο: «Πάντων χρημάτων
μέτρον άνθρωπος».
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Γκρεμίζουν τους «ήρωες του Νότου»
Μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα μνημεία και τα σύμβολα του αμερικανικού εμφυλίου βρίσκεται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ
Της ΑΙΜΙΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ

στη μεταφορά του αγάλματος, ενώ
αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο πλήθος
σκοτώνοντας μια γυναίκα και τραυματίζοντας αρκετούς.

«Εμείς, εμείς είμαστε η επανάσταση»,
με αυτό το σύνθημα μια μάλλον μικρή ομάδα ανθρώπων και αρκετά
τηλεοπτικά συνεργεία, τον Αύγουστο
του 2017, βρέθηκε μπροστά από το
άγαλμα που στήθηκε το 1924 προς
τιμήν των στρατιωτών της Συνομοσπονδίας των Πολιτειών του Νότου
στο Ντάραμ (Durham) της Βόρειας
Καρολίνας. Με τη βοήθεια μιας σκάλας πέρασαν θηλιά στον λαιμό του
γκρεμίζοντάς το από το βάθρο εν
μέσω επευφημιών.Δεν ήταν το μόνο.
Την τελευταία χρονιά, συνολικά 30
πόλεις των ΗΠΑ, με αποφάσεις των
δημάρχων τους, μεταφέρουν από
τα βάθρα τους, τις περισσότερες φορές μέσα στη νύχτα, αγάλματα ως
επί το πλείστον στρατηγών του Νότου, των ηττημένων του αμερικανικού εμφυλίου (1861-1865).
Δύσκολο να απαντήσει κανείς
πότε ξεκίνησε όλο αυτό. Κάποιοι θέτουν το σημείο μηδέν στη δολοφονική επίθεση σε εκκλησία Αφροαμερικανών στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας τον Ιούνιο του 2015,
που άφησε πίσω της εννέα νεκρούς
και τον δράστη της επίθεσης Ντίλαν

Ο «χαμένος σκοπός»

AP / SCOTT THRELKELD

Εκτοτε το ζήτημα της μεταφοράς
(και όχι καταστροφής) των αγαλμάτων έγινε μείζον θέμα συζήτησης
στην Αμερική. Ξαφνικά στην αίθουσα των εθνικών αγαλμάτων του Καπιτωλίου, όπου κάθε πολιτεία από
το 1864 στέλνει δύο αγάλματα πολιτών της που να είναι «επιφανείς
για την ιστορική τους φήμη», βρέθηκαν αγάλματα του στρατηγού Λι
που το έστειλε το 1909 η Βιρτζίνια.
Η Βόρεια Καρολίνα έστειλε το άγαλμα
του στρατηγού της Συνομοσπονδίας
Βανς, η Φλόριντα του Σμιθ, τελευταίου στρατηγού της Συνομοσπονδίας που παραδόθηκε, η πολιτεία
του Μισισίπι επίσης του Λι και του
Ντέιβις. Οι Κόρες, οι Γιοι και τα Παιδιά
της Συνομοσπονδίας είχαν καταφέρει
να καθαγιάσουν τον αγώνα των Νοτίων: ο εμφύλιος έγινε ο πόλεμος
του «χαμένου σκοπού», του χριστιανισμού και των ευγενών αξιών του
Νότου.
Οι απόψεις για το μέλλον των

Το άγαλμα του στρατηγού Λι ήταν το τελευταίο από τα τέσσερα συνολικά που απομακρύνθηκαν από τη Νέα Ορλεάνη το 2017. Για τη θαρραλέα αυτή απόφασή του, o πρώην δήμαρχος Mitch Landrieu τιμήθηκε με το βραβείο J. F. Kennedy 2018.

AP / MARK HUMPHREY

REUTERS / JONATHAN ERNST

Ρουφ –λευκό ακροδεξιό– να ποζάρει
σε φωτογραφίες κρατώντας τη σημαία της Συνομοσπονδίας στο ένα
χέρι και το όπλο στο άλλο.
Αν κάποιος ρωτήσει τους γονείς
των μαθητών του γυμνασίου «Νέιθαν
Μπέντφορντ Φόρεστ» στο Τζάκσονβιλ της Φλόριντα, θα θέσει το σημείο
αυτό το 2007. Το γυμνάσιο, του οποίου το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών είναι Αφροαμερικανοί, φέρει
το όνομα ενός από τους πιο μισητούς
στρατηγούς του Νότου. Ιδιοκτήτης
και έμπορος σκλάβων ήταν ο Μπέντφορντ Φόρεστ και στη διάρκεια του
Εμφυλίου οι στρατιώτες του κατέσφαξαν μαύρους αιχμαλώτους που
παραδόθηκαν στη μάχη του Φορτ
Πίλου, ενώ ο ίδιος ίδρυσε τη διαβόητη
Κου Κλουξ Κλαν στο Πουλάσκι του
Τενεσί, το 1865, διατελώντας και
πρώτος αρχηγός της.
Συνολικά έχουν στηθεί τουλάχιστον 718 μνημεία και αγάλματα
στρατιωτικών ηγετών του Νότου,
υπερμάχων της δουλείας, χωρίς σε
αυτά να περιλαμβάνονται τα 2.600
νεκροταφεία και τα μνημεία μαχών.
Επιπλέον, υπάρχουν 80 κομητείες
και πόλεις, 10 στρατιωτικές βάσεις,
9 επίσημες αργίες, αλλά και ονόματα
100 και πλέον δημοσίων σχολείων
προς τιμήν της Συνομοσπονδίας

Συνολικά, έχουν στηθεί
τουλάχιστον 718 μνημεία
και αγάλματα στρατιωτικών ηγετών, υπερμάχων
της δουλείας.

MUSEUM OF THE CONFEDERACY COLLECTION, AMERICAN CIVIL WAR MUSEUM / AP

Οι μαυροντυμένες «Κόρες της Συνομοσπονδίας», παρότι δεν είχαν
καν δικαίωμα ψήφου,
φαίνεται πως κέρδισαν τη
μάχη της μνήμης.

Μέλη της Κου Κλουξ Κλαν διαμαρτύρονται στο Σάρλοτσβιλ, ένα μήνα
πριν από την επίθεση με αυτοκίνητο.

Ακόμη καλυμμένο με μουσαμάδες το άγαλμα του στρατηγού Λι, ένα από τα
παλαιότερα και μεγαλύτερα μνημεία, το οποίο αποκαλύφθηκε στο συγκεντρωμένο κοινό στις 30 Μαΐου του 1890 στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια.

(σύμφωνα με την οργάνωση Southern Poverty Law Center). Φαίνεται
πως η γνωστή ρήση «Η ιστορία γράφεται από τους νικητές» διαψεύδεται
στην περίπτωση του αμερικανικού
εμφυλίου. Στο πώς συνέβη το παραπάνω ίσως η απάντηση να βρίσκεται στο ποιος εν τέλει κερδίζει
τη μάχη της μνήμης. Για παράδειγμα,
τo 1894, στο Νάσβιλ του Τενεσί,
ιδρύεται η οργάνωση «Κόρες της
Συνομοσπονδίας» (United Daughters
of the Confederacy - UDC) με έμβλημά
τους την πρώτη σημαία των αποσχισμένων πολιτειών (στο πνεύμα
της άλλης ιστορικής οργάνωσης
«Κόρες της Επανάστασης», που ίδρυσαν κόρες βετεράνων της Αμερικανικής Επανάστασης του 1776). Σκοπός τους να διατηρήσουν τη μνήμη
του εμφυλίου, να αποδώσουν τιμές

στους ευγενείς πεσόντες του αγώνα.
Το 1896 η οργάνωση ίδρυσε και τα
«Παιδιά της Συνομοσπονδίας», για
να διδάξει στις νέες γενιές, τόσο
προφορικά όσο και μέσω των σχολικών βιβλίων, τον «ευγενή σκοπό
του πολέμου του Νότου».

Στο Αρλινγκτον
Οι μαυροντυμένες κυρίες με τα
σφιγμένα χείλη, παρότι δεν είχαν
καμιά πολιτική εξουσία, ούτε καν
δικαίωμα ψήφου, φαίνεται πως κέρδισαν τη μάχη της μνήμης. Τo 1906
ανάθεσαν την κατασκευή μνημείου
αφιερωμένου στους στρατιώτες και
ναύτες του στρατού της Συνομοσπονδίας, το οποίο θα βρισκόταν
εντός του Εθνικού Κοιμητηρίου του
Αρλινγκτον.
Πράγματι, την ημέρα γενεθλίων

του Τζέφερσον Ντέιβις, του προέδρου
των αποσχισμένων πολιτειών, έγιναν
τα αποκαλυπτήρια από τον πρόεδρο
Γούντροου Ουίλσον στις 4 Ιουνίου
του 1914. Εκτοτε αποτελεί παράδοση
κάθε πρόεδρος να καταθέτει στεφάνι
στο μνημείο. Οταν εξελέγη ο Μπαράκ
Ομπάμα, με δημόσια επιστολή τους
οι καθηγητές πανεπιστημίου Εντουαρντ Σεμπέστα και Τζέιμς Λόουεν
ζήτησαν από τον πρώτο Αφροαμερικανό πρόεδρο να σπάσει αυτή την
παράδοση και να μην καταθέσει
στεφάνι στο μνημείο της «λευκής
ανωτερότητας» και «άρνησης της
δουλείας ως αιτία της απόσχισης
των πολιτειών». Ο Ομπάμα προτίμησε να ακολουθήσει τη συμβουλή
ενός άλλου καθηγητή, του Κερκ Σάβατζ, ο οποίος πρότεινε να τηρήσει
την παράδοση αλλά να καταθέσει

Η προτομή του Νέιθαν Μπέντφορντ
Φόρεστ με πλακάτ για την απομακρυνσή της, στη Γερουσία της Βιρτζίνια.
και άλλο ένα στεφάνι στο μνημείο
των 200.000 Αφροαμερικανών στρατιωτών του εμφυλίου το οποίο, για
την ιστορία, άρχισε να κατασκευάζεται μόλις το 1993 και ολοκληρώθηκε το 1997.
Το μνημείο του Αρλινγκτον, φυσικά, δεν ήταν το μόνο. Οι «Κόρες»
χρηματοδότησαν πλήθος αγαλμάτων
και μνημείων, ακόμη και αυτό στο
Ντάραμ, που μέχρι το 1900 ήταν
αφιερωμένα στους πεσόντες και αργότερα την εποχή των φυλετικών
κινημάτων του 1950-1960, στους
ήρωες του Νότου. Τον Αύγουστο
του 2017, θέλησαν να μεταφέρουν
στο Σάρλοτσβιλ ένα άγαλμα του Λι
καβάλα στο άλογό του, τον Ταξιδευτή. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις. Μέλη της Κου Κλουξ Κλαν συγκρούστηκαν με όσους αντιτάχθηκαν

αγαλμάτων είναι τρεις: Να διατηρηθούν ως έχουν ως κομμάτι της
συλλογικής μνήμης, να μεταφερθούν
σε λιγότερα προβεβλημένα σημεία
και να διατηρηθούν με επεξηγηματικές πλακέτες που να αποκαλύπτουν
την ιστορική αλήθεια. Ο,τι και να
επιλεγεί ως λύση, είναι σίγουρο ότι
θα γίνει με εντάσεις και συγκρούσεις,
καθώς η Αμερική, σύμφωνα με τη
διευθύντρια του Μουσείου για τον
Αμερικανικό Εμφύλιο Πόλεμο, Κρίστι
Κόλεμαν, σε συνέντευξη που έδωσε
στο ABC, έχει μπει σε ένα νέο κύκλο
φυλετικών συγκρούσεων και καινούργιων διλημμάτων. Οπως ανέφερε, «η Ιστορία είναι μια συνεχής
διεργασία νέων ερωτημάτων. Κάθε
γενιά θέτει τα δικά της ερωτήματα
και πρέπει να επιστρέφουμε στις
πηγές του παρελθόντος για να τα
απαντήσουμε».
Λίγα χρόνια μετά το τέλος του εμφυλίου ο στρατηγός Ρόμπερτ Λι, με
αφορμή τη διάθεση των συμπατριωτών του να του αποδώσουν τιμές,
έγραψε: «Νομίζω ότι είναι συνετό
να μην κρατήσουμε ανοιχτές τις
πληγές του πολέμου, αλλά να ακολουθήσουμε το παράδειγμα εκείνων
των εθνών που προσπάθησαν να
εξαλείψουν τα σημάδια της εμφύλιας
διαμάχης και να δεσμευτούμε στα
συναισθήματα που μας ενώνουν».
Οπως φαίνεται, δεν εισακούστηκε.

Ενα άγαλμα για τον χειρουργό που έκανε πειράματα με σκλάβες
Μέσα σε όλη αυτή την μπερδεμένη
υπόθεση, υπάρχουν πολλά πρόσωπα, αλλά και σύμβολα που ξεχωρίζουν. Ενα τέτοιο πρόσωπο είναι ο
γυναικολόγος Μάριον Σιμς (Marion
Sims) και ένα τέτοιο σύμβολο η σημαία του αμερικανικού Νότου.
Ο Σιμς θεωρείται ο πατέρας της
σύγχρονης γυναικολογίας στην
Αμερική, για τις χειρουργικές τεχνικές που ανέπτυξε. Το άγαλμά
του βρισκόταν στο Σέντραλ Παρκ
και είναι το πρώτο άγαλμα που μεταφέρει η πόλη της Νέας Υόρκης.
Ο Σιμς χρησιμοποίησε για τα πειραματικά χειρουργεία του στην πίσω αυλή του σπιτιού του τρεις σκλάβες που του παραδόθηκαν από τους
αφέντες τους, την Μπέτσι, τη Λούσι
και την Ανάρχα, και σε απανωτά
χειρουργεία για τέσσερα χρόνια,

Η δημοφιλής σημαία του
Νότου ανέμιζε μέχρι
πρόσφατα έξω από
κυβερνητικά κτίρια
στη Νότια Καρολίνα.
χωρίς αναισθησία (καθώς θεωρούσε
ότι οι γυναικολογικές επεμβάσεις
δεν έχουν ιδιαίτερο πόνο), πολλές
φορές κρατώντας στο τραπέζι η
μία την άλλη, ανέπτυξε την τεχνική
διόρθωσης γυναικολογικών συριγγίων. Ο ίδιος εφάρμοζε και κλει-

Η διάσημη σειρά «Ντιουκς», που προβλήθηκε από τη Βραζιλία μέχρι την
Αγγλία. Το αυτοκίνητό τους ονομαζόταν «Στρατηγός Λι» και στον ουρανό
του είχε σχεδιασμένη τη σημαία της μάχης.

