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Εκ των έσω κατάχρηση διαβατηρίων

Eπρεπε να
έφευγα το 2004
από τον ΔΗΣΥ

Κάποιοι εδώ παραπλανούν ενώ ξένοι κύκλοι στοχοποιούν την Κύπρο λέει στην «Κ», ο ΥΠΕΣ Κων. Πετρίδης

«Θα ήθελα και θα
έπρεπε να είχα φύγει
από τον Συναγερμό το
2004, πετώντας τους
και την έδρα στα μούτρα», λέει σε συνέντευξή της στην
«Κ» η Ελένη Θεοχάρους μιλώντας για
το αν θα ενεργούσε διαφορετικά σε
ό,τι αφορά την 56η έδρα. Μιλά και
για τον πόλεμο στον ΔΗΣΥ αποκαλύπτοντας πως «ο Αβέρωφ ήθελε να
απαλλαγεί από εμένα, αλλά ήταν το
σύνολο της κομματικής ηγεσίας που
με υπέσκαπτε». Σελ. 8

Εν μέσω αλλαγών προς ενίσχυση του
επενδυτικού σχεδίου με τα διαβατήρια
αλλά και τις κατά καιρούς επικρίσεις
από το εξωτερικό, ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης διατυπώνει την δυσαρέσκειά του για τον

τρόπο διαχείρισης που έτυχε το σχέδιο
εντός της Κύπρου. Σε εφ’ όλης της
ύλης συνέντευξή του στην «Κ» ο κ.
Πετρίδης εκφράζει την ανησυχία του
για την αξιοπιστία της Κύπρου από
την κατάχρηση του επενδυτικού σχε-

δίου από κάποιους, οι οποίοι, όπως
τονίζει, παραπληροφορούν δίνοντας
την εντύπωση πως η Κύπρος πουλά
διαβατήρια. Ο Υπουργός Εσωτερικών
απορρίπτει το χαρακτηρισμό ότι το
σχέδιο είναι φούσκα, σημειώνοντας

Οι 10 ημέρες που οδήγησαν στις Πρέσπες
Μπιγκ Μπανγκ στο ελλη-

νικό πολιτικό σκηνικό, που
σε πλήρη έκταση θα αναπτυχθεί στην πορεία προς
τις επόμενες εκλογές,
προκάλεσε η συμφωνία
Αθηνών – Σκοπίων. Μια
συμφωνία που δεν ήταν
χωρίς «στροφές» και παλινωδίες, ενώ λίγο έλειψε
να τιναχθεί στον αέρα στο
παρά πέντε. Ο ρόλος των
Αμερικανών, των Ευρωπαίων και ιδίως των Γερμανών υπήρξε διακριτικός, αλλά αποφασιστικός.
Ο κύβος ερρίφθη στην ευρωπαϊκή σύνοδο της Σόφιας στις 17 Μαΐου, όταν
οι Ευρωπαίοι ηγέτες πείστηκαν ότι ο κ. Τσίπρας
πράγματι επιθυμεί την
επίλυση του ζητήματος κι
άνοιξε ο δρόμος που πλέον οδηγεί στις Πρέσπες.
Σελ. 4, 17, 19.

«Αγαπώ την ευθύνη, έχω κι εγώ μερίδιο ευθύνης για την ήττα αλλά ορθώς πολιτευτήκαμε», λέει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο Χρύσης Παντελίδης μιλώντας για την ήττα των προεδρικών εκλογών. Λέει πως το ΔΗΚΟ
δεν αποτελεί πλέον κόμμα συνδιαλλαγών, όπως την προηγούμενη πενταετία και σε ό,τι αφορά τις εσωκομματικές εκλογές εκφράζει περηφάνια για το επίπεδο της εσωκομματικής δημοκρατίας στο ΔΗΚΟ. Σελ. 11

Ο Γ.Γ. στέλνει
την Τζέιν Λουτ
σε ρόλο Πυθίας
Σε νέο κύκλο ερμηνειών για το πλαίσιο
Γκουτέρες οδηγεί η έκθεση του ΓΓ. Η αναφορά στην 30η Ιουνίου μπορεί να θεωρηθεί
και ως αμφισβήτηση των πρακτικών της
ε/κ πλευράς, ενώ γράφει από την άλλη ότι
η Τουρκία υποστήριξε μια βιώσιμη διευθέτηση. Σελ. 5

Συνέδριο «Cyprus in
the Digital Agenda»
Θεματική για ηλεκτροκίνηση
Μία από τις θεματικές του συνεδρίου Cyprus in the Digital Agenda, που διοργανώνουν ο όμιλος SPPMEDIA και η «Κ»
στις 21 Ιουνίου, θα είναι αφιερωμένη
στην ηλεκτροκίνηση. Οι τελευταίες εξελίξεις, οι στόχοι και το υπό εκκόλαψη
σχέδιο κινήτρων. Οικονομική, σελ. 5

Το Capital Plan κλείνει το deal

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Εως τη Δευτέρα η Ελληνική θα ανακοινώσει τη μετοχική δομή

Το Σκοπιανό

Ολα είναι έτοιμα για να κλείσει το deal για
το Συνεργατισμό. Απομένει μόνο η κατάθεση από την Ελληνική του Capital Plan.
Δηλαδή, τα ονόματα των μετόχων που θα
απορροφήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού
και του παθητικού της Τράπεζας (καλό Συ-

νεργατισμό), από υφιστάμενους και άλλους
επενδυτές. Ακολούθως το Δ.Σ. του Συνεργατισμού θα συνέλθει για να εξετάσει την
πρόταση που θα έχει ενώπιόν του από την
Ελληνική Τράπεζα και αναμένεται ότι θα
κλείσει το τελικό deal. Οικονομική, σελ. 4

Ο υιός Κουστό στη Σαντορίνη

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
Ζητείται σύνεση

Σελ. 16

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Η Μακεδονία μία,
η Ελλάδα στα δύο;

Σελ. 16

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ
Σελ. 9
Διαχρονικός και διακομματικός
λαϊκισμός
ΛΑΡΚΟΣ ΛΑΡΚΟΥ
Σελ. 14
Σκοπιανό: Η πλήρης εικόνα

Το τέλος του
προγράμματος
των εκταφών

ΚΥΠΡΙΑΚΟ

κερίνι μιλάει στην
«Κ» για τη συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ. Σελ. 18

Ναι στις θέσεις αλλά
όχι για τις καρέκλες

ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

«Συνολικά, 1.096 αγνοούμενοι ακόμα δεν
βρέθηκαν», δήλωσε η Τ/Κ μέλος της ΔΕΑ
Γκιουλντέν Πλουμέρ Κιουτσιούκ, πυροβολώντας την απόφαση του Συμβουλίου
της Ευρώπης, στο πλαίσιο της εφαρμογής
των τακτικών κινήσεων υλοποίησης του
στρατηγικού στόχου της Άγκυρας για κλείσιμο του προβλήματος. Σελ. 7

Η Φεντερίκα Μογ-

ΧΡΥΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ

πως μαζί με άλλα επενδυτικά σχέδια
βοήθησε να έλθουν φρέσκες επενδύσεις. Ο κ. Πετρίδης πιστεύει πως η
ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα
προήλθε από την εσωτερική αγορά
και όχι από ξένους επενδυτές. Σελ. 6

Το παράξενο
ταγκό Τραμπ - Κιμ

«Ο βυθός της Σαντορίνης είναι σαν ένα υπέροχο θέατρο.
Το σκηνικό είναι μοναδικό:
υποθαλάσσιες σπηλιές, λιβάδια ποσειδωνίας, απότομοι
γκρεμοί και μια φοβερή διαύγεια. Είναι όμως ένα θέατρο
άδειο, χωρίς ηθοποιούς, λέει
στην «Κ» ο 36χρονος Πιερ-Ιβ
Κουστό, ο μικρότερος γιος
του διάσημου ωκεανογράφου και εξερευνητή Ζακ-Ιβ,
και εξηγεί γιατί. Σελ. 20

Και η εμπειρία στο Air Force one
Εύθραυστες γέφυρες στήνονται στην
Άπω Ανατολή από έναν Αμερικανό πρόεδρο που απειλεί να διασπάσει τη Δύση.
Μεγάλες αλλαγές στην Ανατολική Ασία
υπόσχεται η αποπυρηνικοποίηση της
κορεατικής χερσονήσου, αλλά ο δρόμος
θα είναι μακρύς και ολισθηρός. Σελ. 21

Η συμφωνία για το Σκοπιανό των
πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και
Ζόραν Ζάεφ, ενδεχομένως να μην είναι και η καλύτερη δυνατή. Φαίνεται
ωστόσο ότι με τη διεθνή στήριξη που
λαμβάνει (βλ. ΕΕ, ΝΑΤΟ και ΗΠΑ) και
τη δυναμική που προοιωνίζεται να
αναπτύξει στα Βαλκάνια, υπό τας περιστάσεις κρίνεται ευνοϊκή. Θα έχει
δε κόστος, για την όποια κυβέρνηση
στην Αθήνα, τυχόν ανατροπή της.
Σε ό,τι αφορά τη θέση της Κύπρου
έναντι της συμφωνίας, εκ των πραγμάτων, η Λευκωσία θα στηρίξει την
Αθήνα όχι μόνο λόγω των στενών
σχέσεων αλλά και επειδή η Ελλάδα,
ο πλησιέστερος ημών εταίρος στην
ΕΕ, με την αναβάθμιση του κύρους
της στα Βαλκάνια, στην ΕΕ και στο
ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα αναβαθμίζεται
και ως γεωπολιτικός παίχτης στην
ευαίσθητη περιοχή της Ανατολικής
Μεσογείου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι προστάτες των κυκλαδίτικων ναών
Η «Κ» συνάντησε τους συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
στον μνημειώδη Αγιο Ιωάννη Θεολόγο της Νάξου. Όπως λέει ο επικεφαλής των συντηρητών της Εφορείας, Νίκος Βίττης ««Η συντήρηση απαιτεί
ηθική. Πρέπει να μην επεμβαίνεις πολύ, να σέβεσαι αυτό που πιάνεις».