τοριδεκτομές σε λευκές γυναίκες,
που οι σύζυγοί τους είχαν παραπονεθεί για απρεπή σεξουαλική
συμπεριφορά, με τη συναίνεση μόνο των ανδρών. Το άγαλμά του μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο του
Μπρούκλιν, όπου έχει ταφεί, και
θα φέρει και νέα επεξηγηματική
επιγραφή στη βάση του που θα
εξηγεί τις μεθόδους του, καθώς και
τα ονόματα των τριών γυναικών.
Οσο για τη δημοφιλή σημαία του
αμερικανικού Νότου είναι στην
πραγματικότητα η σημαία της μάχης της Βόρειας Βιρτζίνια και του
στρατηγού Λι. Σε κόκκινο φόντο,
ο μπλε σταυρός του Αγίου Ανδρέα
με τα λευκά αστέρια να εμπεριέχονται, στην αρχή του πολέμου
επτά και αργότερα δεκατρία, όσες
και οι πολιτείες που αποσχίστηκαν.

Το μοτίβο υιοθετήθηκε αυτούσιο
στη σημαία της πολιτείας της Τζόρτζια το 1956 και παρέμεινε μέχρι
το 2001, αλλά και του Μισισίπι. Η
σημαία της μάχης όμως ανέμιζε
έξω από κυβερνητικά κτίρια όπως
το Καπιτώλιο της Νότιας Καρολίνας,
αλλά και στις εξέδρες των οπαδών
σε αγώνες αυτοκινήτων (ΝASCAR)·
και φυσικά μπορούσε να την προμηθευτεί κάποιος από κάθε μεγάλη
εμπορική αλυσίδα. Η επίθεση στο
Τσάρλεστον ανάγκασε την κυβερνήτη Νίκι Χέιλι να περάσει νομοσχέδιο με απαγόρευση της χρήσης
της σημαίας σε κυβερνητικό έδαφος και τους διοργανωτές του NASCAR να ανταλλάσσουν τις σημαίες
της συνομοσπονδίας των οπαδών
με την επίσημη σημαία των ΗΠΑ,
χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία.
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Μία διαχρονική κωμωδία που συγκινεί
Ο Χρήστος Δήμας μιλάει στην «Κ» για την παράσταση Το «Νυφικό Κρεβάτι», που ανεβαίνει για πρώτη φορά στην Κύπρο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μαρία είμαστε σχεδόν σαν «συγγενείς»
πια. Δουλεύαμε μαζί και τον χειμώνα στην
Αθήνα στο μονόλογο «Αθανασία». Είναι
δουλευταρού και δίνει τα πάντα για την
παράσταση. Με τον Λευτέρη δουλέψαμε
μαζί σε τηλεοπτική σειρά στην Κύπρο και
τον ξεχώρισα για το ήθος, τον χαρακτήρα
και το πολύπλευρο ταλέντο του. Είναι ένας
ηθοποιός που «οργώνει» τη σκηνή. Μπορεί
να κάνει τα πάντα. Οι δύο τους ήταν ο ιδανικός συνδυασμός για το «Νυφικό κρεβάτι»,
αφού είναι σαν πραγματικό ζευγάρι οπτικά,
αλλά και η χημεία τους επί σκηνής στις
πρόβες με άφηνε άφωνο.
–Εν κατακλείδι γιατί να πάμε να δούμε
το «νυφικό κρεβάτι»;
–Επειδή είναι ένα έργο στο οποίο κανείς
δεν μπορεί να μείνει ασυγκίνητος. Είναι μια
διαχρονική κωμωδία που είναι σαν να βάζει
έναν καθρέφτη μποστά μας και βλέπουμε
πράγματα από τον εαυτό και τη ζωή μας. Θα
συγκινηθείτε, θα γελάσετε, θα χαμογελάσετε
και θα ταυτιστείτε. Φεύγοντας από την παράσταση είμαι σίγουρος ότι θα συνειδητοποιήσετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι να
έχουμε έναν άνθρωπο στη ζωή μας, κάτι
που πολλές φορές το θεωρούμε δεδομένο.

Ο καταξιωμένος σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας
έστησε μια ολοκαίνουργια παράσταση του
θρυλικού έργου «το νυφικό κρεβάτι» ειδικά
για την Κύπρο, «αναμετρήθηκε» με τα «μεγέθη» και την ιστορία αυτής της παράστασης
και με συνοδοιπόρους δύο εξαιρετικούς
ηθοποιούς είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει
το στοίχημα με το κυπριακό κοινό. Ο Νίκος
Δήμας και οι συνεργάτες του έφτιαξαν μια
παράσταση που δεν θα αφήσει κανέναν
ασυγκίνητο και όπως λέει στην «Κ» χαρακτηριστικά: «Θα συγκινηθείτε, θα γελάσετε,

«Φτιάξαμε μια παράσταση και
μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που δείχνει πόσο
σκληρή δουλειά κάναμε τόσο
καιρό», λέει ο σκηνοθέτης της
παράστασης Χρήστος Δήμας.
θα χαμογελάσετε και θα ταυτιστείτε».
–Πώς αποφασίσατε να στήσετε μια παράσταση για ένα τόσο θρυλικό έργο μόνο
για την Κύπρο;
–Ήταν μια πρόταση από τις Ειδικές εκδόσεις που δεν μπορούσα να αρνηθώ. Αφενός επειδή το έργο είναι ένα από τα πιο
θρυλικά στην ιστορία του θεάτρου και αφετέρου με συγκινεί πάντα η ανθρώπινη
επαφή και οι ανθρώπινες σχέσεις. Ε, αυτό
το έργο αποθεώνει αυτές τις αξίες, για μένα,
γι’ αυτό ήθελα να δώσω τη δική μου «ανάγνωση» στο κοινό.
–Υπάρχει κάποτε κάποια γκρίνια για «αρ-

«Ήθελα να δώσω τη δική μου «ανάγνωση» στο κοινό», σημειώνει ο Χρήστος Δήμας και νιώθει

τυχερός που δούλεψε με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τον Λευτέρη Ζαμπετάκη.
παχτές» και «ξεπέτες» στο θέατρο και ότι
κάποιες φορές κάποιοι καλλιτέχνες έρχονται από την Ελλάδα πρόχειρα.
–Αυτό ακριβώς ήθελα να αποφύγω και
πιστεύω ότι φτιάξαμε μια παράσταση και
μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών που
δείχνει πόσο σκληρή δουλειά κάναμε τόσο
καιρό. Τα σκηνικά και τα κοστούμια του
Λάκη Γενεθλή είναι εξαιρετικά, δεν έχω λόγια. Οι φωτισμοί του Alexander Jotovic επίσης. Οι προβολές, τα βίντεο, η μουσική.
Σας διαβεβαιώ ότι δεν αφήσαμε τίποτα στην
τύχη. Έχω δε τη μεγάλη τύχη να δουλεύω
με δύο σπουδαίους πραγματικά ηθοποιούς

που όχι μόνο δεν κόμπλαραν και μόνο στη
σκέψη ότι αυτό το έργο το ανέβασαν στην
Ελλάδα «ιερά τέρατα» όπως ο Χορν, η Λαμπέτη , η Βουγιουκλάκη και ο Φέρτης, αλλά
έπεσαν με τα μούτρα στη δουλειά και πραγματικά με άφησαν άφωνο με τις ερμηνείες
τους. Άρα, εν κατακλείδι, ο Κύπριος θεατής
έχει την ευκαιρία να δει μια παράσταση
που θα τον ικανοποιήσει πλήρως.
–Πώς προέκυψε η συνεργασία σας με την
Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους και τον
Λευτέρη Ζαμπετάκη;
–Είναι δύο υπέροχοι ηθοποιοί και δύο
παιδιά που αγαπώ πολύ. Με την Άννα-

info
«Νυφικό κρεβάτι»: Σήμερα 3/6 στο Παττί-

χειο θέατρο στη Λεμεσό 18:30 και στις 21:00.
Τη Δευτέρα 4/6 στη Λάρνακα στο θέατρο
ΣΚΑΛΑ στις 20.30. Την Τετάρτη 6/6 στην Πάφο στο Μαρκίδειο θέατρο στις 20.30. Την Παρασκευή 8/6 στο XENION στο Παραλίμνι στις
20.30. Το Σάββατο 9/6 στις 20.30 στο Δημοτικό θέατρο Στροβόλου και την Κυριακή 10 Ιουνίου στις 18.30 και στις 21.00 (βραδινή) πάλι
στο δημοτικό θέατρο Στροβόλου.
Εισιτήρια: www.soldouttickets.com.cy
στα περίπτερα SO EASY και τηλ. 22472472 .
Τιμή εισιτηρίου: 15 ευρώ. Μέρος των εσόδων
θα διατεθούν στα «μωρά θαύματα».

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Γεννήθηκε το 1969 στην Ελευσίνα και

μεγάλωσε εκεί. Σπούδασε Πολιτικές
Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Παρακολούθησε σεμινάρια κινηματογράφου στην Φινλανδία και το Άμστερνταμ. Δούλεψε βοηθός σκηνοθέτη στο Σαν Φρανσίσκο. Το 1995 σκηνοθέτησε την πρώτη μικρού μήκους ταινία « Ένας ουρανός γεμάτος αστέρια»
και ακολούθησαν οι μικρές ταινίες
«Τέντερ» (1997), «Ανάσα» (1998),
«Αμερικάνος» (2000). Το 2001 σκηνοθετεί τη μεγάλη μήκους ταινία «Ακροβάτες του κήπου» και ακολουθούν οι
ταινίες «Νήσος» (2009), «Poker Face»
(2012), «Ακάλυπτος» (2013), «Αmore
Mio» 2014, «Μαγικός Καθρέφτης»
2016. Έχει σκηνοθετήσει για την τηλεόραση τηλεοπτικές σειρές (Κόκκινος
Κύκλος, 10η Εντολή, Δυο μέρες μόνο,
Κλειδί του Παραδείσου, Πόλεμος των
άστρων, Δαχτυλίδι της Φωτιάς κ.ά.)
Έχει εκδώσει τα βιβλία «Βερονίκη»
(1993) εκδ. Αχυρώνας, «Ακροβάτες του
κήπου» (1998) εκδ. Καστανιώτης και
Ανάσα (2008) «Πολύχρωμος πλανήτης». Για το θέατρο έχει σκηνοθετήσει
για το ΚΘΒΕ την «Ανυπακοή» της Μαρίας Ευσταθιάδη (2003), «Επιτάφια εν
Ελευσίνι» (Αισχύλεια 2017), «Αθανασία» του ίδιου (Θέατρο Οδού Κεφαλληνίας) (2017 ), «Είμαι – Ζαχαρίας Καρούνης» (Θέατρο Ροές) (2018). Έχει επίσης συνεργαστεί με τους σκηνοθέτες
Δ. Μαυρίκιο, Σ. Λιβαθηνό, Δημήτρη
Τάρλοου, Λ.Βασιλείου, Σ.Λιούλιου, Ρ.
Πατεράκη, Τ. Τζαμαργιά, Στ. Κρασανάκη, Ν. Χατζόπουλο, κ.ά., με σύνθεση κινηματογραφική εικόνας σε παραστάσεις. Διδάσκει στη σχολή του Εθνικού
Θεάτρου Ελλάδος.
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗ

ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΝΗ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΠΑΡΑΔΕΛΗ

Γιώργος Ιωάννου, «Ο Μπάτης»

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της
Αιγύπτου. Ηρθε στην Ελλάδα το
1963, φοίτησε στη Σχολή Χιλλ και
σπούδασε φαρμακοποιός στο Καποδιστριακό της Αθήνας. Ασκησε
το λειτούργημα επί 35 χρόνια (19762011) οπότε και συνταξιοδοτήθηκε.
Η επιθυμία της να ασχοληθεί με τη
συγγραφή υπήρχε από παλιά, όμως
δεν ήταν εφικτό λόγω οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων. Το μυθιστόρημα «Το πιροσκί» είναι το πρώτο της (εκδ. Κέδρος). Εχει τρεις κόρες και είναι
παντρεμένη με τον Στράτο Παραδέλη. Ζει στη Βούλα.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

«Η πτώση του Παρισιού» του Ιλια
Ερενμπουργκ. «Το ρομάντσο της
πεντάρας» του Μπρεχτ.
ΝΩΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

Σε εκδήλωση αφιερωμένη στον
Γιώργο Ιωάννου, που έγινε στην
Εθνική Βιβλιοθήκη (28 Απριλίου
2018), διαβάστηκε ασχολίαστα το
διήγημα «Ο Μπάτης», από την πρώτη συλλογή πεζογραφημάτων του
«Για ένα φιλότιμο» (Θεσσαλονίκη
1964). Το σχολιάζω τώρα εδώ, αφού
πρώτα συνοψίσω τον μύθο του. Ο
αφηγητής βρίσκεται στον αυλόγυρο
της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη,
για τη νυχτερινή ακολουθία της
Αναστάσεως. Κάθε χρόνo παρασύρει την παρέα του σε ένα συγκεκριμένο σημείο της αυλής, όπου
σκύβει και χαϊδεύει το χορτάρι και,
όταν τσουγκρίζει το αυγό του, ρίχνει
εκεί τα τσόφλια. Στο ίδιο αυτό σημείο, τον καιρό της Κατοχής, είχαν
βρει, αυτός και ο φίλος του ο Μπάτης, σκισμένες κάποιες άσεμνες
φωτογραφίες και προσπάθησαν να
τις συναρμολογήσουν. Ο Μπάτης
θα καταφέρει τελικά να τις συνταιριάξει και, αφού τις δουν όσο
χρειάζεται για να λάβουν το μάθημά
τους, θα τις κλωτσήσει και θα σκορπίσει τα κομματάκια τους. Την άλλη
μέρα οι δύο φίλοι μπαίνουν στην
εκκλησία της Αγίας Σοφίας και κοιτάζουν το ψηφιδωτό της Ανάληψης
του Χριστού στον τρούλο, που βρίσκεται εκεί επειδή κάποιος συνταίριαξε τις ψηφίδες του, κομματάκι
κομματάκι. Λίγες μέρες αργότερα
ο Μπάτης θα εξαφανιστεί: τον εκτέλεσαν προς παραδειγματισμό. Ο
φίλος του αφηγητής θα τον δει για
τελευταία φορά στον νεκροτομείο,
κομματιασμένο.
Πριν δοκιμάσω ένα σύντομο
σχόλιο στο διήγημα, ας προσθέσω
ότι ο Μπάτης επανεμφανίζεται και
στο πεζογράφημα «Ο Χριστός αρχηγός μας...» («Η πρωτεύουσα των
προσφύγων», Κέδρος, 1984, σ. 128,
133). Συνδέεται και εκεί με τον
έρωτα και τον θάνατο, αλλά με
διαφορετικό τρόπο. Ο Μπάτης λιμπίζεται την κόρη μιας φουρνάρισσας και καταγράφει εξαιτίας της
υψηλές αυτοερωτικές επιδόσεις.
Πιστεύει ότι η εξάντληση που νιώθει οφείλεται σε αυτό, ενώ στην
πραγματικότητα τον τρώει η φυματίωση που θα τον στείλει πρόωρα στον θάνατο. Στο αφελές ερώτημα ποιος είναι ο πραγματικός
Μπάτης και πού βρίσκεται η αλήθεια, η απάντηση είναι βεβαίως
πως η αλήθεια βρίσκεται στη λογοτεχνία. Και οι δύο εκδοχές του
είναι απολύτως αληθινές, η καθεμιά
στο έργο όπου ανήκει.
Τα παράταιρα γεγονότα που αφηγείται στον «Μπάτη» ο πρωτοπρόσωπος αφηγητής έχουν όλα ένα