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

Η μπάντα των Arcadian Child κάνει πράγματα
Ιδρύθηκαν το 2013 στη Λεμεσό, και η παρέα των τεσσάρων φίλων από τους
Arcadian Child μετά τον πρώτο τους δίσκο «Afterglow», σπρώχνουν τα όριά
τους ολοένα και περισσότερο και ετοιμάζονται πυρετωδώς για τον επόμενο. Στο μεσοδιάστημα θα τους απολαύσουμε στον Φέγγαρο τον Αύγουστο.

ΒΙΒΛΙΟ

O νεαρός συγγραφέας χωρίς social media
Ο Τουρκοαμερικανός Τζάρετ Κόμπεκ μιλάει στην «Κ» με αφορμή το μυθιστόρημά του «Μισώ το Ιντερνετ». Όπως λέει ο συγγραφέας «Για κάθε
έναν άνθρωπο που βιοπορίζεται απ’ το Twitter, υπάρχουν περίπου
100.000 άλλοι που δεν τα καταφέρνουν».

NICOSIA - LIMASSOL . TEL: 22 897 361
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

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

ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ
Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ο Φούλης, η οριζόντια ψηφοφορία,
η γκεστ σταρ και το... Τατουάζ

Από τους Τραμπ - Κιμ
στους Τσίπρα - Ζάεφ
Στην πολιτική δεν χωράνε
συναισθηματισμοί, δεν
υπάρχει ηθική, υπάρχουν
μόνο σκοπιμότητες που
υπαγορεύονται από συμφέροντα. Μεγάλα και κατά
κανόνα συνασπισμένα. Ιδιωτών, κρατών
ή και συνασπισμών κρατών. Την περασμένη Τρίτη, μέσα σε μια μέρα, ανακοινώθηκαν δύο διεθνείς συμφωνίες,
διά των οποίων φαίνεται να επιχειρείται
η εξομάλυνση σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ
και Βορείου Κορέας από τη μια και Ελλάδας και της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας από την
άλλη. Στην πρώτη περίπτωση, το στοίχημα είναι σαφώς μεγαλύτερο για την
υφήλιο καθότι, αν ευδοκιμήσει η συμφωνία, κλείνει η μεγάλη πληγή στην
Κορεατική χερσόνησο που χαίνει 65
χρόνια. Μια πληγή που εκτός των εκατομμυρίων θυμάτων και της τεράστιας
καταστροφής που άφησε, δίνει προοπτική επανένωσης χιλιάδων οικογενειών, που η λήξη του πολέμου το 1953,
τις βρήκε χωρισμένες βίαια στις δυο μεριές του συρματοπλέγματος. Ταυτόχρονα, διανοίγεται μια προοπτική στοιχειώδους ευημερίας για τα 25 και πλέον
εκατομμύρια των ανθρώπων της Βορείου
Κορέας που δεκαετίες τώρα βιώνουν τα
επίχειρα ενός απολυταρχικού και προσωποπαγούς καθεστώτος τριών γενεών
της οικογένειας των Κιμ, ζώντας σε συνθήκες μιζέριας αλλά και στέρησης βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για
τον Κιμ Γιονγκ Ουν, το όνειρο μετεξέλιξης της Βορείου Κορέας στο μοντέλο
του κομμουνιστικού καπιταλισμού της
Κίνας, είναι σαφώς πιο βολικό από το
σημερινό καθεστώς όπου κάθε δεκάρα
αναλώνεται σε μια παρανοϊκή κούρσα
εξοπλισμών εις βάρος της τεράστιας
πλειοψηφίας της χώρας. Για τον Ντόναλντ Τραμπ και μόνο το γεγονός ότι
κατόρθωσε να «τιθασεύσει» τον «μεγαλύτερο πυρηνικό εχθρό» των ΗΠΑ, όπως
είναι η κρατούσα αντίληψη στην Αμερική, δίνει στην «αντισυμβατική» πολιτική του ένα ακόμα πλεονέκτημα για
δεύτερη θητεία στο Λευκό Οίκο. Μάλιστα, στο πλαίσιο της ίδιας αντίληψης,
η επιστροφή από τον Κιμ των λειψάνων
6.000 Αμερικανών από τον πόλεμο του
’50, θα αποτελέσει τεράστια, επικοινω-

Kυριακή 17 Ιουνίου 2018

νιακής αξίας για τον Τραμπ, επένδυση
πατριωτικής ανάτασης του έθνους. Στην
περίπτωση της συμφωνίας Τσίπρα-Ζάεφ,
και μόνο η τόνωση διεθνώς του τρωθέντος κύρους της Ελλάδας, λόγω των
ασήκωτων υποχρεώσεων έναντι ενός
δυσβάστακτου χρέους, είναι εξόχως σημαντική. Διότι αναβαθμίζεται η επιρροή
της χώρας στα Βαλκάνια -στοιχείο που
θα επιδράσει θετικά και στην οικονομία.
Επίσης η αξιοπιστία που αποκτά η Αθήνα
στα Βαλκάνια ως δύναμη σύνεσης, είναι
προστιθέμενη αξία στις τετραμερείς συνεργασίες της Ελλάδας στα Βαλκάνια
καθώς επίσης και στις τριμερείς με την
Κύπρο και αναβαθμίζουν σημαντικά το
ρόλο της και στην Ανατολική Μεσόγειο
πλέον. Είναι η συμφωνία Αθήνας-Σκοπίων η καλύτερη δυνατή; Όχι και ο
λόγος είναι απλός. Η συμφωνία επί ενός,
ανοικτού για 25 χρόνια, ζητήματος δεν
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς εκατέρωθεν
συμβιβασμούς, που προϊόντος του χρόνου θα αποδειχθούν ήσσονος σημασίας
μπροστά στα οφέλη που θα έχει για τις
δύο χώρες. Τι κέρδισε η Ελλάδα; Όλος
ο πλανήτης θα αναφέρεται πλέον σε
Βόρεια Μακεδονία και όχι σε Μακεδονία
όπως μέχρι τώρα, αν θέλουμε να είμαστε
ειλικρινείς. Η ουσία όμως είναι ότι κέρδισε τη νομιμοποίηση και τη δυνατότητα
να αποκτήσει ένα σύμμαχο εκεί που
είχε ένα εχθρό, στα Βαλκάνια αλλά κυρίως στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ, όπου τα
Σκόπια, θα προσβλέπουν σίγουρα στη
στήριξη της Αθήνας. Κέρδισε η Ελλάδα
ένα σύμμαχο που δέχτηκε να αλλάξει
το όνομα της χώρας του (!), το σύνταγμά
του (!) και όλο το πολιτικό κεφάλαιο
πάνω στο οποίο μέχρι τώρα οι πλείστες
πολιτικές δυνάμεις της χώρας επένδυαν.
Έστω κι αν αυτό σήμαινε ότι κρατούσαν
κλειστές τις πόρτες ένταξης σε Ε.Ε. και
ΝΑΤΟ, την ώρα που οι ίδιες πολιτικές
δυνάμεις διακήρυτταν ότι αυτές ήταν
οι βασικές επιδιώξεις της πολιτικής τους.
Υποχώρηση δεν μπορεί να υπάρξει από
καμία των πλευρών γιατί το κόστος της
θα είναι τεράστιο για τις δύο χώρες αλλά
και ασήκωτο γι’ αυτούς που τυχόν ανατρέψουν τη συμφωνία. Εδώ η ιστορική
προοπτική μπορεί να γραφτεί με πράξεις
και να καταστραφεί με θούρια.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Μαζί με την ατέρμονη συζήτηση για την 56η

έδρα της Βουλής, την εβδομάδα που μπαίνει
θα μας απασχολήσει πολύ και η οριζόντια
ψηφοφορία. Όπως μαθαίνω από πηγή μου
στην Πινδάρου, ο Φούλης το έχει βάλει στόχο
να πρωταγωνιστήσει στις προσπάθειες που
γίνονται για εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας στις Ευρωεκλογές. Πάντως το άγρυπνο βλέμμα του ΑΚΕΛ αλλά και του καλά συνασπσμένου στο θέμα αυτό Ενδιάμεσου, δεν
αφήνουν τίποτα να ξεφύγει.
Η πηγή μου υποστηρίζει πως το όλο θέμα μετατράπηκε σε πολύ πιο μπάχαλο απ’ ότι αρχικά
υπολογίστηκε. “Κάποιοι ήδη προειδοποιούν
πως το κράξιμο από τους πολίτες δεν θα αργήσει αφού τα εύκολα γίνονται δύσκολα.” Άλλη
πηγή μου από τη Βουλή έθεσε το ερώτημα
“πόσο πολύπλοκο είναι να δώσουν στον ψηφοφόρο τη δυνατότητα να ψηφίσει αυτόν που
θέλει;” και υποστήριξε πως η αξιοπιστία των
πολιτικών βρίσκεται για άλλη μια φορά στα δικά τους χέρια με τους πολίτες να τους παρακολουθούν να βγάζουν ξανά τα μάτια τους”.
Όταν σας έγραφα ότι η κόντρα ΟδυσσέαΤσακ Νόρις - Κουρσουμπά θα δίνεται σε γερές δόσεις όπως μια σαπουνόπερα, ούτε και
εγώ γνώριζα ότι ο Γενικός Ελεγκτής θα προανήγγελλε τόσο θεαματικά την συνέχεια της
υπόθεσης. Την προαγγελία που έκανε την
Παρασκευή θα την ζήλευε ακόμα και το “Τατουάζ”! Όπως προανήγγειλε με επίσημη μάλιστα ανακοίνωση, όλες οι απαντήσεις για το
θέμα του δανείου του συζύγου της Κουρσουμπά θα δοθούν στην προγραμματισμένη
συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Ελέγχου στις 21 Ιουνίου.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε ως απάντηση σε
δημοσίευμα του «Πολίτη» με τον οποίο ο
Οδυσσέας-Τσακ Νόρις διατηρεί κόντρα υψηλής έντασης. Όπως και με αρκετούς άλλους.
Πηγή μου στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής
μου έλεγε προχθές πως ο Οδυσσέας παρά τις
ανορθόδοξες μεθόδους του, έχει κάποιους
σταθερούς συμμάχους και στην Επιτροπή αλλά και στην Βουλή. “Μάλιστα, κάποιος (ή κάποια) ενθουσιάστηκε με την ανακοίνωση
Οδυσσέα αφού επιφυλάσσεται για πρωταγωνιστική εμφάνιση γκεστ σταρ στο προαναγγελθέν επεισόδιο της κόντρας”.
Μια καλή προσπάθεια να απαντήσει στα όσα
του καταλόγισε ο Σενέρ Λεβέντ έκανε με
ανακοίνωσή του το ΑΚΕΛ. Είναι η δεύτερη
προσπάθεια μετά την απάντηση που έδωσε ο
ευρωβουλευτής Τάκης Χατζηγεωργίου στον
αρθρογράφο.
Ωστόσο κανένας τους δεν απάντησε στα βα-