Στο διήγημα «Ο Μπάτης», από την πρώτη συλλογή πεζογραφημάτων του Γιώργου Ιωάννου «Για ένα φιλότιμο»
(Θεσσαλονίκη 1964), ο αφηγητής βρίσκεται στον αυλόγυρο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, για τη νυχτερινή ακολουθία της Αναστάσεως.
<
<
<
<
<
<

Το κοινό γνώρισμα
είναι το κομμάτιασμα,
τα κομμάτια και
η συναρμολόγησή τους.
κοινό γνώρισμα, που τα συνδέει
και τα συναρμόζει αριστοτεχνικά.
Το κοινό αυτό γνώρισμα είναι το
κομμάτιασμα, τα κομμάτια και η
συναρμολόγησή τους: τα τσόφλια
του αυγού, οι σκισμένες φωτογραφίες, οι ψηφίδες του ψηφιδωτού,
τα κομματιασμένα σώματα στο νεκροτομείο. Οι δύο συμμαθητές, ο
αφηγητής και ο Μπάτης, πηγαίνουν
μαζί στα συσσίτια των κατηχητικών. Κατηχητικά και εφηβεία, λόγος
του Θεού και ανακάλυψη της σεξουαλικότητας: μια άνιση μάχη! Ο
Μπάτης πιο προχωρημένος στα
ερωτικά, συνταιριάζοντας τα κομμάτια των φωτογραφιών, αναγνωρίζει και ονοματίζει στάσεις και
μέλη. Την ημέρα εκείνη θα αγνοήσει το κουδούνι για το συσσίτιο
και θα μείνει νηστικός, προτιμάει
να ικανοποιήσει την ερωτική πείνα
του. Ο αφηγητής, πιο αδαής στα
ερωτικά ή περισσότερο επηρεασμένος από τα κατηχητικά, βρίσκει
βρώμικο αυτό τον κόσμο, ενώ ο
Μπάτης τον βρίσκει ωραίο. Είναι
ο κόσμος της αμαρτίας, γι’ αυτό

θέλει να πιστεύει ότι εκείνος που
έσκισε τις φωτογραφίες στο προαύλιο της εκκλησίας ήταν ένας μετανοημένος αμαρτωλός. Και το δικό
του μυαλό όμως είναι παρά ταύτα
στις φωτογραφίες.
Την άλλη μέρα θα πάνε να τις
ξαναβρούν, μα οι φωτογραφίες δεν
είναι πια εκεί. Για να διασκεδάσουν
την ατυχία τους, μπαίνουν στην
εκκλησία, όπου θα ατενίσουν το
ψηφιδωτό της Αναλήψεως, με τους
δύο αγγέλους να κρατάνε τον Χριστό μέσα στη δοξαστική σφαίρα,
που μοιάζει με αυγό. Τώρα δεν βλέπουν γυμνά σώματα και ερωτικά
συμπλέγματα, τώρα βλέπουν αγγέλους. Τι φυσιολογικό, αθόρυβο
πέρασμα από το ανίερο στο ιερό,
από το γήινο στο ουράνιο! Και αντιστρόφως: «Κομματάκι κομματάκι
είναι καμωμένο κι αυτό», λέει ο
Μπάτης, προδίδοντας τον εαυτό
του ότι, όση ώρα κοιτάζει το ιερό
ψηφιδωτό, έχει το μυαλό του στις
άσεμνες φωτογραφίες. Το ίδιο και
ο αφηγητής, και ας μην τολμάει να
το ομολογήσει. Λίγες μέρες μετά
τη συναρμολόγηση των φωτογραφιών και την ατένιση της Αναλήψεως, ο αφηγητής θα δει για τελευταία φορά τον φίλο του στο νεκροτομείο. Τον δολοφόνησαν οι
κατακτητές ή, το πιθανότερο, οι
συνεργάτες τους. Μετά την ανακάλυψη του σαρκικού έρωτα, ο

έφηβος αφηγητής θα κάνει τώρα
τη γνωριμία του θανάτου. Η πρώτη
ανακάλυψη γίνεται έμμεσα, μέσω
φωτογραφιών, αναπαραστατικά,
η δεύτερη είναι άμεση, ωμά πραγματική. Στο νεκροτομείο κείτονται
«οι κομματιασμένοι άνθρωποι και
οι αγγέλοι». Αλλοι άγγελοι αυτοί
από εκείνους της Αναλήψεως. Γήινοι, σαρκικοί, θνητοί, κοντινοί,
φίλοι, όπως ο Μπάτης. Τα κομματιασμένα μέλη εδώ δεν επανασυναρμολογούνται, μένουν κομμένα
για πάντα, τελεσίδικα.
Ο αφηγητής ανακαλεί τούτα τα
καθοριστικά κομμάτια της ζωής
του στην εκκλησία, τη νύχτα της
Αναστάσεως! Μάλλον δεν πιστεύει
στο θριαμβικό μήνυμά της, διατηρεί
ωστόσο ένα ορισμένο αίσθημα του
ιερού. Γι’ αυτό σκύβει και προσκυνάει μυστικά το σημείο όπου συναρμολογούσαν με τον φίλο του
τις άσεμνες φωτογραφίες, τελεί μια
μικρή θυσία στη μνήμη του, ρίχνοντας εκεί τα τσόφλια του πασχαλινού αυγού και σκέφτεται «με
κάποια χαρά» ότι, μόλις σκορπίσει
ο κόσμος, μπορεί ο Μπάτης να ξαναγυρίσει και «να τα συναρμολογήσει κι αυτά», όπως τότε τις άσεμνες φωτογραφίες.
Παρέλειψα να πω, μέσα στη σχολιαστική φούρια μου, ότι «Ο Μπάτης» του Γιώργου Ιωάννου είναι
αληθινό αριστούργημα!

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΜΑΡΙΑΣ ΤΟΠΑΛΗ

Κυνισμός ή πάθος; Μέχρι τελικής πτώσεως!
ΧΑΡΗΣ ΒΛΑΒΙΑΝΟΣ
Αυτοπροσωπογραφία του λευκού
εκδ. Πατάκη, σελ. 183
«Οταν όμως δημοσιεύεις ποίηση,
το κάνεις πρωτίστως για τους καμιά
εκατοστή καλούς αναγνώστες – αν
αποκτήσεις μεγαλύτερο κοινό δεν
θα είναι άσχημα, δεν είναι όμως
κάτι στο οποίο μπορείς να αποσκοπείς. Και οι καλοί αναγνώστες της
ποίησης δεν θέλουν κι άλλο από
το ίδιο: μέχρι να κάνεις κάτι αρκετά
διαφορετικό, θα προτιμούν να ξαναδιαβάζουν ό,τι έχεις ήδη γράψει».
Λέγοντάς τα αυτά ένας από τους
μεγαλύτερους ποιητές του 20ού αιώνα, ο Ελιοτ, έχει, ασφαλώς, ως μέτρο τη μεγάλη ποίηση. Αν κατέβει
κανείς χαμηλότερα, θα συναντηθεί
άραγε με την απλώς καλή ποίηση
και το διευρυμένο της κοινό, που
δεν έχει καμιά αντίρρηση να απολαύσει άλλη μια δόση από τα ίδια;
Ή μήπως η υποχρέωση για διαρκή
πρωτοτυπία βρίσκεται στον γενετικό κώδικα της ποίησης; Ο Βλαβιανός, συμπληρώνοντας πλέον 35
χρόνια ποιητικών δημοσιεύσεων
και όντας γνώστης και μεταφραστής
του Ελιοτ, δεν αγνοεί, βεβαίως, την
παρακαταθήκη του. Τη λαμβάνει,
όμως, υπ’ όψιν;
Στην υπό συζήτηση συλλογή

περιέχονται ποιήματα που θα τα
είχε γράψει έτσι ακριβώς και πριν
από είκοσι χρόνια· πρόκειται,
ιδίως, για όσα περιλαμβάνονται
στο πρώτο μέρος, υπό τον τίτλο
«Ωδή στο χαμένο νόημα». Το ύφος
και ο τρόπος του είναι εδώ απολύτως αναγνωρίσιμα. Ομως αυτό
δεν καθιστά τα
ποιήματα αυτής
της ενότητας λιγότερο απολαυστικά. Οσοι αγάπησαν στο παρελθόν την ποίησή του, ιδίως
από το «Adieu»
(1996) και εξής,
θα βρουν και εδώ
τις αρετές της:
απλή, καθαρή
γλώσσα, πεζολογικό ύφος, στοχασμό και χιούμορ. Δεν ακκίζεται υφολογικά,
δεν «ποιητικίζει». Τα θέματα είναι συγκεκριμένα:
οι οικογενειακές σχέσεις, ο έρωτας,
η λογοτεχνία, η πολιτική και η
ιστορία (οι δύο τελευταίες σε μικρότερη δόση). Το συναισθηματικό
υπόβαθρο, πικρό έως κυνικό· η
ομορφιά και, κάπου στο βάθος, η

ίδια, ίσως, η ποίηση λειτουργούν
ως παρηγορητικό ανάχωμα απέναντι στον ωκεανό της υπαρξιακής
ματαιότητας.
Το δεύτερο, ωστόσο, μέρος του
βιβλίου είναι διαφορετικό. Ο αυτοσαρκαστικός τίτλος «Σχεδόν
διάσημος» περιλαμβάνει αρχικά
36 μικρά πεζοποιήματα (είχαν
κυκλοφορήσει
εκτός εμπορίου
το 2014). Σε κάθε
ένα από αυτά το
λεγόμενο «ποιητικό εγώ» συναντιέται με μια
διάσημη προσωπικότητα της
ποίησης, της τέχνης ή της ιστορίας, από τον Σολωμό μέχρι τον
Κουν και από τον
Τρικούπη μέχρι
τη Βακαλό. Στα
συντομότατα αυτά κείμενα ο Βλαβιανός βρίσκεται,
νομίζω, εγγύτερα από οπουδήποτε
αλλού στην έκφραση της δικής
του, μοναδικής απόχρωσης. Το χιούμορ του καταφέρνει να συνυπάρξει με μια τρυφερότητα σπαραχτική. Ο κυνισμός, που σε άλλα

του ποιήματα σχεδόν κυριαρχεί,
παραχωρεί εδώ τη θέση του σε
χειρονομίες αληθινού πάθους, που
εκδηλώνεται ασφαλές μέσα στη
σκηνοθεσία μιας πρόδηλα φανταστικής συνομιλίας: «Καθώς ετοιμαζόμουν να βουτήξω στα κρύα
νερά του Πάνορμου, άκουσα τον
Ελύτη να μου φωνάζει μέσα από
τη θάλασσα να προσέχω γιατί τον
είχε μόλις τσιμπήσει μια τσούχτρα». Ή κάπως έτσι. Ολα τα πρόσωπα των συναντήσεων –αν αυτό
έχει κάποια σημασία, και νομίζω
πως έχει– είναι Ελληνες, άντρες
ή γυναίκες.
Στην τελευταία, αντίθετα, υποενότητα, με την οποία κλείνει το
βιβλίο, συναντιόμαστε με 16 ποιήματα ισάριθμων ξένων ποιητών,
που ο Βλαβιανός έχει μεταφράσει
και συμπεριλάβει στο χορταστικό
αυτό βιβλίο.
Η ενότητα, που παραπέμπει, νομίζω, στις προτιμήσεις και στις
οφειλές του γράφοντος/μεταφράζοντος, ανοίγει με τον Στίβενς και
κλείνει με την Κάρσον, ενώ συμπεριλαμβάνει στο ενδιάμεσο τον
Χιουζ, την Πλαθ, τον Χίνι, τον Χέρμπερτ και άλλους. Θα πρότεινα να
διαβαστούν οι δύο υποενότητες
«Σχεδόν διάσημος» και «Η αντοχή
των ποιητών» αντικριστά.

Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

Επειδή δεν μπορώ να είμαι ο Ρομπέν των Δασών, ο κατά τον μύθο
προστάτης των φτωχών και αδυνάτων, θα ήθελα να είμαι η Γρούσα
στον «Κύκλο με την κιμωλία» του
Μπρεχτ, μία γυναίκα με απίστευτο
σθένος, αυταπάρνηση και αγάπη
για τη ζωή.

Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

Ρέα Γαλανάκη, Τσίρκας, Μπρεχτ,
Σαραμάγκου, Μυρτώ Νίλσεν, Ευγένιος Τριβιζάς, Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, Δημήτρης Φωτιάδης.
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
σε ένα βιβλίο;

Στου Αγγελου Νταλαχάνη την
«Ακυβέρνητη Παροικία» μου εξηγήθηκαν αρκετές απορίες σε σχέση με την έξοδο των Αιγυπτιωτών
τη δεκαετία του ’60.

Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

«Το ρομάντσο της πεντάρας» του
Μπρεχτ.

Ποιο είναι το βιβλίο που έχετε διαβάσει τις περισσότερες φορές;

«Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος»
του Θανάση Παπαρήγα.

Πώς συνδέονται μία βετεράνος του
λυρικού θεάτρου, ένας παλαίμαχος
ποδοσφαιριστής και μία μετανάστρια στην Αθήνα του βιβλίου σας;

Ξεκινώντας από διαφορετικές
αφετηρίες οι πορείες τους διασταυρώνονται στην αρχή τυχαία
στη γειτονιά που κατοικούν και
στη συνέχεια συνδέονται μέσα
από διάφορα γεγονότα και καταστάσεις οι οποίες αποκαλύπτονται
στο βιβλίο.