«Δημοσιογράφους έχουμε κάμποσους. Να πάρουμε μια συνέντευξη του Λεβέντ να πάει πάσα
κακόν. Να στείλω ερωτήσεις στην Ειρήνη ή καλύτερα στον Τάκη;»
σικά ερωτήματα που έθεσε ο Λεβέντ όπως:
γιατί το ΑΚΕΛ δεν τον κάλεσε ποτέ σε κάποια
εκδήλωσή του, όπως έπραξαν τα άλλα κόμματα; Γιατί τα ΑΚΕΛικά μέσα ενημέρωσης
“Χαραυγή” και “Ράδιο Άστρα” δεν φιλοξένησαν ποτέ μια συνέντευξή του; Γιατί συνεργάζονται με πολιτικές δυνάμεις στα κατεχόμενα
που ποτέ δεν αντιτάχθηκαν στην εισβολή και
κατοχή όπως ο ίδιος πράττει;
Υπενθυμίζω πως ο Λεβέντ ρώτησε δημόσια
το ΑΚΕΛ εάν αυτοί με τους οποίους συνεργάζεται στα κατεχόμενα απέρριψαν και ποτέ τις
εγγυήσεις της Τουρκίας, όπως ο ίδιος ζητά.
Επιπλέον διερωτάται πότε οι συνεργάτες του
ΑΚΕΛ στα κατεχόμενα απαίτησαν την αποχώρηση του τουρκικού στρατού από την Κύπρο,
την αφαίρεση της σημαίας από τον Πενταδάκτυλο, πότε απέρριψαν τον εορτασμό της
20ης Ιουλίου ως νίκη και πότε καταδίκασαν
τη βάρβαρη δολοφονία των Σολωμού και Ισαάκ, όπως ο ίδιος σταθερά πράττει;
Η κυρία Γιαννούλλα, η οποία ως γνωστόν
ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμη περισσότερα, με
ενημέρωσε πως το άρθρο του Λεβέντ προκάλεσε συναγερμό στην ΑΚΕΛική ηγεσία. “Μετά
από πολλές συζητήσεις και λόγω της απήχησης που έχει η φωνή του Λεβέντ μεταξύ των
Ελληνοκυπρίων και δη των αριστερών αποφασίστηκε να εκδοθεί μια απόφαση με ήξεις
αφήξεις για να σωθούν όσα σώζονται μετά

την πρωτοφανή επίθεση”, μου αποκάλυψε.
Στέλεχος του ΔΗΚΟ φέρεται να βρίσκεται στο

μάτι του πριγκιπικού κυκλώνα μετά την αποκάλυψή του, σε φιλική συζήτηση, ότι δεν αποκλείεται να δημοσιοποιήσει τις απόψεις και
τα παράπονά του. Όπως με πληροφορεί η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα, η πριγκιπική αυλή
επιθυμεί μηδενικές αντιδράσεις και επίδειξη
συλλογικότητας μετά τις εκλογές και την ανάδειξη της νέας ηγεσίας. Ωστόσο η στάση του
στελέχους φαίνεται να χαλάει τη σάλτσα.
“Πρόκειται για στέλεχος που τα λέει από παλιά, τυγχάνει ευρείας αποδοχής και αυτό είναι
που ενοχλεί κάποιους. Φαίνεται πως η νέα
πορεία που χαράσσει ο Νικόλας επιθυμεί να
είναι χωρίς αντιδράσεις και αντίλογο. Αν και
καταβάλλονται προσπάθειες για προσέγγιση
και ηρεμία λίγοι είναι αισιόδοξοι ότι δεν θα
έχουμε άλλη μια μεγάλη κρίση στο ΔΗΚΟ εκεί
που όλοι ανέμεναν πως τα πράγματα θα πάνε
προς το καλύτερο” μου είπε η Φωτούλα.
ΚΟΥΪΖ: Αληθεύει ότι πανεπιστημιακοί αλλά

και πολιτικοί ανησυχούν πως το διερευνούμενο σκάνδαλο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα
τύχει πολιτικής εκμετάλλευσης; Ποιος γνωστός πανεπιστημιακός υποστηρίζει ότι η
έρευνα που διεξάγεται θα αφήσει “μια μεγάλη τάτσα” στο καλό όνομα του πανεπιστημίου
ενώ θα επηρεάσει και τις εκλογές για ανάδειξη νέου πρύτανη;
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έχουν μαζευτεί από Κύπριους που θέλουν συχνή ακτοπλοϊκή σύνδεση ΚύπρουΕλλάδας. Κλασική περίπτωση του ότι το
σκάσε και κολύμπα, δεν έβγαλε ποτέ πουθενά. Φέρτε τη Μύκονο κοντά λέμε…

Στη συμφωνία. Ό,τι προσδιορίζεται ως

βόρειο, υπονοεί ότι κάπου υπάρχει και
ένα νότιό του. Δεν ξέρω, ακόμη, αν είναι
καλή ή όχι η συμφωνία για τον Τσίπρα ή
κυρίως για την Ελλάδα. Ξέρω πως τα σημεία του ορίζοντα δεν λένε ψέματα. Κι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς ν’ απαντήσει, πού πέφτει το Νότια σε αντιστοιχία με
τη Βόρεια Μακεδονία.

2

8

Στα είδη. Δεν έχει chance να δεις Heal-
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Στα μέλη. Από τις 33.000 ψήφισαν

7.000 τον Νικόλα. Η δημοκρατία πανταχού παρούσα. Ευτυχώς που στις Αρχιεπισκοπικές, παράδειγμα φέρνω, ο πρώτος
βγαίνει με μεγάλο ποσοστό εφόσον τρέχει
το πλήθος να ψηφίσει γιατί φοβάται την
οργή του Θεού. Μήπως θέλει φοβέρα και
ο Δηκοϊκός ψηφοφόρος;
Στις φήμες. Είναι εξοργιστικό να βγαί-

νει ο Περδίκης και να λέει ότι κλεμμένα ζώα βγαίνουν εκτός Κύπρου. Ας μπει ο
ίδιος 24 ώρες για 7 μέρες να καθαρίσει

Στο φτυάρι. Ο Healthy ο μεγάλος μά-

στρος, το χρυσό φτυάρι στον ώμο το
κουβαλά για απόδειξη; Η καθημερινότητα, τα εγκλήματα, η παραβατικότητα, τα
ναρκωτικά δε θέλουν θάψιμο. Θέλουν ν’
ασχοληθείς αλλά σαν να μου φαίνεται πως
για σένα Πρόεδρε το καλοκαίρι ξεκίνησε 4
του Φλεβάρη. Ζήτω η Κύπρος του 2030.

thy-Ακιντζί να κάνουν πλέον τόκα αλά
Τραμπ-Κιμ. Στη δεύτερη περίπτωση μιλάμε για homo sapiens που βρήκανε τρόπο
να τα πουν, στην πρώτη για homo salavaticus που σαλαβάτησαν περισσότερο παρά
που μίλησαν.

3

Στις υπογραφές. 11.000 υπογραφές

Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω και εγώ Πρόεδρος της Βουλής.

κλουβιά στα καταφύγια, και μετά να έχει
και άποψη. Γιατί πολύ μας βγαίνει να μιλάμε, και λίγο να μπούμε στη θέση του να
καταλάβουμε και τι λέμε κιόλας.

θα το ξανακάνουμε. Να πάει και η καρδιά
του ΑΚΕΛ στη θέση της, αλλά στη μισή τιμή το ευρώ δεν μπορούμε να το ρίξουμε
για να μας ξανάρθετε.

5
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Στις πλάτες. Μας γύρισαν οι Ρώσοι τις

πλάτες τους και πάνε διακοπές Τουρκία. Όχι γιατί θέλει η Κύπρος να «απορωσοποιηθεί» ούτε γιατί είπαμε μια φορά και
εμείς τη λέξη ΝΑΤΟ στην Κύπρο. Σόρι. Δεν

Στα λάστιχα. By the way, τα εκατοντά-

δες λάστιχα στο Δάλι είναι έτοιμα να
βγούνε στο highway, όχι να βγουν από τη
μέση. Ή να αρπάξουν, με την τόση ζέστη.
Διαλέγετε και παίρνετε.

Στο deal. Μετά από τα τόσα φανερά

και μη φανερά (που ίσως ήταν και περισσότερα) εμπόδια, φαίνεται πως το deal
του Συνεργατισμού κλείνει. Όπως το είχε
σχεδιάσει ο Χάρης και μαζί με τη δουλειά
που έριξαν τα στελέχη της τράπεζας αλλά
και της Ελληνικής, που αλήθεια, έπαιξε
δυνατά τα χαρτιά της. Το happy end, μπορεί να το πει ο Χάρης. Άλλοι δεν ξέρω αν
χαίρονται, αλλά δεν είναι της ώρας.
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Στο Surviror. Έργα στην Ομήρου, η

πλατεία Ελευθερίας στα μπάζα και
παράλληλα ράλι στην πρωτεύουσα το Σαββατοκύριακο. Μιλάμε αυτό δεν είναι μένω
σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη, αλλά μένω στον Άγιο Δομήνικο και σηκώνω την
κούπα του Survivor για πλάκα.

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
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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
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Ζήσε μια μοναδική αίσθηση ελευθερίας στο ολοκαίνουριο premium original SUV, με τεχνολογία αιχμής και αυθεντικό
Jeep® DNA. Απόκτησέ το τώρα και μάθε να απολαμβάνεις να ξεπερνάς τα όριά σου.
Jeep® Renegade 1.6 Diesel Αυτόματο: Mικτή κατανάλωση από 4.5 l/100km | Εκπομπές CO2 από 118 g/km.
*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις | Ο εξοπλισμός του βασικού μοντέλου μπορεί να διαφέρει από αυτόν της φωτογραφίας.
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 17 Ιουνίου 2018

Ο ρόλος των ΗΠΑ
στη συμφωνία
Αθήνας - Σκοπίων
Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια πλέον έχουν αναβαθμιστεί για
την Ουάσιγκτον, που θέλει να εξαλείψει κάθε ρωσική επιρροή
Ηνωμένα Έθνη
Του ΑΠΟΣΤΌΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΏΤΗ

Παρά το γεγονός ότι η αμερικανική
κυβέρνηση δεν είχε άμεση εμπλοκή
στις διαπραγματεύσεις Ελλάδας–
Σκοπίων, ο ρόλος της Ουάσιγκτον
ήταν καθοριστικός στο να γίνει κατορθωτή η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των δύο πρωθυπουργών, αφού
προηγήθηκε η διπλωματική εργασία
των υπουργών Εξωτερικών Κοτζιά
και Ντιμιτρόφ. Ουσιαστικά το παιγνίδι κερδήθηκε ένα περίπου χρόνο
νωρίτερα, όταν η Ουάσιγκτον στήριξε την πολιτική αλλαγή στην πΓΔΜ
στηρίζοντας τον μετριοπαθή Ζόραν
Ζάεφ και βοηθώντας στη δημιουργία
κυβέρνησης συνασπισμού με το
αλβανικό κόμμα του Ταλάτ Τζαφέρι.
Η άμεση αμερικανική παρέμβαση
ξάφνιασε πολλούς οι οποίοι θεωρούσαν ότι η νέα κυβέρνηση Τραμπ
θα ακολουθούσε απομονωτική πολιτική στα Βαλκάνια. Ωστόσο, ως
άριστος γνώστης των Βαλκανίων,
ο Χόιτ Μπράιαν (έχει υπηρετήσει
γενικός πρόξενος στη Θεσσαλονίκη
και μιλά άπταιστα ελληνικά) είχε
την ακλόνητη πεποίθηση, πως για
να επιβιώσει η μετριοπαθής κυβέρνηση που ακόμη ήταν στα σκαριά,
θα έπρεπε να αφαιρεθούν τα αίτια
που έθρεφαν το εθνικιστικό VMRO
κι αυτό θα γινόταν μόνο με την επίλυση της διαφοράς Ελλάδας – Σκοπίων και την ευρωατλαντική πορεία
της πΓΔΜ.

Το ιστορικό

Η πρώτη επίσκεψη του νέου
υπουργού Εξωτερικών, Νικόλα Ντιμιτρόφ, είναι στην Αθήνα στις 3
Ιουνίου, όπου συναντάται με το
Νίκο Κοτζιά και συμφωνούν να βρίσκονται σε επαφή για διαπραγματεύσεις. Ο Έλληνας υπουργός στις
δηλώσεις του εκφράζει την ετοιμότητα της Αθήνας να στηρίξει τη νέα
κυβέρνηση της γειτονικής χώρας.
Οι δηλώσεις χαιρετήθηκαν αμέσως
από τον Χόιτ Μπράιαν, ο οποίος
δύο εβδομάδες αργότερα στην Ελλάδα, πραγματοποίησε συναντήσεις
πέραν των κυβερνητικών αξιωματούχων και με τοπικούς παράγοντες
της Βόρειας Ελλάδας. Οι εξελίξεις
στα Βαλκάνια πλέον έχουν αναβαθμιστεί για την Ουάσιγκτον, που μετά
το αποτυχημένο πραξικόπημα στο
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Αυτή τη φορά οι Αμερικανοί όντως δεν άσκησαν
πιέσεις στην ελληνική
κυβέρνηση, η οποία τους
παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο γεωστρατηγικό
σχέδιο, από τα Βαλκάνια
μέχρι την Ανατ. Μεσόγειο.
Μαυροβούνιο τον Οκτώβριο του
2016 θέλει να εξαλείψει κάθε ρωσική
επιρροή, που εστιάζεται πρωτίστως
στη Σερβία και κατά δεύτερο λόγο
στα Σκόπια. Όπως προκύπτει από
ανάλυση της Ερευνητικής Υπηρεσίας του Κογκρέσου για τη ρωσική
επιρροή στα Δυτικά Βαλκάνια, σε
σχέση με τα Σκόπια «η Μόσχα συνεχίζει να υποστηρίζει ηγέτες που
αρχικά αρνήθηκαν να παραδώσουν
τον έλεγχο της κυβέρνησης μετά
τις εθνικές εκλογές του 2016, οδηγώντας σε πολιτική και εθνική αναστάτωση». Είναι προφανές ότι η
ανάλυση αυτή εξηγεί και τους λό-

γους της άμεσης επέμβασης της
Ουάσιγκτον τον Απρίλιο, για το σχηματισμό κυβέρνησης.
Το Αύγουστο ο αντιπρόεδρος
των ΗΠΑ Μάικ Πενς συναντάται
στην Ποντγκόριτσα με τους ηγέτες
της «Αδριατικής Χάρτας» και στο
περιθώριο έχει συνάντηση με τον
πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, στον
οποίο υπόσχεται βοήθεια για ένταξη
στο ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση
ότι θα διευθετηθεί η διαφορά με
την Ελλάδα. Στις 31 Αυγούστου ο
Νίκος Κοτζιάς ανταποδίδει την επίσκεψη στα Σκόπια και οι συζητήσεις
είναι ιδιαίτερα θερμές. Το θέμα της
επίλυσης της διαφοράς πλέον μπαίνει στο πλαίσιο μιας ευρύτερης
στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.
Παράλληλα, ξεκινά και η συζήτηση
για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, κυρίως όσα σχετίζονται με
ζητήματα που προκαλούν την Ελλάδα, όπως αγάλματα, ονομασίες
κ.λπ. Στις 20 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της συνόδου της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ, συναντιούνται
σε δείπνο, οι υπουργοί Εξωτερικών
Νίκος Κοτζιάς και Νικόλα Ντιμιτρόφ
και συνεχίζουν τις συζητήσεις που

Παρά την «Σουδοποίηση» της επίσκεψης Τσίπρα από μεγάλη μερίδα του ελληνικού Τύπου, αμέσως έγινε κατανοητό

πως το ζήτημα των Σκοπίων και η επίλυση της διαφοράς αποκτούσε νέα δυναμική.
είχαν 29 μέρες νωρίτερα στα Σκόπια.
Η συνάντηση πήγε πολύ καλά, ωστόσο οι τοπικές εκλογές στα Σκόπια
στις 15 Οκτωβρίου δεν ευνοούσαν
άμεση εκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Στις 17 Οκτωβρίου συναντάται στο Λευκό Οίκο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με τον
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
Παρά την «Σουδοποίηση» της
επίσκεψης από μεγάλη μερίδα του
ελληνικού Τύπου, αμέσως έγινε κατανοητό πως το ζήτημα των Σκοπίων
και η επίλυση της διαφοράς αποκτούσε νέα δυναμική. Η βασική συζήτηση έγινε μία μέρα νωρίτερα,
μεταξύ του Νίκου Κοτζιά και του
τότε συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας
του προέδρου Τραμπ, H.R. McMaster. Όπως γράψαμε τότε στην «Κ»,
εκφράστηκε η στήριξη των ΗΠΑ

«στη διπλωματική επίλυσητης διαφοράς Ελλάδας – Σκοπίων, όπου θα
πρέπει στο αμέσως επόμενο διάστημα να αναμένεται ένταση της
κινητικότητας». Οι τελευταίες πινελιές της αμερικανικής παρέμβασης
για την προετοιμασία της έναρξης
των διαπραγματεύσεων συνέπεσαν
με νέα επίσκεψη στην περιοχή το
Δεκέμβριο, του αναπληρωτή υφυπουργού Εξωτερικών Χόιτ Μπράιν,
του οποίου φαίνεται ιδέα ήταν η
συνάντηση Τσίπρα – Ζάεφ στο Νταβός. Η επίσκεψη αυτή του Χόιτ
Μπράιαν έμελλε να είναι και η τελευταία, αφού στις αρχές Ιανουαρίου
κι ενώ ήταν ο επικρατέστερος για
τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στα
Σκόπια, ξαφνικά παραιτήθηκε. Ήταν
αδιαμφισβήτητα από το 2014 μέχρι
την παραίτησή του, ο «εγκέφαλος»