Πόσο σκληρή και πόσο ανθρώπινη
είναι η πόλη έτσι όπως παρουσιάζεται στο βιβλίο σας;

Δεν είναι τόσο η ίδια η πόλη ούτε
σκληρή ούτε ανθρώπινη. Οι άνθρωποι και οι συνθήκες μέσα στις
οποίες καλούνται να ζήσουν είναι
που βγάζουν στην επιφάνεια τη
σκληρότητα, την αδικία ή αντίθετα
την καλοσύνη και την αλληλεγγύη.

Εχετε Facebook ή Twitter
κ.τ.λ.; Εάν ναι, εμποδίζουν
ή εμπλουτίζουν το γράψιμο
και το διάβασμα;

Δεν έχω. Θα μου αποσπούσε πολύτιμο χρόνο από δραστηριότητες που αποτελούν
για μένα προτεραιότητες και προτιμώ
να συναντιέμαι ζωντανά με τους ανθρώπους.

Πρώτα σε πωλήσεις
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Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΗΡΥΤΟΣ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

EPA/ ABEDIN TAHERKENAREH

EPA/ ANATOLY MALTSEV

AP / THIBAULT CAMUS

EPA/ CHRISTIAN BRUNA

MΑΤΙΕΣ
ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ

AP/ SF MUSEUM OF MODERN ART

Μ ΑΤ Ι Ε Σ

ΛΟΝΔΙΝΟ

ΒΙΕΤΝΑΜ

Η αναγέννηση ενός συμβόλου
Χρωματιστά υφάσματα, που δημι-

Ντίκενς, άνθρωπος της επιστήμης
Στο σπίτι του Τσαρλς Ντίκενς στο Λονδί-

Η αποκαθήλωση της «Φλόρας»
Γεμάτη συμβολισμό η εικόνα της

Στη λίμνη Σερπαντάιν
Η νέα εικαστική εγκατάσταση στο

Κρυστάλλινο νέφος
Το πείραμα με την τεράστια εικαστική

ουργούν αίσθηση ευφρόσυνης ροής,
απέκτησε ένα κτίριο-έμβλημα της
Βηρυτού. Είναι ο Πύργος Murr, που
άρχισε να χτίζεται το 1974, ένα χρόνο
πριν από την έκρηξη του εμφυλίου
στον Λίβανο. Το κτίριο, το πιο ψηλό
εκείνη την εποχή, έμεινε ημιτελές
και, καθώς ήταν στο μεταίχμιο
των εχθροπραξιών, χρησιμοποιήθηκε
ως στρατηγείο, επλήγη από πυρά
και έμεινε ως τοτέμ. Η παρέμβαση
στο κτίριο έγινε από τον καλλιτέχνη
Jad El Khoury.

νο, που είναι πλέον μουσείο, έχει εγκαινιαστεί η έκθεση «Ανθρωπος της Επιστήμης», με θέμα το ενδιαφέρον του
διάσημου συγγραφέα για τις εξελίξεις
των επιστημών και την πρόοδο. Στη φωτογραφία, υπάλληλος του μουσείου με
λευκά γάντια κρατάει μία κέρινη φιγούρα ήρωα από τα «Χαρτιά του Πίκγουικ».
Στην έκθεση αναπαρίσταται το σύμπαν
του Ντίκενς, αλλά και πολλά χειρόγραφα και ένας ταξιδιωτικός σάκος που είχε πάρει μαζί τουο συγγραφέας όταν είχε επισκεφθεί τον Βεζούβιο.

απομάκρυνσης του διάσημου έργου
του Ρέμπραντ «Φλόρα» από τον τοίχο
του Ερμιτάζ του Αμστερνταμ, σηματοδοτεί τη λήξη της πολύ επιτυχούς έκθεσης για τους Ολλανδούς Δασκάλους. Το πορτρέτο, φιλοτεχνημένο το
1634, ανήκει στη μόνιμη συλλογή του
μεγάλου Μουσείου Ερμιτάζ στην
Αγία Πετρούπολη. Είχε δοθεί στο
αδελφό μουσείο του Αμστερνταμ ως
έργο - δάνειο για τις ανάγκες της έκθεσης και τώρα ήρθε ο δρόμος της
επιστροφής.

Λονδίνο, γι’ αυτό το καλοκαίρι, φέρει
την υπογραφή του καλλιτεχνικού διδύμου Κρίστο και Ζαν-Κλοντ, που ανέλαβαν να δημιουργήσουν ένα τεράστιο γλυπτό από πλαστικά βαρέλια
με τίτλο «The Mastaba». H εφήμερη
εγκατάσταση τοποθετήθηκε στη λίμνη
Σερπαντάιν στο Χάιντ Παρκ και θα τεθεί σε λειτουργία ως μία πλωτή κατασκευή στις 18 Ιουνίου. Θα παραμείνει
έως τις 23 Σεπτεμβρίου. H εγκατάσταση συμπίπτει με την έκθεση του ζεύγους στην γκαλερί Σερπαντάιν.

εγκατάσταση στην επαρχία Γεν Μπάι
του Βιετνάμ αποδείχθηκε λιγότερο
φιλόδοξο. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα
εντυπωσιάζει. Λέγεται «Crystal Cloud» και είναι έργο δύο καλλιτεχνών
τοπίου (Andy Cao και Xavier Perrot),
οι οποίοι χρησιμοποίησαν περίπου
58.000 κρυστάλλινες χάντρες για να
διαμορφώσουν μια εγκατάσταση σε
παλιούς ορυζώνες. Το σχέδιο προκάλεσε αντιδράσεις για οικολογικούς
λόγους, αλλά προχώρησε απλώς με
περιορισμένη διάρκεια.

Οι θησαυροί στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ
ΛΟΝΔΙΝΟ

Αυτό το διπλό πορτρέτο σε αντανά-

κλαση συμβολίζει τη συνάντηση του
χθες με το σήμερα στο Αββαείο του
Γουεστμίνστερ, στο Λονδίνο, όπου για
πρώτη φορά, έπειτα από 700 χρόνια,
ανοίγει στο κοινό το μεσαιωνικό Triforium, οι σκεπαστές εσωτερικές, αψιδωτές αλέες του ορόφου (16 μέτρα
πάνω από το έδαφος). Το άνοιγμα στο
κοινό θα γίνει στις 11 Ιουνίου με διασφαλισμένη την πρόσβαση στις βασιλικές συλλογές, γνωστές ως οι Dia-

mond Jubilee Galleries της Βασίλισσας. Με πάνω από 300 θησαυρούς
συγκεντρωμένους στο Αββαείο σε
διάρκεια αιώνων, η έκθεση αφηγείται
μια πλούσια ιστορία. Τα εγκαίνια γίνονται σε μια ιστορική συγκυρία μετά τον
γάμο του πρίγκιπα Χάρι με τη Μέγκαν
και στην καρδιά της τουριστικής περιόδου. Οι θησαυροί που έχουν συγκεντρωθεί στο Αββαείο του Γουεστμίνστερ από τον 13ο αιώνα (όταν άρχισε
να οικοδομείται) ώς τα πρόσφατα χρόνια είναι ένα παράλληλο μάθημα σε

σημαντικά κεφάλαια της εθνικής ιστορίας των Βρετανών. Στη φωτογραφία
που δημοσιεύουμε μπορεί κανείς να
δει δεξιά ένα πορτρέτο βασισμένο στο
εκμαγείο του βασιλιά Ερρίκου Ζ΄, το
οποίο θεωρείται ένα από τα πιο ενδιαφέροντα εκθέματα. Είναι ένα από τα
21 νεκρικά εκμαγεία που περιλαμβάνονται στους θησαυρούς των βασιλικών συλλογών, όλα από τον 14ο ώς
τον 17ο αιώνα. Ο Ερρίκος Ζ΄ πέθανε
το 1509 και ήταν ο πρώτος της δυναστείας των Τυδώρ. Το πορτρέτο, όπως

προήλθε από τη νεκρική μάσκα, θεωρείται αριστούργημα καθώς συλλαμβάνει την έκφραση και την προσωπικότητα του άνακτος με ένα τρόπο βαθύ και ανεπιτήδευτο. Στην έκθεση ξεχωρίζει ακόμη το τέμπλο, το αρχαιότερο που διασώζεται στην Αγγλία, που
βρισκόταν αρχικά στο Αββαείο του Ερρίκου Γ΄ (1216-1272). Eπί των ημερών
του και με δική του εντολή άρχισε να
χτίζεται το Γουεστμίνστερ το 1245.
Στην έκθεση θα υπάρχει η δυνατότητα
να δει κανείς από κοντά και να θαυμά-

σει ένα από τα παλαιότερα αγγλικά
μεσαιωνικά χειρόγραφα στη λατινική
γλώσσα, πλούσια διακοσμημένο με
χρωματιστά μελάνια και φύλλα χρυσού, γνωστό ως «The Litlyngton Missal» (1383-84). Ορισμένες από τις σελίδες του χειρογράφου έχουν πλέον
ψηφιοποιηθεί και οι επισκέπτες θα
μπορούν να γυρίζουν τις σελίδες. Από
τα νεότερα ιστορικά τεκμήρια θα
εκτεθεί για πρώτη φορά η άδεια γάμου ανάμεσα στον πρίγκιπα Ουίλιαμ
και στην Κέιτ Μίντλετον (2011).

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

«Οι κατεβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίοις, ποιούντες εργασίαν εν ύδασι...»
Ο κύριος Γκρι λέει ότι ο Τζόζεφ
Κόνραντ εκνευριζόταν όταν τον
αποκαλούσαν «θαλασσινό συγγραφέα». Προτιμούσε το «συγγραφέας» και μόνον. Δεν ήθελε να
υπονοείται ότι όφειλε την καλή
του φήμη σε έναν εξωγενή παράγοντα.
Είχε δίκιο. Οπως αργότερα ο Ρώσος Βλαντιμίρ Ναμπόκοφ και ο Πολωνός Γέρζι Κοζίνσκι, έτσι και ο
επίσης Πολωνός Κόνραντ (Jοzef
Teodor Konrad Korzeniowski, το
πραγματικό του όνομα) θα έγραφε
τα πεζά του κείμενα στα πιο εκλεπτυσμένα, στα πιο ποιητικά, στα
πιο κοφτερά αγγλικά. Στη δύση του
δεκάτου ενάτου αιώνα θα προετοίμαζε το έδαφος για το άτομο του
εικοστού αιώνα: το μηδέν και το
άπειρο της ανθρώπινης ύπαρξης
ήταν το εκκρεμές πάνω στον οποίο
βρήκε τον ρυθμό του.
Ηταν λες και η εξορία, η φυσική
και η γλωσσική, να απελευθέρωσε
έναν ολόκληρο κόσμο από μέσα

<
<
<
<
<
<

Η συνείδηση
και η μνήμη
αντανακλούν αδιάκοπα
στην αρυτίδωτη επιφάνεια αυτού του πορσελάνινου ωκεανού.
του. Ο κύριος Γκρι επιμένει: «Στον
Κόνραντ, η θάλασσα δεν είναι δεκανίκι της μυθοπλασίας αλλά ένας
καθρέφτης της εσωτερικής περιπέτειας. Η συνείδηση και η μνήμη
αντανακλούν αδιάκοπα στην αρυτίδωτη επιφάνεια αυτού του πορσελάνινου ωκεανού».
Το σίγουρο είναι πως είκοσι ολόκληρα χρόνια από τη ζωή του τα
πέρασε σε ωκεανούς, καταστρώματα, καμπίνες, ναυάγια και λιμάνια,
από τον Ειρηνικό και τον Ινδικό –
έως τον ποταμό Κόνγκο, στη θεοσκότεινη καρδιά της Αφρικής.

Eίκοσι χρόνια από τη ζωή του ο Τζόζεφ Κόνραντ τα πέρασε σε ωκεανούς, καταστρώματα, καμπίνες, ναυάγια και λιμάνια, από τον Ειρηνικό έως τον Ινδικό Ωκεανό.

Υπάρχει στην Αγία Γραφή ένας
ψαλμός (ΡΖ΄), τον οποίο μνημονεύει
στην περίφημη «Παγκόσμια ιστορία
της ατιμίας» ο Μπόρχες, που ταιριάζει γάντι στον Κόνραντ: «Οι κατεβαίνοντες εις θάλασσαν εν πλοίοις, ποιούντες εργασίαν εν ύδασι
πολλοίς, αυτοί είδον τα έργα Κυρίου
και τα θαυμάσια αυτού εν τω βυθώ».
Ταιριάζει γάντι όχι μόνον στον ναυτικό Κόνραντ αλλά κυρίως στον
γραφιά που, κλεισμένος στο δωμάτιό
του, ναύτης που χάνει τα μυαλά
του πάνω στην ξερή γη, μετατρέπει
ό,τι φαντάζεται σε κάτι υδάτινο,
αλμυρό: πέρα από τη θεματολογία
και την ατμόσφαιρα, αυτή την αύρα
ενός Τέρνερ που προσεγγίζει τη
θάλασσα σαν μια απέραντη υπαρξιακή, πάλλουσα επιφάνεια, η ίδια
η γραφή του Κόνραντ, όσο περισσότερο για εξωτερικά στοιχεία μιλάει, τόσο πιο εσωτερική γίνεται.
Πιάσαμε αυτή την κουβέντα με
τον κύριο Γκρι με αφορμή τη φρέσκια έκδοση του εξαίσιου «Καθρέ-

φτη της θάλασσας», στην ωραία
μετάφραση του Δημήτρη-Χρυσού
Τομαρά, από τις εκδόσεις Ινδικτος.
Ιδού πώς μιλάει για τον τρομακτικό
Ανατολικό Ανεμο, που «σου βγάζει
τα μάτια, κάνοντάς σε να αισθάνεσαι
τυφλός προς τη ζωή πάνω σε ανεμόδαρτη ακτή. (...) Από τη μαύρη
και αδίσταχτη καρδιά του εκτοξεύει
ένα λευκό εκτυφλωτικό σεντόνι πάνω στα πλοία της θάλασσας. Εχει
τρόπους πιο πρόστυχους κι αφιλότιμους κι από ιταλό πρίγκιπα του
17ου αιώνα. Το όπλο του είναι ένα
στιλέτο που το κουβαλά κάτω απ’
τη μαύρη του κάπα κάθε φορά που
εξορμά για τις άτιμες δουλειές του.
Και η μυρωδιά και μόνο της παρουσίας του αρκεί για να σκορπίσει σε
κάθε σκάφος που κολυμπά στη θάλασσα τον τρόμο –από μικρά ψαράδικα μέχρι τετρακάταρτα πλοία–
που αναγνωρίζουν την εξουσία του
Δυτικού Ανέμου. Και στην πιο καλόβολη διάθεση ακόμα, εμπνέει
τον τρόμο της προδοσίας».
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Η «Σχολή των Αθηνών» στη Βενετία
Η «Κ» μίλησε με το δίδυμο Neiheiser - Argyros, τους επιμελητές του ελληνικού περιπτέρου στη φετινή Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής
Της ΤΖΙΝΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

πωσιακό coffeetable book που ξεφυλλίζεις απροβλημάτιστος. Αναμασώντας τα δυτικά μοντερνιστικά ή
και μεταμοντέρνα πρότυπα, τα κτίρια
αγγίζουν ένα χαοτικό εύρος από δημόσια και ιδιωτικά, παλιά και σύγχρονα, χωρίς ιστορική, κοινωνικοπολιτική ή σαφή τυπολογική ανάλυση, προερχόμενα κυρίως από Αμερική
και Μεγάλη Βρετανία.

Το ελληνικό περίπτερο εγκαινιάστηκε
στις 24 Μαΐου απαντώντας στο γενικό
θέμα της 16ης Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας «Ελεύθερος Χώρος» με τη «Σχολή των Αθηνών». Οι
φετινοί επιμελητές, Χριστίνα Αργυρού
και Ράιαν Ναϊχάιζερ (Ryan Neiheiser),
επιλέγουν «την αρχιτεκτονική κοινοτοπία του αμφιθεατρικού τοπίου»,
σε συνέχεια της προηγούμενης συμμετοχής του #ThisIsACo-op με κύριο
και τότε έκθεμα ένα αμφιθέατρο όπου
φιλοξενήθηκαν μία σειρά από «commons»: συζητήσεις και συμπόσια.
«Η αρχιτεκτονική αλληγορία (ή
ίσως και κλισέ;) του αμφιθεάτρου
επιτρέπει όχι μόνο ομαδικές διαλέξεις,
αλλά και περιστασιακή περιπλάνηση,
ατομική μελέτη και ανεπίσημες συζητήσεις μικρότερων ομάδων», αναφέρει το νεαρό αρχιτεκτονικό δίδυμο
Neiheiser-Argyros. Κάτι παρόμοιο
κάνει και το βελγικό περίπτερο. Με
τον τίτλο «Eurotopia», ένα αμφιθέατρο
λειτουργεί ως δημόσιος τόπος συζήτησης για τον εκδημοκρατισμό και
την ανοικοδόμηση του πολιτικού
ιδεώδους της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Ενα κομψό δάσος από 56 λευκές

Οι σχολές
Από τα δαιδαλώδη εσωτερικά της
Α.Α. στο Λονδίνο, στον «Αέναο Διάδρομο» του MIT της Βοστώνης, από
το Γέιλ στο Χάρβαρντ στο Κέιμπριτζ
και στο London School of Economics,
διασχίζοντας τη Σχολή Καλών Τεχνών
του Παρισιού και τη Βασιλική Βιβλιοθήκη του Boullée. Ενώ παρουσιάζεται
η μνημειώδης κλίμακα προς το αρχαιοελληνικό πρόπυλο του βρετανικού αποικιοκρατικού Πανεπιστημίου
του Κέιπ Τάουν, αγνοούνται έργα
που εντάσσονται στην αφρικανική
κουλτούρα, όπως εκπαιδευτικά κτίρια
του Κερέ στη Μπουρκίνα Φάσο.
Οι SANAA, Herzog & de Meuron,
Tschumi, Aravena, OMA, SOM, Morphosis και Grafton Architects –οι φετινές γενικές επιμελήτριες της Μπιε-

«Τα “ακαδημαϊκά κοινά”
είναι οι “χώροι των εμφανίσεων” μέσα στο πανεπιστήμιο, το θεσμικό ισοδύναμο του δημόσιου
χώρου στην πόλη ή του
καθιστικού στο σπίτι».

UGO CARMENI

UGO CARMENI

UGO CARMENI

μακέτες που αποτυπώνουν τους «κοινόχρηστους και ελεύθερους» χώρους
ισάριθμων, πανεπιστημιακών κυρίως,
κτιρίων θα αιωρείται πάνω από την
εικαστικά άρτια ξύλινη αμφιθεατρική
εγκατάσταση σε λευκό φόντο, ώς τις
25 Νοεμβρίου. Στα συν το εντυπωσιακό ορθοκανονικό πλέγμα λαμπτήρων οροφής.
«Η Σχολή των Αθηνών» εμπνέεται
από την ομώνυμη νωπογραφία του
Ραφαήλ και εξετάζει την αρχιτεκτονική των ακαδημαϊκών κοινών. «Τα
“ακαδημαϊκά κοινά” είναι οι χώροι
στα πανεπιστήμια που είναι είτε
απρογραμμάτιστοι είτε ικανοί να
υποστηρίξουν μια ποικιλία από διαφορετικά γεγονότα και προγράμματα.
Οι χώροι ανάμεσα στους διακριτούς
και εύκολα αναγνωρίσιμους δεν είναι
οι τάξεις, τα γραφεία ή οι αίθουσες
διαλέξεων. Πρόκειται για τον συνδετικό ιστό των πανεπιστημιακών
χώρων, που συχνά συμπίπτει με τους
χώρους κυκλοφορίας, αλλά δεν είναι
ισοδύναμος. Δανειζόμενοι τον όρο
της Χάνα Αρεντ, είναι ο “χώρος των
εμφανίσεων” μέσα στο πανεπιστήμιο,
το θεσμικό ισοδύναμο του δημόσιου

Οι φετινοί επιμελητές του ελληνικού περιπτέρου στην 16η Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής της Βενετίας, Χριστίνα Αργυρού και Ράιαν Ναϊχάιζερ.

Στο γενικό θέμα της 16ης Μπιενάλε Βενετίας «Ελεύθερος Χώρος», η ελληνική συμμετοχή απάντησε με τη «Σχολή των Αθηνών» και «την αρχιτεκτονική κοινοτοπία του αμφιθεατρικού τοπίου», εμπνευσμένη από την ομώνυμη νωπογραφία του Ραφαήλ.
χώρου στην πόλη ή του καθιστικού
στο σπίτι. Ενας χώρος ενδυναμωτικός
και απελευθερωτικός. Ο χώρος για
να δεις και να σε δουν», λένε οι επιμελητές στην «Κ».
«Eχουμε επιλέξει 56 παραδείγματα
“ακαδημαϊκών κοινών”, υλοποιημένων και μη, από όλη την Ιστορία και
τον κόσμο. Δεν είναι πλήρης ή απόλυτη η επιλογή, αλλά έχει σκοπό να
παράσχει ένα ποικίλο και αντιπροσωπευτικό δείγμα έργων που θεωρούμε ενδιαφέροντα και συναρπα-

στικά. Μία σειρά έργων αποτελούν
οι ελληνικές σχολές, η Ακαδημία του
Πλάτωνα, το Θέατρο του Διονύσου,
το νεοκλασικό Κτίριο Αβέρωφ ΕΜΠ
του Καυταντζόγλου, το Ωδείο Αθηνών
του Δεσποτόπουλου, οι Σχολές Θεολογίας και Φιλοσοφίας των Καλυβίτη
και Λεονάρδου.
Είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε
την εξέλιξη τυπολογιών που εκτείνεται σε –ριζικά– διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο. Σε
όλα υπάρχει μια γενναιοδωρία στον

χώρο, μια σκόπιμη έλλειψη λειτουργικότητας: το υπερμεγέθες πλάτος
των διαδρόμων της Φιλοσοφικής, οι
πολλαπλές αυλές της Θεολογικής, τα
μεγάλα σκαλιά της εισόδου, η όμορφη
–αναλογικά– αυλή του κτιρίου Αβέρωφ, η απρογραμμάτιστη στοά του
Ωδείου Αθηνών».
Σημαντική παράλειψη, ωστόσο,
συνιστά η απουσία του πρωτοποριακού Στρογγυλού Σχολείου του Ζενέτου, ειδικά τη στιγμή που προβάλλεται
το Θέατρο Διονύσου ως εναλλακτικός

τόπος μάθησης. Δεν υπάρχει επίσης
καμιά αναφορά σε σύγχρονα ελληνικά
έργα: στο Πολυτεχνείο, στη Φιλοσοφική στην Κρήτη ή στη νέα Βιβλιοθήκη της ΑΣΚΤ του Εργαστηρίου
66 για παράδειγμα.
Και ενώ η κεντρική ιδέα είναι ενδιαφέρουσα, η άρθρωση του καταλόγου των έργων δεν διαθέτει ικανό
θεωρητικό υπόβαθρο τεκμηρίωσης.
Χωρίς εκπλήξεις και εναλλακτικές
προτάσεις, οι εξαιρετικά καλαίσθητες
μακέτες διαβάζονται σαν ένα εντυ-

«Πιστεύουμε στην ευρύτερη δυνατή πρόσβαση
στην εκπαίδευση υψηλής ποιότητας, είτε πρόκειται για δημόσια είτε
για ιδιωτική».
νάλε– έχουν την τιμητική τους. Ανάμεσά τους φιγουράρουν και πιο «κλασικά» έργα: η Αρχιτεκτονική Σχολή
του Μις βαν ντερ Ρόε (Σικάγο), η Σχολή Ντεσάου του Γκρόπιους, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Ααλτο και το
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών του Λε
Κορμπιζιέ στο Χάρβαρντ. Ο Καν, ο
Ναϊμέγερ και ο τελευταίος κάτοχος
του Πρίτσκερ, Ντόσι, αναμετρώνται
με τους Weiss/Manfredi και την Ελίζαμπεθ Ντίλερ.
Οι τρεις τελευταίοι μάλιστα συμμετείχαν, με μερικά από τα σημαντικότερα διεθνή ονόματα, όπως ο
Τζόζεφ Γκρίμα –πρώην αρχισυντάκτης του Domus και διευθυντής της
Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής του Σικάγου– και η νέα διευθύντρια της Α.Α.
Εύα Φραντς, σε συζήτηση που διοργάνωσε το ελληνικό περίπτερο.
Η καθολική απουσία Ελλήνων αρχιτεκτόνων στη συζήτηση αυτή, η
μη πρόσκλησή τους τη σημαντικότερη μέρα της Μπιενάλε –αυτής των
επίσημων εγκαινίων– δεν συνιστά
βέβαια άνοιγμα προς τη διεθνή κοινότητα, αλλά αναπαραγωγή και παραδοχή βαθιάς υποταγής στην ξενόφερτη πολιτισμική ηγεμονία.

ΠΤΥΧΕΣ / Του ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Αστική ποίηση στο Μεταξουργείο, Αλκίππου και Κοδράτου
Υπάρχουν στιγμές που ένα θέαμα,
απρόσμενο, απρόσκλητο, αναπάντεχο, μπορεί να προκαλέσει εκείνον
τον κραδασμό, εκείνη τη μικρή,
αθόρυβη ρήξη στο πυκνό σώμα
του διερευνητικού βλέμματος. Αυτό
το θέαμα μου παρουσιάστηκε σε
μια ρομαντική κόγχη της παλιάς
Αθήνας, στο Μεταξουργείο, στην
οδό Κοδράτου, στο σημείο που συναντά τη μικρή οδό Αλκίππου, κοντά στη Λένορμαν.
Στην αρχή νόμιζα ότι έβλεπα ένα
και μόνο σπίτι, έτσι που ήταν καλυμμένο από φουντωτές πρασινάδες, αλλά με μία προσεκτική ματιά,
κατάλαβα ότι ήταν δύο σπίτια στη
σειρά, στη γωνία ένα μονώροφο
και ακριβώς δίπλα στο 24 της οδού
Κοδράτου, ένα διώροφο σπίτι. Ενα
παλιό σπίτι της Αθήνας, όχι όμως
τυχαίο, όχι συνηθισμένο, όχι ένα

από τα πολλά. Δεν ήξερα την ιστορία του, δεν την πληροφορήθηκα,
δεν μου την αφηγήθηκαν. Αλλά
όταν το αντάμωσα, μόνο του, σαν
να κρυβόταν κάτω από τα πράσινα
πέπλα ενός θεριεμένου αμπέλωπα,
σαν να κρατούσε την ανάσα του
για να μείνει αθέατο, στάθηκα βουβός και ευλαβής και πριν το φωτογραφήσω, το περιτριγύρισα, αυτό
και το μονώροφο αδελφάκι του, τα
άγγιξα για να νιώσω την υγρασία
τους και γυρνώντας τη γωνία, στην
οδό Αλκίππου, είδα εκείνο το πράσινο ξεθωριασμένο χρώμα, ένα γαλακτερό βεραμάν, που αχνοφέγγιζε
σε μια σκοτεινή κάμαρα μέσα από
μια γρίλια που έχασκε.
Ημουν ήδη τυλιγμένος σε μία
αύρα που έβγαινε σαν ατμός. Εξωτερικά, το διώροφο σπίτι είχε τη
βαθιά ώχρα της Αθήνας, την πατι-

Στην οδό Κοδράτου 24, στο Μεταξουργείο, επιζεί ένα ρομαντικό ίχνος
της παλιάς Αθήνας.