Τα τηλεγραφήματα και οι πιέσεις για το όνομα
Πέραν τούτου, σημαντικό ρόλο
έπαιξαν οι τετραμερείς συνεργασίες
της Ελλάδας στα Βαλκάνια, οι τριμερείς με την Κύπρο στη Μεσόγειο
και η αναβάθμιση του ρόλου της
σε συνδυασμό με τα αυξημένα ρίσκα που πλέον είχε η Τουρκία, μετά
την επιδείνωση των σχέσεων με
την Ουάσιγκτον. Καθοριστικό επίσης ρόλο έπαιξαν και οι σαφέστερες
κόκκινες γραμμές που είχε σ’ αυτές
τις διαπραγματεύσεις η Αθήνα, σε
σύγκριση με το 2008. Για παράδειγμα, σε όλα τα τηλεγραφήματα
μεταξύ Ιανουαρίου – Απριλίου 2008
της αμερικανίδας πρέσβειρας στα
Σκόπια Μιλοβάνοβιτς (που αναρτήθηκαν στη Wikileaks) είναι σαφές
ότι η βασική γραμμή της Αθήνας
είναι ονομασία με γεωγραφικό
προσδιορισμό, αλλά χωρίς να αλλάξει η συνταγματική ονομασία
της χώρας, δηλαδή μία διεθνής
ονομασία (κυρίως σε διεθνείς οργανισμούς) και μία συνταγματική.
Καμία από τις χώρες που είχαν ανα-

Από ίδια τηλεγραφήματα διαφαίνε-

ται ότι ενώ ο Νίμιτς προτείνει τις
γνωστές ονομασίες (με προκρινόμενη τη Βόρεια Μακεδονία), τα
Σκόπια επιμένουν σε «Κράτος της
Μακεδονίας», «Ανεξάρτητη Δημοκρατία της Μακεδονίας», «Ευρωπαϊκή» κλπ, με τους αμερικανούς
να τους «πιέζουν» να δεχθούν μία
από τις προτάσεις Νίμιτς.

γνωρίσει τα Σκόπια ως «Δημοκρατία
της Μακεδονίας» δεν θα υποχρεωνόταν να χρησιμοποιούσε το διεθνές όνομα. Σε σχέση με τη μακεδονική γλώσσα και την εθνότητα,
υπήρχε μία κατανόηση μεταξύ του
σοσιαλιστή προέδρου Τσερβενκόφσκι και των Αμερικανών πως
αν και δεν θα υπήρχε αναφορά στη
συμφωνία, θα ρυθμιζόντουσαν
προς όφελος των Σκοπίων με το
ψήφισμα του Σ.Α. Από ίδια τηλεγραφήματα διαφαίνεται ότι ενώ ο
Νίμιτς προτείνει τις γνωστές ονομασίες (με προκρινόμενη τη Βόρεια
Μακεδονία), τα Σκόπια επιμένουν
σε «Κράτος της Μακεδονίας», «Ανεξάρτητη Δημοκρατία της Μακεδονίας», «Ευρωπαϊκή», «Συνταγματική» κλπ, με τους αμερικανούς να
τους «πιέζουν» να δεχθούν μία από
τις προτάσεις Νίμιτς, για διεθνή
χρήση και σε διμερές επίπεδο για
τις χώρες που αναγνωρίζουν τα
Σκόπια ως πΓΔΜ. Μετά το ελληνικό
βέτο στο Βουκουρέστι, είναι η πρώ-

τη φορά που προκύπτει μέσα από
τα αμερικανικά τηλεγραφήματα
αλλαγή της ελληνικής θέσης. Όπως
προκύπτει από τηλεγράφημα του
πρέσβη στη Αθήνα Σπέκχαντ
(21/7/2008), η ελληνική κυβέρνηση
εκτιμά πλέον ότι όποιο κόστος ήταν
να πληρώσει για το βέτο το πλήρωσε και τώρα ζητά πέραν του γεωγραφικού προσδιορισμού στη
σύνθετη ονομασία και το erga
omnes ακόμη και στις διμερείς σχέσεις, μη επιμένοντας πάλι στην αλλαγή της συνταγματικής ονομασίας
για το εσωτερικό. Δείχνει ταυτόχρονα δύσπιστη προς το περιεχόμενο του ψηφίσματος του Σ.Α. και
θέλει πρότερη γνώση του περιεχομένου του. Στα Σκόπια οι διαφορές του προέδρου Τσερβενκόφσκι και του πρωθυπουργού
Γκρουέφσκι είναι έντονες, με τους
φόβους των Αμερικανών για ενίσχυση του δεύτερου από το ναυάγιο
των διαπραγματεύσεων να επιβεβαιώνονται.

της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής στα Δυτικά Βαλκάνια.

Η αθόρυβη διπλωματία

Μετά την αποχώρηση από τη
σκηνή του Χόιτ Μπράιαν, τη σκυτάλη παραλαμβάνει ο υφυπουργός
Εξωτερικών αρμόδιος για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, Γουές Μίτσελ. Όντας
ειδικός σε ζητήματα Κεντρικής Ευρώπης, διευρύνει το φάκελο του
Χόιτ Μπράιαν, ενώ παράλληλα εργάζεται πάνω στη νέα αμερικανική
στρατηγική στην Ανατ. Μεσόγειο.
Στις 15 Μαρτίου ο κ. Μίτσελ επισκέπτεται τα Σκόπια και την επομένη την Αθήνα. Η πρώην βοηθός
υφυπουργός Εξωτερικών και νυν
αναλύτρια στο Ινστιτούτο Brookings,
Αμάντα Σλότ, σε άρθρο της αμέσως
μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Τσίπρα – Ζάεφ, ίσως πιστώνει
περισσότερο απ’ όσο του αναλογεί,
τον Γουές Μίτσελ για την επιτυχία,
παρόλο που η συμβολή του ήταν
πολύ θετική. Γράφει η κ. Σλότ: «Ενώ
οι διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις υποστήριξαν ενεργά αυτή
την προσπάθεια, η κυβέρνηση
Τραμπ αξίζει να επαινεθεί για την
αθόρυβη εμπλοκή της που βοήθησε
στο να καλυφθεί η τελική ευθεία…
Οι ΗΠΑ ενεπλάκησαν σε μια αθόρυβη διπλωματία τους τελευταίους
μήνες, με επικεφαλής τον υφυπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Γουές
Μίτσελ και με την υποστήριξη των
πρεσβευτών στην Αθήνα και τα
Σκόπια. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης
που πραγματοποίησε τον Μάρτιο
στη περιοχή, ο Μίτσελ ορθώς παρατήρησε ότι οι συνθήκες για την
επίτευξη συμβιβασμού ήταν καλύτερες από ποτέ». Σε αντίθεση με
όσα συνέβαιναν προ του ελληνικού
βέτο, τον Απρίλιο του 2008, αυτή
τη φορά οι Αμερικανοί όντως δεν
άσκησαν πιέσεις στην ελληνική κυβέρνηση, η οποία τους παρουσίασε
ένα ολοκληρωμένο γεωστρατηγικό
σχέδιο, από τα Βαλκάνια μέχρι την
Ανατολική Μεσόγειο.

Μισάνοιχτο το κυπριακό παράθυρο του Σεπτέμβρη
Η επόμενη γενική συνέλευση των ΗΕ και η πιθανότητα εξελίξεων προς μια νέα διαδικασία με αφετηρία τα λεγόμενα Γκουτέρες
<
<
<
<
<
<
<

Του ΜΙΧAΛΗ ΤΣΙΚΑΛA

Η τρέχουσα περίοδος μέχρι και τη
γενική Συνέλευση των ΗΕ τον Σεπτέμβριο είναι ήδη και κατά πάσα
πιθανότητα θα συνεχίσει να είναι
μια στάσιμη περίοδος για το Κυπριακό. Η πιθανότητα αυτή, και
ενώ δεν διαφαίνεται καμιά κινητικότητα ούτε και σε διεθνές επίπεδο, κάθε άλλο παρά καλωσορίζεται από τη Λευκωσία. Όπως είναι
σε θέση να γνωρίζει η «Κ», υπάρχει
και από τον ίδιο τον Πρόεδρο Αναστασιάδη η επιθυμία του να καταγραφεί πρωτοβουλία αλλά προς τη
σωστή κατεύθυνση, που θα έδινε
το ερέθισμα τουλάχιστον για επανέναρξη συνομιλιών.
Ωστόσο, την ίδια ώρα, ο ίδιος
δεν φαίνεται διατεθειμένος να κατέλθει σε διάλογο υπό τις όποιες
προϋποθέσεις. Κι από την άλλη,
όμως, δεν υπάρχει καμία διάθεση,
όπως λένε οι πληροφορίες, ούτε
και από τον Μουσταφά Ακιντζί. Ο
τελευταίος θέλει μια συμφωνία πακέτο, και να πέσουν πέριξ αυτής
υπογραφές ενώ την ίδια ώρα σε

Για τους Αμερικανούς είναι δύσκολο, οι Τούρκοι
λένε πως δεν γίνεται συμφωνία γιατί οι Ε/Κ δεν
έχουν πάρει απόφαση να
μοιραστούν την εξουσία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν θέλει να κατέλθει σε όπως-όπως διάλογο και ο Ακιντζί θέλει συμφωνία πακέτο με

πολλά θέματα όμως ανοιχτά.

αυτή τη συμφωνία αφενός δεν θα
εμπεριέχονται ασφάλεια και εγγυήσεις αφετέρου πολλά από 100
θέματα που είναι ανοιχτά δεν έχουν
καν συζητηθεί. «Σε αυτό το πλαίσιο

είναι σαν να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο. Δεν γίνεται να
μεταβούμε έτσι σε μια διάσκεψη,
η άλλη πλευρά έχει υπαναχωρήσει
ακόμη και από καταγεγραμμένες

συγκλίσεις και δεν θέλει καν να
μπει στη διαδικασία συνομιλιών
στην Κύπρο», τόνισαν στην «Κ»
αρμόδιες πηγές. Αυτή η ατμόσφαιρα, όμως, την οποία βαραίνουν

ακόμη περισσότερο η μεταξύ κυβέρνησης-ΑΚΕΛ διαμάχη για το
πλαίσιο Γκουτέρες, κρύβει πολλούς
κινδύνους οι οποίοι δεν αποκλείεται
να αποκαλυφθούν ακόμη και από
τον ίδιο τον ΓΓ μετά τον Σεπτέμβριο.
Ειδικά δε, αν σε επόμενη έκθεσή
του αναφέρει πως η διαπραγμάτευση για το Κυπριακό ως έχει,
είναι κλειστή, κάτι που αν μη τι
άλλο θα βάλει νερό στο μύλο της
Τουρκίας, και προκαλεί ήδη ανησυχία στη Λευκωσία.

Τα οικονομικά

Και ενώ αναμένονται οι εκλογές
στην Τουρκία για να διαφανεί το
πότε θα ξεκλειδώσει η κάθοδος της

Τζέιν Λουτ στην Κύπρο, διπλωματικές πηγές με τις οποίες μίλησε η
«Κ» επίσης δίνουν μεγάλη βαρύτητα
στον Σεπτέμβριο και στη Σύνοδο
των ΗΕ. Το πιθανότερο είναι, όπως
λένε οι ίδιες πηγές, να υπάρξει μια
συνάντηση που θα ξεκαθαρίσει τα
δεδομένα με όλους τους εμπλεκόμενους στο Κυπριακό. Της συνάντησης, στο καλό σενάριο, ακολουθεί
ξεκλείδωμα της διαδικασίας για παρακάτω ή επισημοποίηση του παγώματος που όπως γίνεται αντιληπτό, είναι το χειρότερο σενάριο.
«Χρειάζεται τώρα να κάνει κάποιος
μια παρέμβαση αλλά το ζήτημα είναι
ποιος. Για τους Αμερικανούς είναι
δύσκολο, οι Τούρκοι λένε πως δεν
γίνεται συμφωνία γιατί οι Ε/Κ δεν
έχουν πάρει απόφαση να μοιραστούν την εξουσία. Τον Σεπτέμβριο
πάντως είναι ευκαιρία να πει ο ΓΓ
ότι αν είστε διατεθειμένοι να πάμε
για διαπραγμάτευση, να συζητήσουμε και ασφάλεια εγγυήσεις, τότε
ναι». Αυτό εννοούσε άλλωστε ο κ.
Γκουτέρες λέγοντας πως αν οι δυο
πλευρές είναι έτοιμες τότε θα υπάρξει συνέχεια, όπως προστίθεται.
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Ο ΓΓ στέλνει την Τζέιν Λουτ σε ρόλο Πυθίας

Για την ερμηνεία του πλαισίου της στρατηγικής συμφωνίας που ο ίδιος o Αντόνιο Γκουτέρες παρουσίασε στις 30 Ιουνίου
Ηνωμένα Eθνη Tου ΑΠΟΣΤΌΛΗ ΖΟΥΠΑΝΙΏΤΗ

Σε νέο κύκλο ερμηνειών και αντιπαραθέσεων για το περιεχόμενο του
πλαισίου Γκουτέρες αναμένεται να
οδηγήσει η έκθεση του ΓΓ του ΟΗΕ
για τις καλές του υπηρεσίες στο Κυπριακό, που επιδόθηκε ανεπίσημα
στα μέλη του ΣΑ. Έτσι, ενώ παραθέτει τις ερμηνείες που έδωσαν μετά
την άτυπη συνάντηση της 16ης
Απριλίου οι δύο ηγέτες, ο Ακιντζί
με δηλώσεις στις 30 Απριλίου κι ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης στις 2 Μαΐου, γράφει: «Σε περίπτωση που οι
πλευρές αποφασίσουν από κοινού
να επαναλάβουν τις συνομιλίες, το
πλαίσιο των έξι σημείων που εισήγαγα στο Crans-Montana στις 30
Ιουνίου 2017 θα μπορούσε να αποτελέσει τη βάση για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη στρατηγικής συμφωνίας και την προετοιμασία της συνολικής διευθέτησης», ξεκαθαρίζοντας ότι το πλαίσιο
περιελάμβανε στοιχεία σχετικά με
το εδαφικό, την πολιτική ισότητα,
το περιουσιακό, την ισότιμη μεταχείριση, την ασφάλεια και τις εγγυήσεις. Η αναφορά στην 30η Ιουνίου μπορεί να ερμηνευθεί ότι μόνο
τότε ανέπτυξε ο ίδιος ο ΓΓ τις προτάσεις του στην Διάσκεψη για την
Κύπρο, αλλά να θεωρηθεί και ως αμφισβήτηση των πρακτικών της ε/κ
πλευράς για όσα διευκρίνισε εξ ονόματός του Αντόνιο Γκουτέρες, ο ειδικός του σύμβουλος, Εσπεν Μπαρθ
Έιντε. Πάντως στην έκθεση ο κ.
Γκουτέρες μεταθέτει τη διευκρίνιση
όλων αυτών των ζητημάτων στις
διαβουλεύσεις που θα έχει με τις
πλευρές στις προσεχείς εβδομάδες
αξιωματούχος του ΟΗΕ, προφανώς
η Τζέιν Χολ Λουτ.
«Πιστεύω ότι εξακολουθεί να
υπάρχει περιθώριο για τις πλευρές
να ενεργήσουν με υπευθυνότητα

Η αναφορά στην 30η Ιουνίου μπορεί να ερμηνευθεί ότι μόνο τότε ανέπτυξε ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ τις προτάσεις του στη Διάσκεψη, μπορεί

όμως να θεωρηθεί και ως αμφισβήτηση του περιεχομένου των πρακτικών της ελληνοκυπριακής πλευράς.
<
<
<
<
<
<
<

«Η Τουρκία επανέλαβε
την υποστήριξή της για
μια “βιώσιμη διευθέτηση” του Κυπριακού»,
γράφει ο Γκουτέρες.
και αποφασιστικότητα, προκειμένου
να καταγράψουν μια κοινή πορεία
για το νησί. Κατά την προσεχή περίοδο, σκοπεύω να στείλω ανώτερο
αξιωματούχο των Ηνωμένων Εθνών
για να διεξάγει εμπεριστατωμένες
διαβουλεύσεις με τα μέρη. Οι διαβουλεύσεις θα παράσχουν ένα πιο
επίσημο, δομημένο και λεπτομερή
δίαυλο για τα μέρη να μεταφέρουν
στα Ηνωμένα Έθνη τα αποτελέσματα του προβληματισμού τους μετά
το Κρανς Μοντανά και να βοηθήσουν να καθοριστεί εάν οι συνθήκες
έχουν ή δεν έχουν ωριμάσει σε αυτό
το στάδιο για μια ουσιαστική διαδικασία. Ενθαρρύνω τα μέρη να
αναγνωρίσουν τη σημασία αυτής
της άσκησης και να αξιοποιήσουν

την ευκαιρία ανάλογα», γράφει στις
παρατηρήσεις του. Στην ανασκόπηση των εξελίξεων που έλαβαν χώρα, αναφέρεται στις συναντήσεις
που είχε με τους ηγέτες το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, σε δημόσιες
τοποθετήσεις των ηγετών και τη
στάση των εγγυητριών δυνάμεων.
Για τη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημειώνει την ετοιμότητα
να διαπραγματευτεί με βάση το πλαίσιο του ΓΓ του ΟΗΕ στο Crans-Montana, υπό την προϋπόθεση της καλής
προετοιμασίας, αλλά και τη διευκρίνιση ότι δεν θα μπορούσαν να
γίνουν διαπραγματεύσεις ενώ θα
συνεχίζονται «τουρκικές προκλήσεις
στην ΑΟΖ της Κύπρου». Για τις θέσεις
του Μουσταφά Ακιντζί αναφέρει
ότι επιβεβαίωσε επίσης τη δέσμευσή
του στο πλαίσιο των έξι σημείων
για την επίλυση των βασικών εκκρεμών ζητημάτων σε ένα στρατηγικό πακέτο. Ανέφερε, ωστόσο, ότι
δεν θα συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις «ανοικτού τέλους». Δήλωσε
έτοιμος να συμμετάσχει σε «χρονικά
δεσμευμένες, καλά δομημένες και

προσανατολισμένες σε αποτελέσματα συνομιλίες».

Για τις εγγυήτριες
Για την Τουρκία αναφέρει ότι
«εξέφρασε αμφιβολίες ως προς τη
δυνατότητα επίτευξης λύσης με
βάση τις καθορισμένες παραμέτρους,
δεδομένων των αποτελεσμάτων του
Crans-Montana και των αποτυχιών
του παρελθόντος. Η Τουρκία επανέλαβε ωστόσο την υποστήριξή της
για μια “βιώσιμη διευθέτηση” του
Κυπριακού». Για την Ελλάδα ότι
«επανέλαβε τη δέσμευσή της να
βρεθεί μια δίκαιη και μόνιμη λύση
στο Κυπριακό με βάση τα ψηφίσματα
του ΣΑ των ΗΕ και το πλαίσιο που
έθεσα στο Crans-Montana». Τέλος
για τη Βρετανία αναφέρει ότι «τόνισε
την ισχυρή της υποστήριξη για μια
συνολική διευθέτηση και την ετοιμότητά της να συμβάλει στην επίτευξη αυτού του στόχου».