ναρισμένη, δύο τόνους πιο κίτρινη
στο ισόγειο, με τον σοβά κατά τόπους σκασμένο, με τα σωθικά σε
κοινή θέα, πέτρες, τούβλα λεπτά
και επάλληλα, χώμα και χαλίκια,
να, μια τομή στην αστική τεχνολογία εποχής, σκέφθηκα. Αλλά το
σπίτι θύμιζε ερημίτη. Είχε ένοικο
τους πράσινους καταρράκτες του,
που το κρατούσαν σκιερό, δροσερό,
σιωπηλό και μυστικό, κι ας ήταν η
Λένορμαν δυο βήματα πιο κάτω,
πλατιά και θορυβώδης.
Αν δείτε την οδό Αλκίππου θα
αναρωτηθείτε αν υπάρχουν ακόμη
τέτοια δρομάκια στην Αθήνα. Είναι
ένα στενό τόσο δα, αλλά στην αρχή
του, εκεί όπου βρίσκεται το μονώροφο σπιτάκι που ακουμπάει στο
διώροφο της οδού Κοδράτου, υπάρχει συμπυκνωμένη ποίηση, σε τέτοιο βαθμό που θεωρείς ότι είναι

αποκύημα φαντασίας. Αυτή η ονειροπόληση είχε βρει έδαφος για παραληρηματικές προβολές, και εκεί,
σε ένα δρόμο του Μεταξουργείου,
ανάμεσα σε μάντρες, πολυκατοικίες, κέντρα, ξεχασμένα σπίτια και
διανοιγμένες οδούς που προέκυψαν
από απαλλοτριώσεις, μπορούσε η
φαντασία να σταθεί και να αντλήσει
χυμούς.
Στην οδό Αλκίππου 2, η εξώθυρα
αυτού του μονώροφου σπιτιού μου
πρόσφερε ένα κάδρο που θα μπορούσε και αυτό να είναι προϊόν
ψευδαίσθησης. Αν φθάσετε ώς εκεί,
και αν η πόρτα αυτή αντέξει στον
χρόνο, σταθείτε για δύο λεπτά για
να δείτε τη συμμετρία και την αρμονία αρθρωμένη με όρους αβίαστης ομορφιάς και καλλιέπειας. Με
διπλή αλυσίδα, με πλέγμα και με
σιδερένια μπάρα σφραγισμένη, η

εξώθυρα στέκει σε εκείνη την πρασινωπή απόχρωση του οξειδωμένου
ορείχαλκου και θυμίζει τρόπαιο αρχαίου ναυαγίου.
Στην εντύπωση συντελούν οι
περικοκλάδες που ελίσσονται καθέτως και επικρέμανται σε συμπλέγματα ατίθασων βοστρύχων.
Εκεί, δίπλα, στο άνοιγμα ενός παραθύρου, η φωτογραφική μηχανή
μπόρεσε τυφλά σχεδόν να μου φέρει την όψη της σκοτεινής κάμαρας
με τους τοίχους σε εκείνο το γαλακτερό βεραμάν.
Ηταν τόσο σκιερά, και τόσο έντονη η αίσθηση της πράσινης υγρασίας, που οι συνειρμοί μου με οδήγησαν στη Βερόνα, σε μία εκδοχή
αθηναϊκής συνοικίας. Τέτοια ήταν
η δύναμη, τέτοια και η ομορφιά
των σιωπηλών αυτών σπιτιών, γωνία Κοδράτου και Αλκίππου...
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Η Φρανσουάζ Ντολτό ανατέμνει τη γυναίκα
Κείμενα της Γαλλίδας συγγραφέως και ψυχαναλύτριας για τη λίμπιντο και τη σεξουαλικότητα, τη μητρότητα και την αγάπη
ΦΡΑΝΣΟΥΑΖ ΝΤΟΛΤΟ
Οψεις της γυναικείας ταυτότητας
μτφρ. - σημειώσεις: Ελισάβετ Κούκη
εκδ. Κουκκίδα, σελ. 190
Της ΜΑΡΙΑΛΕΝΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η Φρανσουάζ Ντολτό, σημαντική
Γαλλίδα ψυχαναλύτρια, είναι γνωστή και στην Ελλάδα μέσα από τα
κείμενά της, τη σκέψη, την επιρροή
που έχει ασκήσει σε διάφορα επίπεδα. Οπως για παράδειγμα, η δημιουργία της ελληνικής εκδοχής
του «Πράσινου Σπιτιού» στην Αθήνα από σημαντικούς Ελληνες ψυχαναλυτές για παιδιά και μαμάδες,
μια κίνηση μεταφοράς αλλά και
εδραίωσης της αξίας των «Πράσινων Σπιτιών» ανά τον κόσμο.
Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις Κουκκίδα άλλο ένα σημαντικό
βιβλίο της, με τίτλο «Οψεις της
γυναικείας ταυτότητας». Προ διετίας η ψυχαναλύτρια Ελισάβετ
Κούκη, η γυναίκα που έχει ταυτίσει το όνομά της με την Ντολτό
στην Ελλάδα –έχει μεταφράσει
σχεδόν το σύνολο του έργου της,
υπήρξε στενή συνεργάτιδα και
φίλη της–, μου μιλούσε με αγωνία
γι’ αυτό το βιβλίο. Τότε ακόμα
βρισκόταν στη δύσκολη θέση,
από το σύνολο των κειμένων της
Ντολτό για τις εκφάνσεις της γυναικείας σεξουαλικότητας, να
πρέπει να επιλέξει συγκεκριμένο
αριθμό, αποκλείοντας άλλα. Η
επιλογή ολοκληρώθηκε και το βιβλίο κυκλοφορεί περιλαμβάνοντας
δώδεκα τίτλους από τον δεύτερο
τόμο της γαλλικής έκδοσης (στη
Γαλλία το σύνολο των εργασιών
της Ντολτό γύρω από τη γυναικεία

Είναι η σύγχρονη
γυναίκα πιο απελευθερωμένη σήμερα;
Η Φρανσουάζ Ντολτό
πιστεύει πως όχι.
σεξουαλικότητα και ταυτότητα
κυκλοφόρησε σε δύο τόμους από
τις εκδόσεις Gallimard μετά τον
θάνατό της).
Ο δεύτερος τόμος χρονικά καλύπτει μέρος του έργου της από
το 1958 έως το 1988. Μερικά από
τα κείμενα είναι άρθρα, συνομιλίες, διαλέξεις, συνεντεύξεις και
απομαγνητοφωνημένες ραδιοτηλεοπτικές στιγμές. Η έκδοση στα
ελληνικά, εκτός από τα τρία κεφάλαια που αφορούν τη σεξουαλικότητα, τη μητρότητα και την
αναπαραγωγική διαδικασία, κλείνουν αντί επιλόγου με ένα σύντομο συγκινητικό και βαθύ κείμενο
περί αγάπης.
Η Φρανσουάζ Ντολτό στα κείμενά της κάνει σαφή διάκριση
ανάμεσα στη λίμπιντο και στη σεξουαλική επιθυμία. Η λίμπιντο είναι ψυχική επιθυμία, όπως τονίζει
στη συζήτησή της με την Εβελίν
Λενίς. «Σύμφωνα με τον Φρόιντ,
είναι ασυνείδητη ενέργεια, πάντα
εκπεμπτική, “φαλλική”, για να κατακτήσει, να σπείρει, να προσελκύσει ή να αποφέρει καρπό. Αυτό
που φαίνεται πιο ενεργητικό ή
πιο παθητικό είναι η εκατέρωθεν

Εντουαρντ Χόπερ, «Δωμάτιο ξενοδοχείου», έργο που ο Αμερικανός ζωγράφος φιλοτέχνησε το 1931.
συμπεριφορά των σωμάτων όταν
συναντώνται, όταν έρχονται σε
επαφή. Δεν είναι η λίμπιντο. Δίχως
τη λίμπιντο, η σεξουαλικότητα
του ανθρώπινου είδους θα ήταν
της τάξεως της ανάγκης, θα ήταν
επιβασία. Η σεξουαλικότητα εκφράζεται διά μέσου των σεξουαλικών γεννητικών οργάνων που

ελέγχουν τη γονιμότητα».
Η Ντολτό διακρίνεται για το βιωματικό βλέμμα και τις καίριες, ευθείς τοποθετήσεις της. Σε όλα της
τα κείμενα έχει την ικανότητα να
τέμνει, να εισχωρεί σε βάθος αλλά
και να ανατρέπει πάγιες κοινωνικές
αντιλήψεις προς όφελος της αυτογνωσίας και της θεραπείας. Εν-

διαφέρουσα είναι η τοποθέτησή
της για την πάγια έκφραση της
σεξουαλικότητας της σύγχρονης
γυναίκας, για το εάν είναι πιο απελευθερωμένη σήμερα. Εκείνη πιστεύει πως όχι.
«Στην κοινωνία, η σεξουαλική
συμπεριφορά ακολουθεί τον συρμό.
Τα πράγματα δεν έχουν αλλάξει
ουσιαστικά. Αυτό που έχει αλλάξει
είναι η επιφανειακή στάση επί του
θέματος. Υπάρχουν γυναίκες φαινομενικά απελευθερωμένες που
καμιά φορά είναι παθολογικά παθητικές ή ψυχρές κατά τη σεξουαλική συνεύρεση και “τεμπέλες”
στην οικογενειακή ζωή τους ή κοινωνικά ως πολίτες. Η σεξουαλικά
ευαίσθητη γυναίκα δεν είναι παθητική επειδή είθισται να αποκαλούνται παθητικές οι λιβιδινικές
ορμές της ερωτικής επιθυμίας της».

Παρούσα μητέρα
Η Φρανσουάζ Ντολτό και στο
πεδίο της μητρότητας αναδεικνύει

βαθύτερα ή και δύσκολα ζητήματα,
όπως είναι η επιθετικότητα και ο
θυμός. Είναι προτιμότερο, λέει, μια
μητέρα να είναι παρούσα στο παιδί
ακόμα και με τον θυμό της ή να
«διαβάζει» τις ανάγκες του και να
ανταποκρίνεται, ακόμα και εάν
χρειαστεί να το τιμωρήσει σωματικά, παρά να είναι απούσα ή αδιάφορη.
Γι’ αυτό πιστεύει ότι αυτό το
είδος διαπαιδαγώγησης δεν μπορεί
να το κάνει καμία νταντά. Γιατί μόνον μια μητέρα ξέρει (ή θα έπρεπε
να ξέρει) τι έχει ανάγκη το παιδί,
ακόμα και αν αυτό είναι μια ξυλιά.
Η μυρωδιά επίσης φαίνεται ότι
έχει υποτιμηθεί στη σχέση βρέφους
και μητέρας αλλά και ζευγαριού
στη σύγχρονη κοινωνία. Αυτό που
μας δένει είναι η ικανότητα να
φτιάχνουμε μνήμες με τις εσωτερικές μυρωδιές, ακόμα και τις δυσάρεστες, κάτι που ο πολιτισμός
μας μάχεται με τη χρήση αρωμάτων
και κατασκευασμένων οσμών.
Η γλώσσα, οι λέξεις, είναι το πολύτιμο όχημα νοηματοδότησης
των σχέσεων. Η Ντολτό πιστεύει
ακράδαντα ότι το νόημα της θεραπείας αλλά και της σύνδεσης του
εαυτού με τον άλλον βρίσκεται στη
λεκτική έκφραση. Μόνον τότε η
ανθρώπινη επαφή ανορθώνεται σε
συμβολική λειτουργία και ίσως καταλήγει στην αγάπη.
Το τελευταίο της σημείωμα, για
την αγάπη, είναι ένα σημείωμα αφιέρωση. Στοχάζεται ως ψυχαναλύτρια και ως ποιήτρια, και ενώ η
ίδια πίστευε ότι δεν έχει τίποτα λογοτεχνικό η γραφή της, όπως αποκαλύπτει η μεταφράστριά της Ελισάβετ Κούκη, εντούτοις, το τελευταίο της κείμενο τη διαψεύδει.
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Ενοχές
σε φόντο
ασπρόμαυρο
Αντισημιτισμός και ανθρώπινο δράμα
από τον Ούγγρο Φέρεντς Τόροκ

Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Το ιστορικό φιλμ μυθοπλασίας, ειδικά
εκείνο που θίγει σκοτεινές περιοχές
του πολυτάραχου ευρωπαϊκού χρονικού, δεν είναι εύκολη υπόθεση.
Ευτυχώς δεξιοτέχνες όπως ο Μίκαελ
Χάνεκε, βασιζόμενοι κι εκείνοι στα
δικά τους πρότυπα (Μπέργκμαν),
έχουν δώσει οδηγίες «προς ναυτιλλομένους», ώστε να συνεχίσουμε
να βλέπουμε ανάλογα αξιόλογες
αφηγήσεις. Ο Ούγγρος Φέρεντς Τόροκ εμπνέεται από την προ δεκαετίας «Λευκή κορδέλα» του Χάνεκε,
παρουσιάζοντας ένα μικρότερης
κλίμακας αλλά όμοιας αισθητικής
δράμα-στιγμιότυπο, στην επαύριο
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
Είναι μεσοκαλόκαιρο του 1945
και σε κάποιο μικρό χωριό της
Ουγγαρίας οι κάτοικοι προετοιμά-

«1945» HHH½

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2017)
Σκηνοθεσία: Φέρεντς Τόροκ
Ερμηνείες: Πέτερ Ρούντολφ,

Μπένσι Τασνάντι, Ντόρα
Ζταρένκι, Αγκι Ζίρτες

ΡΙΚ1

ΤHΛ.: 22862000

ΡΙΚ2

ζονται για τον γάμο του γιου ενός
τοπικού προύχοντα. Το πρωινό
τρένο ωστόσο που θα καταφτάσει
–σαν σε έναρξη γουέστερν– θα
φέρει μαζί του δύο μαυροντυμένους ξένους, ολοφάνερα Ορθόδοξους Εβραίους, οι οποίοι κουβαλούν
και κάτι μυστηριώδη κιβώτια. Η
άφιξή τους θα προκαλέσει γενική
αναστάτωση, μια και αρκετοί από
τους κατοίκους έχουν οικειοποιηθεί
τις περιουσίες των Εβραίων (ή και
χειρότερα) όταν εκείνοι εκτοπίστηκαν από τους ναζί.

Ερευνητικός φακός

Εν μέσω ραγδαίας ανόδου του
εθνικισμού και του αντισημιτισμού
στην πατρίδα του, ο Τόροκ δημιουργεί ένα γενναίο φιλμ, το οποίο
έχει να πει πολλά μέσα στη λιτότητά
του. Τα ασπρόμαυρα κάδρα του
εστιάζουν πάνω στους χωρικούς
σαν ερευνητικός φακός που αποκαλύπτει αργά, σχεδόν τελετουργικά την αλήθεια: αρκετοί από τους
κατοίκους αυτών των χωρών –με
πρώτες τις «κεφαλές» του τόπου–
όχι απλά δέχτηκαν τους ναζί, αλλά
επωφελήθηκαν από την εισβολή
τους για να αρπάξουν τις περιουσίες
των συγχωριανών τους που στέλνονταν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κι αυτή είναι μια άβολη
αλήθεια, ασορτί με το κλίμα της
παράνοιας που επικρατεί εδώ μόλις
διαδίδεται η φήμη της έλευσης των
Εβραίων.
Επιπλέον, όπως η «Λευκή κορδέλα» μιλούσε εύστοχα για την ηθική κατατρακύλα των ανθρώπων

ΤHΛ.: 22862000

TVONE

Οι κάτοικοι του χωριού τρομοκρατούνται μόλις ακούν ότι οι Εβραίοι, που τους είχαν για χαμένους, ενδέχεται να επιστρέψουν.
πριν από τον πόλεμο, έτσι και το
«1945» σκιαγραφεί (διακριτικά) την
αποκτήνωση που έχει επέλθει ύστερα από δύο τρομερές συγκρούσεις
μέσα σε διάστημα μιας γενιάς. Τα
παραδείγματά του είναι κάπως αδρά
και σχηματικά, όμως η ουσία παραμένει ίδια και εφιαλτική. Καθώς
οι δύο Εβραίοι διασχίζουν αργά το
χωριό, οι κάτοικοι, εύποροι και
φτωχοί, χωρίζονται πια σε εκείνους
που νιώθουν ενοχές και όσους προσπαθούν να γαντζωθούν στα κεκτημένα.
Οπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κλειδί στο φιλμ του Τόροκ αποτελεί το αισθητικό κομμάτι. Η
ασπρόμαυρη φωτογραφία σε συνδυασμό με το μοντάζ και την οικονομία της αφήγησης, συνθέτουν
ένα σύνολο αγωνιώδες όπως το «Το
τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές» και
ταυτόχρονα στοχαστικό, σαν τα
καλά δείγματα του σύγχρονου κινηματογράφου των ανατολικών
χωρών. Κάπως ειρωνικά, το ιστορικό φιλμ βγαίνει έτσι εκτός χρόνου
για να περιγράψει το καθολικό ανθρώπινο δράμα.