Στο επίκεντρο το πλαίσιο
Για τις θέσεις που εκφράστηκαν
μετά από την άτυπη συνάντηση,

Αυτοσυγκράτηση
στα ενεργειακά
Σε σχέση με τα ενεργειακά ανα-

φέρεται στην παρεμπόδιση της
πλωτής πλατφόρμας της ΕΝΙ να
έχει πρόσβαση σε προγραμματισμένη περιοχή γεώτρησης στην
αποκλειστική οικονομική ζώνη
της Κύπρου από τουρκικά πολεμικά πλοία. Στο κεφάλαιο των
παρατηρήσεων, ο Γκουτέρες
αναφέρει ότι συνεχίζει να παρακολουθεί και με ανησυχία τις αντιπαραθέσεις σχετικά με τους
υδρογονάνθρακες στις ακτές της
Κύπρου και εν όψει των γεωτρήσεων προς τα τέλη του έτους,
καλεί σε αυτοσυγκράτηση και
επαναλαμβάνει την έκκληση για
ειρηνική επίλυση των διαφορών
και για να καταβληθούν σοβαρές
προσπάθειες για την αποφυγή
περαιτέρω κλιμάκωσης και εξάλειψης των εντάσεων.

στις 30 Απριλίου 2018, αναφέρει
ότι ο κ. Ακιντζί έκανε δημόσια δήλωση με την οποία είπε: «Αν η ε/κ
πλευρά είναι έτοιμη να δεχτεί το
πλαίσιο Γκουτέρες όπως παρουσιάστηκε χωρίς αραίωση (diluting),
ας το κηρύξουμε ως μια στρατηγική
συμφωνία πακέτο».
Η απάντηση του Προέδρου Αναστασιάδη στις 2 Μαΐου 2018,ήταν
πως «αν ο κ. Ακιντζί αποδέχτηκε
το πλαίσιο του κ. Γκουτέρες “όπως
παρουσιάστηκε στις πλευρές στις
4 Ιουλίου 2017, αυτό είναι μία θετική εξέλιξη”. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κάλεσε τον κ. Ακιντζί
και «πρωτίστως την Τουρκία» να
«διευκρινίσουν εάν αποδέχονται»
συγκεκριμένες πρόνοιες του πλαισίου που αφορούν στην ασφάλεια
και τις εγγυήσεις και τα ξένα στρατεύματα.
Ενώ συμπεραίνοντας ότι αυτές
οι δηλώσεις δείχνουν διαφορετικές
ερμηνείες σε πτυχές του πλαισίου
του, αναφέρει ότι στις επαφές της
απεσταλμένης του θα δοθεί η ευκαιρία να διευκρινιστούν. Στην
παράγραφο 25 των παρατηρήσεών
του, επαναλαμβάνει αναφορά της
προηγούμενης έκθεσης, τονίζοντας
ότι πιστεύει ακράδαντα πως για
να είναι επιτυχής μια διαδικασία
τόσο περίπλοκη και πολιτικά ευαίσθητη, πρέπει να ακολουθηθεί μια
ισορροπημένη και ολοκληρωμένη
πρασέγγιση- πακέτο για συγκεκριμένα ζητήματα - κλειδιά. Και αναφέρει ότι σε περίπτωση που οι
πλευρές αποφασίσουν από κοινού
να επαναλάβουν τις συνομιλίες,
το πλαίσιο των έξι σημείων που
εισήγαγα στο Crans-Montana στις
30 Ιουνίου 2017 θα μπορούσε να
αποτελέσει τη βάση για διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη
στρατηγικής συμφωνίας και την
προετοιμασία της συνολικής διευθέτησης».
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Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ «Κ»

Άδικη η στοχοποίηση
της Κύπρου για τα διαβατήρια

Για κατάχρηση και παραπληροφόρηση από κάποιους στο εσωτερικό για τα επενδυτικά σχέδια μιλά ο Κωνσταντίνος Πετρίδης
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Ιδιαίτερα έντονες είναι οι απόψεις
που διατυπώνει ο Υπουργός Εσωτερικών στο θόρυβο που προκαλείται κατά καιρούς με τα επενδυτικά σχέδια των διαβατηρίων. Ο
Κωνσταντίνος Πετρίδης κάνει λόγο
για κατάχρηση και παραπληροφόρηση, από κάποιους που δημιουργούν την εντύπωση ότι η Κύπρος
πουλά διαβατήρια, κάτι που όπως
τονίζει δεν ανταποκρίνεται στην
πραγματικότητα. Στη συνέντευξή
του στην «Κ», μιλά επίσης για τη
Λευκωσία και τα έργα που θα την
αλλάξουν, υπερασπίζεται την πολιτική των ψηλών κτιρίων, ενώ
στέλνει μήνυμα στην Ε.Ε. για το
μεταναστευτικό.
-Υπάρχει μια διαπιστωμένη αναγκαιότητα για μετακίνηση του
Υπουργείου Εσωτερικών σε νέα
κτίρια. Σε ποια φάση βρίσκεται;
-Πράγματι, τα κτίρια του Υπουργείου Εσωτερικών δεν εξυπηρετούν
τις ανάγκες που έχει το συγκεκριμένο Υπουργείο. Είναι άμεσης προτεραιότητας η μεταστέγασή του
σε ένα σύγχρονο και λειτουργικό
κτίριο, που θα αυξήσει την αποδοτικότητα των υπαλλήλων και θα
εξυπηρετεί καλύτερα και το κοινό.
Έχει ληφθεί η απόφαση ότι θα ανεγερθεί κτίριο, στην περιοχή απέναντι από το παλαιό ΓΣΠ, και τις
επόμενες μέρες θα κατατεθεί πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο
ούτως ώστε να ξεκινήσει η εφαρμογή και του τοπικού σχεδίου Λευκωσίας, για τη συγκεκριμένη περιοχή που προβλέπεται να είναι ο
διοικητικός πνεύμονας της πρωτεύουσας, όπως αρμόζει σε κάθε
πρωτεύουσα. Έτσι θα συμπληρωθεί
το τρίγωνο Υπουργείο Οικονομικών,
Βουλή Αντιπροσώπων, Υπουργείο
Εσωτερικών από τις κύριες λειτουργίες της πολιτείας, σε συνδυασμό με την ανάπλαση του παλαιού
ΓΣΠ ούτως ώστε να αλλάξει και η
ίδια η Λευκωσία.
-Στο νέο κτίριο θα μεταφερθούν
όλες οι υπηρεσίες του ΥΠΕΣ;
-Όχι όλες. Θα είναι η διοίκηση
του ΥΠΕΣ. Είναι μεγάλο Υπουργείο
και δεν θα μπορούσε να στεγασθούν τρεις χιλιάδες υπάλληλοι,
σε ένα κτίριο. Αλλά σε ό,τι αφορά
τη διοίκηση και το διοικητικό κέντρο, θα είναι στο νέο κτίριο.
-Ο υφιστάμενος χώρος μετά τη
μετακίνηση πώς θα αξιοποιηθεί;
-Ο χώρος της Αρχιγραμματείας,
σε συνεργασία και με την τοπική
αρχή θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
μετά την ανάπλαση για σκοπούς
πολιτιστικών δραστηριοτήτων,
υπήρχε και ένα πλάνο, παλιά, για
Πινακοθήκη. Ο χώρος πρέπει να
αναδειχθεί, κάτι που δεν μπορεί
να γίνει με την παρουσία ενός
Υπουργείου. Εξάλλου, τα υφιστάμενα κτίρια δεν προσφέρονται για
την στέγαση ενός Υπουργείου, δεν
είναι λειτουργικά. Ουσιαστικά ο
χώρος θα μετατραπεί σε σημείο
αναφοράς για τη Λευκωσία. Αυτό
είναι το όραμά μας.
-Πόσο απέχει από την πραγματικότητα η άποψη των πολιτών,
σε έρευνα της «Κ», που εμφανίζονται να μην είναι ικανοποιημένοι από τη διαχείριση των
παραλιών;
-Θεσμικά και νομικά υπάρχει
ένας κατακερματισμός αρμοδιοτήτων μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών, υπάρχει μια πολυνομία. Και
δικαίως υπάρχει αυτό το παράπονο,
γιατί παρατηρούνται φαινόμενα
ασυνεννοησίας ή παρανομιών που
δεν περιποιούν τιμή σε μια τουριστική χώρα, σε ένα νησί όπως η
Κύπρος. Από την άλλη όμως κάποια
θέματα μεγαλοποιούνται. Έχουν
παρατηρηθεί κάποια φαινόμενα,
αλλά δεν μπορεί να πει κάποιος
ότι η διαχείριση των παραλιών
στην Κύπρο είναι εντελώς ανεξέλεγκτη. Υπάρχουν και αυστηρές

Έχει βοηθήσει να έλθουν
φρέσκες επενδύσεις από
το εξωτερικό σε διάφορους τομείς της οικονομίας και όπως όλες οι χώρες που εφαρμόζουν τέτοια σχέδια, τα αξιολογούμε, εκεί που χρειάζεται, τα αναπροσαρμόζουμε για να διατηρηθεί
και η αξιοπιστία τους.