ΤHΛ.: 22477777

ANT1

ΤHΛ.: 22200200

TO BAΡΟΜΕΤΡΟ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Στη «Ληστεία», ο σκηνοθέτης Γκέλα Μπαμπλουάνι του «13 Τζαμέτι» επιστρέφει με ένα γοργών
ρυθμών θρίλερ που εξελίσσεται
(κυρίως) στο διάστημα μιας νύχτας. Τρεις παλιοί φίλοι, τριαντάρηδες που έχουν βαρεθεί να ζουν
στη μιζέρια, αποφασίζουν να κάνουν μια τολμηρή ληστεία. Θύμα
τους ένας διεφθαρμένος πολιτικός, τον οποίο βρίσκουν έτοιμο να
κρεμαστεί την ώρα που «μπουκάρουν» στο σπίτι. Από εκεί ξεκινά η
κατρακύλα μιας βραδιάς γεμάτης
κυνηγητά, ανατροπές και βέβαια
αίμα. Το σενάριο έχει αρκετές
τρύπες, ωστόσο το κλίμα και οι
κώδικες του θρίλερ είναι εκεί για
να δώσουν ενδιαφέρον σε ένα, σε
γενικές γραμμές, άρτιο σύνολο.

ΣΙΓΜΑ

ΤHΛ.: 22580100

ΑLPHA

Στο «Μετά την καταιγίδα» ο Μπαλτάζαρ Κορ-

Στο «24 Hours to Live»

ο Ιθαν Χοκ μεταμορφώνεται σε σούπερ πράκτορα-εκτελεστή της CIA, ο
οποίος χάνει τα πάντα, ακόμα και
την ίδια του τη ζωή για την υπηρεσία. Ωστόσο, μια μυστηριώδης
τεχνολογία τον επαναφέρει, δίνοντάς του μόλις 24 ώρες προκειμένου να εκτελέσει άλλη μία
ριψοκίνδυνη αποστολή. Και κάπου εκεί ξεκινά το χάος...

ΤHΛ.: 22212400

22.15 Uranya

21.05 Road to World Cup 2018

21.05 Unstoppable

21.20 The Bourne Legacy

21.15 Παντρεμένοι κι οι δυο

21.15 Πάμε Πακέτο

07.30 Θεία λειτουργία
10.00 Χρυσές συνταγές - (E)
Eκπομπή μαγειρικής.
11.00 Οι θεριστάδες
Κυπριώτικο σκετς.
12.15 Μάθε τέχνη - (E)
Ψυχαγωγική εκπομπή.
12.45 Ιστορίες του Μιτσήορκη
Κοινωνική μίνι σειρά.
13.30 Αμύνεσθαι περί Πάτρης
Εκπομπή με τον
Πέτρο Κωνσταντίνου.
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.15 ArtCafe - (E)
Πολιτιστική εκπομπή.
15.15 Χωρίς αποσκευές, V - (E)
Tαξιδιωτική εκπομπή.
15.45 Μovie time - (E)
16.15 Tετ - Α - Τετ - (E)
Talk show.
17.30 Σπίτι στη φύση - (E)
Περιβαλλοντική εκπομπή.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.15 Το αΐπι - (E)
Κυπριώτικο σκετς.
18.45 Χωρίς αποσκευές, V
Tαξιδιωτική εκπομπή, με
τον Σάββα Πούμπουρα.
19.15 Η κυρά του μεταξιού
Σειρά εποχής.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.10 Τετ-Α-Τετ
Talk show, με τον
Τάσο Τρύφωνος.
«Αλεξία Μουστάκα».
22.15 Ουρανία (Uranya)
Κοινωνική ταινία, με τους
Άρη Τσάπη,Μαρία Γκράτσια Κουτσινότα, κ.ά.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.15 Συνέχεια της ταινίας
00.00 Graham Norton Show
Chat show.
01.00 Επαν. προγραμμάτων

07.30 Παιδική ζώνη
α. Χίθκλιφ
β. Γουίλ και Ντιούιτ
γ. Ολίβια
δ. H μικρή εξερευνήτρια
ε. Μάγια η μέλισσα
στ. Γιούπι Γιούπι Για
ζ. Ταχυδρομικό τρενάκι
η. Παρέα με τον Ανδρέα
θ. Ντράκο
ι. Μπομπ ο μάστορας
κ. Ο ταχυδρόμος Πατ
λ. Στρουμφάκια
11.00 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
11.30 Παιδική ζώνη - (Ε)
α. Οι σούπερ Γουίνγκς
β. Ντετέκτιβ Νόντι
γ. Τα σούπερ ζωάκια
δ. Ο ταχυδρόμος Πατ
15.30 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
16.00 Το πλοίο της αγάπης - (Ε)
(Love Boat)
Οικογενειακή σειρά.
17.00 I.Q
Σειρά ντοκιμαντέρ.
17.30 The Great Outdoors:
Our National Parks
Σειρά ντοκιμαντέρ.
18.00 Unlocking the Past
Σειρά ντοκιμαντέρ.
18.30 Νational Geographic:
The Greeks-Ντοκιμαντέρ.
Σε τρία μέρη
19.30 EIΔHΣEIΣ (αγγλική)
19.40 EIΔHΣEIΣ (τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Road to FIFA
World Cup 2018
21.30 Graham Norton Show (Ε)
Chat show.
22.30 Ρόκι (Rοcky)
Δράμα.
00.30 EIΔHΣEIΣ
00.50 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

07.00 Θεία λειτουργία
09.40 Aντικλείδι - (Ε)
Σειρά ντοκιμαντέρ,
με τη Χριστίνα Ιακώβου.
10.30 Εύκολα και σπιτικά
Εκπομπή μαγειρικής
με την Αθηνά Λοϊζίδου
και τον Ανδρέα Τέρλα.
11.00 Καθ’ ημάς Ανατολή
Kοινωνική εκπομπή.
12.00 O τροχός της τύχης - (Ε)
Τηλεπαιχνίδι.
13.00 Πάρτι στο χωριό - (Ε)
Ψυχαγωγική εκπομπή με
την Αλεξία Αναστασίου
και τον Στ. Κωνσταντίνου.
15.30 Friends
Κωμική σειρά,
με τους Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, κ.ά.
16.30 Fars Attack - (E)
Eκπομπή ψυχαγωγίας.
17.10 Στο Αλαλούμ - (Ε)
Κωμική σειρά, με τους
Γιώργο Ζένιο, Ελένη Σιδερά, κ.ά.
18.00 EIΔHΣEIΣ
18.10 Συνέχεια της σειράς
19.20 Σαν την Κύπρο
Ψυχαγωγική εκπομπή.
20.10 EIΔHΣEIΣ
21.05 Ασταμάτητο
Unstoppable
Tαινία δράσης, με τους
Ντένζελ Ουάσινγκτον,
Κρις Πάιν, κ.ά.
23.05 Drive Angry
Περιπέτεια.
01.00 EIΔHΣEIΣ
01.05 Την τύχη μου μέσα - (E)
Κυπριακή σειρά.
02.05 Dansing for you - (E)
Τalent show.
05.20 Una Fatsa - (E)

06.10 Πρωινή ενημέρωση
Ενημερωτική εκπομπή.
06.30 40 κύματα - (E)
Ελληνική σειρά.
07.20 Για την αγάπη σου - (E)
Κυπριακή σειρά.
08.40 Mamma mia - (E)
Κυπριακή σειρά.
09.40 Tα κορίτσια
του μπαμπά - (E)
Ελληνική σειρά.
11.10 La Pasta Pomilώri - (E)
Κυπριακή σειρά.
12.00 Συνεντεύξεις
από το πρωινό
12.15 Jamie’s 30 minute meals
Eκπομπή μαγειρικής.
13.00 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ
Τηλεπαιχνίδι.
13.50 Παρθένα ζωή - (E)
Αισθηματική σειρά.
15.30 Ο πόλεμος των άστρων
Eλληνική σειρά.
17.15 Follow, ΙΙΙ
Εκπομπή, με την
Αφροδίτη Γεωργίου.
18.15 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.30 Κάτι χωρισμένα
παλικάρια - (E)
Κωμική σειρά.
20.20 Tα νέα του ANT1
21.20 Η κληρονομιά του Μπορν
The Bourne Legacy
Ταινία με τους Τζέρεμι
Ρένερ, Σκοτ Γκλεν, κ.ά.
23.15 Game of thrones, V - (E)
Ξένη σειρά.
00.00 Τίτλοι ειδήσεων
00.10 Celebrity travel
Tαξιδιωτική εκπομπή.
01.00 Eγκλήματα - (E)
01.50 Πόσο γλυκά με
σκοτώνεις - (E)
02.40 Γιάννης ο όμορφος - (E)

06.15 Οι Τάκκοι - (E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
07.00 Γαλάτεια - (E)
Σειρά εποχής.
08.30 Στον χωρκόν μας - (E)
Σειρά εποχής,
09.00 Oοh La La!
Ψυχαγωγικό μαγκαζίνο,
με τη Σάσα Σταμάτη.
10.30 Θέκλα... μιλάμε ανοιχτά
Κοινωνική εκπομπή με τη
Θέκλα Πετρίδου και τον
Πέτρο Αθανασίου.
11.30 Προορισμός Ευτυχία - (E)
Ψυχαγωγική εκπομπή,
με την Ευτυχία Ανδρέου.
12.30 Όταν μεγαλώσω - (E)
13.00 Στην υγειά μας ρε παιδιά
Ψυχαγωγική εκπομπή.
16.00 Happy Traveller
Tαξιδιωτική εκπομπή
μαγειρικής, με τον
Ευτύχη Μπλέτσα.
16.50 Παραδοσιακή βραδιά (Ε)
Ψυχαγωγική εκπομπή με
την Άντρη Καραντώνη.
18.00 Γεγονότα σε συντομία
18.10 Παραδοσιακή βραδιά
(Συνέχεια)
19.10 Παντρεμένοι κι οι δυο (Ε)
Κωμική σειρά.
20.20 Τομές στα γεγονότα
21.15 Παντρεμένοι κι οι δυο
Κωμική σειρά,
με τους Άννα Μονογιού,
Τόνυ Δημητρίου, κ.ά.
22.00 Survivor
01.00 Γεγονότα σε τίτλους
01.05 Scandal
Δραματική σειρά.
02.00 Oοh La La! - (Ε)
02.40 Επιστροφή - (Ε)
03.20 Σε φόντο κόκκινο - (Ε)
04.40 Survivor Panorama - (Ε)

07.00 Στο δρόμο - (Ε)
Ταξιδιωτική εκπομπή.
07.45 Στη γειτονιά μας - (Ε)
Κωμική σειρά.
08.30 Θα σε δω στο πλοίο - (Ε)
10.00 Σ/K με τον Μάνεση
Ενημερωτική εκπομπή
με το Νίκο Μάνεση.
13.00 Fatto
Eκπομπή μαγειρικής.
13.10 Οικογενειακές
ιστορίες - (Ε)
14.00 Deal - (Ε)
14.45 Το σόι σου - (Ε)
Κωμική σειρά.
16.15 Λούης Νight Show - (E)
Σατιρική εκπομπή.
17.30 Οικογενειακές ιστορίες (Ε)
Αυτοτελείς ιστορίες με
επίκεντρό τους οικογενειακές υποθέσεις.
17.55 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18.00 Οικογενειακές ιστορίες (Ε)
(Συνέχεια)
19.30 To σόι σου, ΙV
Κωμική σειρά, με τις
Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Ρένια Λουιζίδου.
20.15 ΑLPHA NEWS
21.15 Πάμε Πακέτο
Με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου.
22.45 Νότα Μία βραδιάτικα-(Ε)
Μουσικό τηλεπαιχνίδι,
με τη Σμαράγδα Καρύδη.
00.0 Όσο υπάρχουν
τραγούδια - (Ε)
01.40 Οικογενειακές
ιστορίες - (Ε)
02.30 Κόκκινος κύκλος - (Ε)
Αστυνομική σειρά.
03.15 Deal - (Ε)
Τηλεπαιχνίδι.
04.00 Σ/K με τον Μάνεση - (Ε)

CAPITAL

μακούρ («Εβερεστ»)
αφηγείται μια αληθινή
ιστορία επιβίωσης, βγαλμένη κατευθείαν από την καρδιά του Ειρηνικού. Ενα ζευγάρι με πάθος
για την ιστιοπλοΐα ξεκινά ένα ταξίδι με προορισμό την Καλιφόρνια. Ενας τρομερός τυφώνας,
ωστόσο, θα τους κόψει τον δρόμο και θα τους στείλει σε μια
ατέλειωτη περιπλάνηση στην
μέση του πουθενά. Ο Κορμακούρ κατευθύνει με ένταση –αν
και μάλλον συμβατικά– την ιστορία του,δημιουργώντας δύο παράλληλες αφηγήσεις, οι οποίες
τέμνονται προς το τέλος. Με
τους Σεΐλίν Γούντλεϊ και Σαμ
Κλάφλιν.

ΤHΛ.: 25577577

07.10 Tάσος στη μουσική - (E)
08.10 Tηλεαγορά
08.45 Ξένη ταινία
10.25 The sahggydog
12.20 Love begins
14.10 I could never be
your woman
16.00 Στον αστερισμό
17.00 Τηλεαγορά
19.15 Smart house
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Flatliners
Θρίλερ.
01.00 Rapid fear - Θρίλερ.
03.00 Μiles from home

TV PLUS

ΤHΛ.: 22259000

06.30 Παιδική ζώνη
07.30 Τηλεαγορά
09.40 Επιτέλους Σ/K
Mε τη Ναταλία Γερμανού.
13.40 Αποκαλυπτικά
Ψυχαγωγική εκπομπή.
17.10 Τηλεαγορά
19.30 Ιατρική & Βοτανολογία
20.10 EIΔHΣEIΣ
20.30 Τηλεαγορά
21.30 Ξένη ταινία
23.15 Το ταξίδι της ζωής
00.15 Cold Case
Αστυνομική σειρά.
01.10 Επ. προγραμμάτων

SMILE TV
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
23.30

MOVIES BEST

21.00 Michael Jackson
07.10 Hellion
09.00 The Fear (aka La Peur)
10.40 Murder In Mexico:
The Bruce
Beresford-Redman Story
12.15 Eliminators
14.00 Stolen From Suburbia
15.35 Heroes Of Dirt
17.20 Cut Bank
19.00 Picnic At Hanging Rock
21.00 Michael Jackson:
Searching For Neverland
23.00 Manhattan Nocturne
01.00 Cop Car
02.30 La Novia aka The Bride
04.15 A Million Reasons To Die
06.00 Born To Race

GREEK CINEMA

ΤHΛ.: 25715126

Sabrina
Popples
The Owl
Zig And Sharko
Popples
Pacman
Dragonball
Glitter Force
Puppy In My Pocket
Rabbids, II
Sissi The Young Empress
Horseland
Angels Friends
Dragonball
Extreme Dino
Kong

20.25 Η ωραία του κουρέα
07.20 Ένας ιππότης για τη Βασούλα
09.00 Έχει θείο το κορίτσι
10.25 Της τύχης τα γραμμένα
11.55 Οι άσσοι του γηπέδου
13.40 Η θυρωρίνα
15.20 Νύχτες στο Μιραμάρε
17.00 Είσαι στην ΕΟΚ…
μάθε για την ΕΟΚ
18.45 Μανταλένα
20.25 Η ωραία του κουρέα
22.00 Μια τρελή... τρελή οικογένεια
23.55 Προδοσία
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Αύγουστος 1922: Η δραματική υποχώρηση. «Τι γίνεται στη στέγη των τραίνων», είναι η λεζάντα του ίδιου του Κυρμιζάκη.

Πυρκαγιά στο Αφιόν Καραχισάρ το καλοκαίρι του 1921. Ενα χρόνο μετά, από
τα περίχωρα αυτής της πόλης ξεκίνησε η μεγάλη τουρκική αντεπίθεση.

«Το πρωί είχαμε αφίσει για πάντα τον κόλπο της Σμύρνης», γράφει στη λεζάντα αυτής της φωτογραφίας ο Κυρμιζάκης. Αύγουστος 1922.

Παρών στον θρίαμβο και στη συντριβή
Αγνωστο υλικό από τη Μικρασιατική Εκστρατεία του ερασιτέχνη φωτογράφου Δημοσθένη Κυρμιζάκη κυκλοφορεί σε λεύκωμα
λουθούν με κάποια χρονολογική
σειρά τα γεγονότα όπως τα έζησε
ο ερασιτέχνης φωτογράφος. Ο
ίδιος κολλούσε με σχολαστική επιμέλεια και φροντίδα τις φωτογραφίες, συμπληρώνοντας τις απαραίτητες λεζάντες.
Τα άλμπουμ αυτά, γράφει η Νίνα
Κασσιανού, πρέπει να τα συνέθεσε
μετά το πέρας της πολεμικής περιπέτειας, το 1923, όταν βρισκόταν
πια στην Κομοτηνή.
Στην ουσία, ο προσεκτικός αναγνώστης, παρακολουθώντας τη
διαδοχή των φωτογραφιών, θα έχει
μια αρκετά καλή, έστω και υποτυπώδη, αφήγηση πάνω στην πορεία
της εκστρατείας. Από τον θρίαμβο
του 1919, στη δυναμική του 1920
και από εκεί στα πρώτα σύννεφα

Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Είναι εκπληκτικό πόσο άγνωστο
υλικό υπάρχει ακόμα, κυρίως φωτογραφικό, και μάλιστα ερασιτεχνικό, από τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Την περασμένη Κυριακή,
παρουσιάσαμε την ωραία έκδοση
του ΜΙΕΤ «Στέργιος Στεργίου. Κίος
1921-22». Σήμερα, τη σκυτάλη παίρνει ένας άλλος ερασιτέχνης φωτογράφος από εκείνα τα χρόνια, ο
Δημοσθένης Κυρμιζάκης.
Το φωτογραφικό λεύκωμα «Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922.
Φωτογραφικό οδοιπορικό», που
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κουκκίδα, συγκεντρώνει αυτό
ακριβώς το άγνωστο υλικό, το οποίο
ανακαλύφθηκε πρόσφατα, δείγματα

Αφησε πίσω του έξι άλμπουμ, στα οποία ο ίδιος
είχε κολλήσει τις φωτογραφίες, συμπληρώνοντας και τις λεζάντες.

«Ετοιμοι για τους αιθέρας» με το «Σπέτσαι», αεροπλάνο διώξεως «Κάμελ», πολεμικό «αεροδρόμειον Τραλλέων» (Αϊδίνι), 1920.

από το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα στην «Κ».
Ο Δημοσθένης Κυρμιζάκης γεννήθηκε στην Κρήτη τον Ιανουάριο
του 1892, γιος καλλιεργημένου και
εύπορου εμπόρου υφασμάτων. Η
Κρήτη βρισκόταν βεβαίως υπό τουρκική κατοχή τότε και κατά τη διάρκεια των γεγονότων του 1897, οι
Τούρκοι έκαψαν σχεδόν όλα τα μαγαζιά των χριστιανών (του πατρός
Κυρμιζάκη για τρίτη μάλιστα φορά),
οπότε και η οικογένεια μετέβη προσωρινώς στην Αθήνα έως ότου περάσει ο μεγάλος κίνδυνος.
Ο Δημοσθένης Κυρμιζάκης σπούδασε τοπογράφος στο Μόναχο,
έμαθε ιταλικά, γερμανικά και γαλλικά, αλλά η μεγάλη του αγάπη
ήταν η φωτογραφία. Οπως γράφει
στο κατατοπιστικό εισαγωγικό σημείωμά της η Νίνα Κασσιανού, δρ

Στρατιώτης Πετρινιώτης Γεώργιος.
Πέθανε στο τρένο το 1922.

«Τηγανίζονται και πωλούνται κεφτέδες» από Τούρκους στο Αφιόν Καραχισάρ, όταν η πόλη τελούσε υπό ελληνική κατοχή, το 1921-22.

«Το μπαρκάρισμα των λιποτακτών»
τον φοβερό Αύγουστο του 1922.

ιστορικός φωτογραφίας, ουδείς
γνωρίζει πώς προέκυψε αυτή η πετριά με τη φωτογραφία στον νέο
ακόμη Δημοσθένη Κυρμιζάκη.
Το 1916, πάντως, τον βρίσκουμε
έφεδρο στη Γεωγραφική Υπηρεσία

Στρατού. Τρία χρόνια μετά, θα
βρεθεί στη Σμύρνη. Για την ακρίβεια, οι πρώτες φωτογραφίες του
Κυρμιζάκη χρονολογούνται στον
Απρίλιο του 1919 οπότε και ο έφεδρος επιβιβάζεται στο πλοίο «Θε-

τάει ημερολόγιο. Και, βέβαια, φωτογραφίζει συνεχώς.
Το συνολικό υλικό που θα αφήσει πίσω του είναι καταχωρισμένο
σε έξι άλμπουμ και είναι χωρισμένο
σε ενότητες, κεφάλαια που ακο-

μιστοκλής», από τις Ελευθερές,
για το μεγάλο ταξίδι στη Μικρά
Ασία. Ο Κυρμιζάκης είναι παρών
όταν στις 2 Μαΐου το πλοίο καταφτάνει στην προκυμαία της Σμύρνης και όλο αυτό το διάστημα κρα-

Γλίτωσε από την Καταστροφή του ’22, αλλά
σκοτώθηκε το 1940, στην
πρώτη ιταλική αεροπορική επιδρομή στα Χανιά.
του 1921 κι έπειτα στο τέλμα και
στη συντριβή του 1922.
Η φροντισμένη έκδοση, πέρα
από το κείμενο της Ν. Κασσιανού,
περιλαμβάνει βιογραφικό σημείωμα
της Βάντας Ιωαννίδου καθώς και
ιστορική αναφορά που υπογράφει
ο Γιώργος Μαργαρίτης, ιστορικός,
καθηγητής ΑΠΘ.
Επίλογος που ενέχει ένα στοιχείο τραγωδίας: ο Δημοσθένης
Κυρμιζάκης γλίτωσε από τον Σαγγάριο και την τελική καταστροφή
του ’22 για να βρει όμως τον θάνατο την 1η Νοεμβρίου του 1940,
θύμα της πρώτης ιταλικής αεροπορικής επιδρομής στα Χανιά.
Ηταν 48 ετών. Κι ωστόσο άφησε
πίσω του ανεκτίμητα ντοκουμέντα. Οι εξαιρετικές φωτογραφίες
του αποτυπώνουν την ιδιαιτερότητα της ματιάς του.

ΚΡΙΤΙΚΗ / Του ΝΙΚΟΥ Α. ΔΟΝΤΑ

Ατμοσφαιρική «Λειτουργία» του Δημήτρη Μαραγκόπουλου
Δύο σύγχρονα έργα θρησκευτικής
μουσικής παρουσίασε η Χορωδία
της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κτιστάκη στις 15 Μαΐου
στην αίθουσα «Δημήτρης Μητρόπουλος». Η «Ελαφος επί της Πηγής»
του Δημήτρη Μαραγκόπουλου είναι
εμπνευσμένη από την παράδοση
της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ η
«Λειτουργία» του Αμερικανού Στιβ
Ντόμπρογκος στηρίζεται σε αυτήν
της Καθολικής Εκκλησίας. Ωστόσο,
οι μεταξύ τους διαφορές ήταν βαθύτερες.
Το έργο του Μαραγκόπουλου έχει
ήδη παιχθεί αρκετές φορές, μεταξύ
άλλων, σε Κέρκυρα και Λονδίνο. Ο
συνθέτης επέλεξε να ασχοληθεί με
αποσπάσματα μιας από τις παλαιότερες λειτουργίες της αλεξανδρινής
παράδοσης, η οποία αποδίδεται στον
Αγιο Μάρκο και ανάγεται στους πρώτους χριστιανικούς αιώνες. Το έργο

Ο συνθέτης μελοποίησε
το έργο, συγκεράζοντας
ανατολική και
δυτική παράδοση.
αποτελείται από δέκα μέρη, κυρίως
φωνητικά με ορισμένες καθαρά
ενόργανες γέφυρες. Ο λόγος εκφέρεται σύμφωνα με την παράδοση
της ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας από έναν «ψάλτη» και δευτερευόντως από τη χορωδία, της οποίας, όμως, ο ρόλος δεν είναι τόσο να
αποδώσει κάποιο κείμενο.
Τις περισσότερες φορές, μέσα από

Ο ψάλτης και λυράρης Βασίλης Αγροκώστας (στο κέντρο) συνέβαλε αποφασιστικά στην επιτυχία της ερμηνείας.
φθόγγους καλείται να δημιουργήσει
ένα ατμοσφαιρικό περιβάλλον, ώστε
να αναδειχθεί με «συναισθηματικό»
τρόπο το περιεχόμενο όσων τραγουδά ο ψάλτης. Ετσι, το έργο ουσιαστικά κινείται σε δύο παράλληλα
επίπεδα, τοποθετώντας τη βυζαντινή

παράδοση (ψάλτης) σε ένα ατονικό
περιβάλλον (χορωδία και όργανα),
όχι άγνωστο σε θρησκευτικές συνθέσεις του 20ού αιώνα. Ο τελικός
στόχος, ο οποίος συνολικά επιτεύχθηκε, ήταν η δημιουργία μιας «λειτουργίας» με αρχαϊκό χαρακτήρα,

ο οποίος να αντανακλά τις καταβολές
του κειμένου αλλά και την εικόνα
που έχουμε σήμερα για την εποχή
των πρώτων χριστιανικών χρόνων.
Βασικός ερμηνευτής υπήρξε ο
ψάλτης Βασίλης Αγροκώστας, που
με την καθαρή και ισχυρή φωνή του
χωρίς μικρόφωνο θα επιτύγχανε ένα
ακόμα πιο ατμοσφαιρικό αποτέλεσμα. Ο ίδιος έπαιξε επίσης λύρα.
Τέσσερις μουσικοί, ο Φραντς Σεστάνι
(βιολί), ο Δημήτρης Πέτσας (τρομπόνι), η Βάσω Καριώτη και ο Θάνος
Μαργέτης (πλήκτρα) ενίσχυσαν την
ατμόσφαιρα που επεδίωκε ο συνθέτης και η οποία διαμορφωνόταν
κυρίως από τη χορωδία.
Ο Στιβ Ντόμπρογκος, συνθέτης
του δεύτερου έργου, γεννήθηκε το
1956. Εχει συνθέσει περισσότερα
από χίλια έργα (!), ανάμεσα στα οποία
και αρκετά θρησκευτικής μουσικής,
όπως ένα «Στάμπατ Μάτερ», ένα

«Μιζερέρε», «Αμβροσιανοί ύμνοι»
και άλλα. Η «Λειτουργία» του γράφτηκε το 1992, υπήρξε το πρώτο
μείζον χορωδιακό του έργο και έχει
παρουσιαστεί σε περισσότερες από
σαράντα χώρες. Προβλέπει χορωδία
και μικρό ενόργανο σύνολο: δύο βιολιά (Φραντς Σεστάνι και Αντονέλα
Τσέφα), βιόλα (Γιάννης Στρατάκης),
τσέλο (Ρενάτο Ρίπο), κοντραμπάσο
(Οσβαλντ Αμιράλης) και πιάνο (Θάνος
Μαργέτης). Ο συνθέτης έχει μελοποιήσει μέρη του λατινικού λειτουργικού κειμένου σε μια μουσική γλώσσα προσιτή στο ευρύ κοινό, ιδιαίτερα
το αμερικανικό, περισσότερο εξοικειωμένο με στοιχεία της τζαζ και
της ροκ. Το αποτέλεσμα είναι ομοιογενές, με μικρές και μάλλον στοιχειώδεις διαφοροποιήσεις ανάμεσα
στα μέρη, χωρίς κάποια παραπάνω
φιλοδοξία. Αποδόθηκε ευπρόσωπα
από τη Χορωδία της ΕΡΤ.
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