Τα έργα που πραγματοποιούνται αυτή την περίοδο στη Λευκωσία θα αλλάξουν σημαντικά την εικόνα της πρωτεύου-

σας, τονίζει στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Κωνσταντίνος Πετρίδης. Παράλληλα, επισημαίνει πως ο χαρακτήρας της
πρωτεύουσας αλλάζει και γίνεται νεανικός ένεκα των Πανεπιστημίων.
νομοθεσίες που αφορούν την προστασία των παραλιών oι οποίες κατά κανόνα εφαρμόζονται. Από εκεί
και πέρα επεσήμανα την ανάγκη
να εφαρμοστεί αυτό το οποίο κάναμε πρόσφατα και με τους ναυαγοσώστες. Ένα ενιαίο σχέδιο διαχείρισης των παραλιών με τρόπο
επιστημονικό μελετώντας καλά
παραδείγματα και πρακτικές από
άλλες χώρες. Με την ψήφιση του
Υφυπουργείου Τουρισμού αλλά και
το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που
έχουν άμεση σχέση, θα πρέπει ενδεχομένως θεσμικά να αναλάβουν
ένα σημαντικό ρόλο επί αυτής της
πολιτικής.
-Στο θέμα διαχείρισης η ξεπερασμένη κατάσταση είναι η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών;
-Ναι. Υπάρχουν πολλές θεσμικές
ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν επί Αγγλοκρατίας, σε μια εποχή που ήταν
διαφορετική ή χρήση των παραλιών. Αυτές οι ρυθμίσεις έγιναν σε
μια εποχή που ο τουρισμός δεν
υπήρχε, ούτε καν σαν έννοια. Τέτοιοι θεσμοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες της Κύπρου του 2018, που είναι

μια τουριστική κατ΄εξοχήν χώρα.
Θα πρέπει οι θεσμοί του κράτους
να αναβαθμιστούν κατάλληλα.
-Γίνεται πολύς λόγος για τα επενδυτικά σχέδια της Δημοκρατίας.
Συμφωνείτε με τον χαρακτηρισμό ότι είναι φούσκα;
-Συμφωνώ με το χαρακτηρισμό
ότι γίνεται πολύς λόγος. Είναι ένας
τομέας της οικονομίας, σε συνδυασμό με πολλούς άλλους, που έφεραν
την ανάπτυξη. Δεν οφείλεται η
ανάπτυξη σε αυτό το επενδυτικό
σχέδιο, απλός αυτό έχει βοηθήσει
έναν τομέα, ο οποίος ενδεχομένως
να κατέρρεε λόγω της κρίσης του
2013. Έχει βοηθήσει να έλθουν
φρέσκες επενδύσεις από το εξωτερικό, σε διάφορους τομείς της
οικονομίας και όπως όλες οι χώρες
που εφαρμόζουν τέτοια σχέδια, τα
αξιολογούμε εκεί που χρειάζεται,
τα αναπροσαρμόζουμε για να διατηρηθεί και η αξιοπιστία τους. Διαφωνώ με τον χαρακτηρισμό, με
δεδομένο ότι και στατιστικά η ανάκαμψη, ακόμη και αυτής της κατασκευαστικής βιομηχανίας οφείλεται σε συντριπτική πλειοψηφία
σε αγορές από Κυπρίους.

-Ανησυχία από τα αρνητικά σχόλια που εμφανίζονται στον διεθνή τύπο;
-Ανησυχούμε για την αξιοπιστία
της χώρας γιατί γίνεται κατάχρηση.
Κάποιοι στο εσωτερικό καταχρούνται του σχεδίου και διαφημίζουν,
παραπληροφορώντας για τις πρόνοιες του σχεδίου, δίνοντας την
εντύπωση ότι πουλούμε διαβατήρια
στο εξωτερικό ενώ από κάποιους
ξένους κύκλους φαίνεται να έχει
στοχοποιηθεί, αδίκως, η Κύπρος.
Οι τελευταίες προτάσεις είναι για
ενίσχυση της αξιοπιστίας της χώρας. Θα αφορούν τη δημιουργία
μητρώου που θα μπαίνουν κριτήρια
για τους μεσάζοντες, θα υπάρχουν
σαφή κριτήρια για το πώς προωθείται το σχέδιο, συν έναν άλλο αριθμό
μέτρων που στόχο έχουν την ενίσχυση και το όνομα της Κύπρου
που δεν έχουν ιδιαίτερη σχέση με
την ουσία του σχεδίου.
-Μέχρι σήμερα πόσα διαβατήρια
έχουν παραχωρηθεί στη βάση
του συγκεκριμένου σχεδίου και
σε ποιες εθνικότητες;
-Από το 2008 μέχρι σήμερα έχει
παραχωρηθεί η κυπριακή υπηκοό-

Τέτοιοι θεσμοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν
στις σύγχρονες ανάγκες
της Κύπρου του 2018 που
είναι μια τουριστική
κατ΄εξοχήν χώρα. Θα
πρέπει οι θεσμοί του
κράτους να αναβαθμιστούν κατάλληλα.
τητα σε 1.685 επενδυτές και σε
1845 μέλη οικογένειας επενδυτών.
-Έχετε ένα σχόλιο για αυτή την
τάση με τα μεγάλα κτίρια τελευταία, κυρίως στη Λεμεσό;
-Και εδώ γίνεται πολύς λόγος και
υπάρχει μια παραφιλολογία, και
εγώ νομίζω επειδή είναι κάτι νέο.
Τα ψηλά κτίρια δεν είναι κάτι που
εφεύραμε εμείς, ούτε πρόκειται
για ουρανοξύστες αλλά για κάποια
κτίρια από 10 μέχρι 30 ορόφους.
Είναι μια πρακτική – εργαλείο που
χρησιμοποιείται και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες και για εξωραϊσμό
περιοχών και για λόγους αισθητικής
και για περιβαλλοντικούς λόγους.
Περισσότερο στην Κύπρο όπου
έχουμε πρόβλημα με χώρους πρασίνου δεν υπήρχαν πλατείες κοινόχρηστες, αυτή τη στιγμή, μέσω
των ψηλών κτιρίων, θα δημιουργηθούν περισσότεροι χώροι πρασίνου. Αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι δεν μεγαλώνει ο όγκος, ούτε η χωρητικότητα
του κτιρίου. Δεν αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης. Αντί ένα κτίριο
να κτίζεται οριζόντια, δημιουργώντας ενδεχομένως και ένα «τείχος»

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και στο μεταναστευτικό
-Στο μεταναστευτικό από τα μεγαλύτερα
προβλήματα της Ευρώπης σε τι κατάσταση
βρίσκεται η Κύπρος;
-Είναι το πρωταρχικό πρόβλημα που απασχολεί την Ε.Ε. τα τελευταία τρία χρόνια,
που σε κάποιο βαθμό αποτελεί απειλή για
την ίδια την Ένωση. Μόνο σε ό,τι αφορά τη
Συρία τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν μετακινηθεί προς την Ευρώπη, 6 εκατ. Σύριοι
πρόσφυγες. Μεγάλες ροές παρατηρούνται
και από τη Βόρεια Αφρική και από Δυτική
Αφρική σε συγκεκριμένες χώρες. Εμάς, ως
Κύπρος, μας ανησυχεί ιδιαίτερα το γεγονός,
πως ενώ το πρόβλημα δεν ήταν τόσο έντονο
τα περασμένα χρόνια, τα τελευταία τρία
χρόνια γίνεται έντονο με αποτέλεσμα η Κύπρος αυτή τη στιγμή να είναι στις πρώτες
δυο χώρες μαζί με την Ελλάδα όσον αφορά
την κατ’ αναλογία με τον πληθυσμό υποβολή
αιτήσεων πολιτικών προσφύγων και όγκο
μεταναστευτικών ροών. Και είναι για αυτό
που επιμένουμε ως χώρα ότι στην προσπάθεια
χάραξης μιας ενιαίας μεταναστευτικής πολιτικής και πολιτικής ασύλου της Ε.Ε. να

Μόνο σε ό,τι αφορά τη Συρία τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν μετακινηθεί προς την Ευρώπη 6
εκατ. Σύριοι πρόσφυγες. Μεγάλες ροές παρατηρούνται και από τη Βόρεια Αφρική και από Δυτική Αφρική σε συγκεκριμένες χώρες, τονίζε ο
υπ. Εσωτερικών.

υπάρχει υποχρεωτική ρήτρα για ανακατανομή
όταν ξεπεράσουν σε μια χώρα, ένα συγκεκριμένο όριο το οποίο είναι και με βάση την
αναλογία πληθυσμού. Αυτή η πρόταση μετά
από πολλές προσπάθειες, από κυπριακής
πλευράς περιλαμβάνεται στην πρόταση της
Βουλγάρικης προεδρίας και είναι κάτι που
θα συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τέλος
του μήνα σε επίπεδο αρχηγών κρατών. Ευελπιστούμε ότι θα περάσει.
-Αυτό αφοράς και εμάς
-Ιδιαίτερα εμάς θα έλεγα. Αν μεγαλύτερες
και πλούσιες χώρες δεν μπορούν να αντέξουν
τον όγκο των μεταναστευτικών ροών τότε
φανταστείτε η Κύπρος. Αν περάσει η νέα πολιτική η Κύπρος θα είναι από τις πρώτες
χώρες οι οποίες θα επωφεληθούν μέσω ενός
συστήματος αυτόματης ανακατανομής μεταναστών σε άλλες χώρες, οι οποίες μέχρι
στιγμής αρνούνται να λάβουν το δικό τους
μερίδιο. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν μπορεί
να περιορίζεται μόνο σε χρηματικά ποσά.
Πρέπει να καλύπτει και το εύρος της μεταναστευτικής πολιτικής.

κατά μήκος της παραλίας, ανεγείρεται κάθετα απελευθερώνοντας
περισσότερους χώρους, αυξάνοντας
την ορατότητα από πίσω, δημιουργώντας με το πλαίσιο πολιτικής κοινές πλατείες, χώρους πρασίνου.
Υποχρεωτικά το 25% των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου θα είναι
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Σε ό,τι αφορά τη σκίαση θα είναι
σε καλύτερη μοίρα, σε αντίθεση
με ένα κτίριο με παραδοσιακή μορφή. Και ναι, είναι ένα σύγχρονο εργαλείο αστικού σχεδιασμού το οποίο
πρέπει να χρησιμοποιηθεί και στην
Κύπρο. Δεν σας κρύβω ότι ένα από
τα κακά που έχουμε είναι οι χαμηλοί
συντελεστές, επισημαίνω ότι δεν
έχουν αυξηθεί οι συντελεστές στα
ψηλά κτίρια, με αποτέλεσμα να
έχουν τσιμεντωθεί τεράστιες εκτάσεις γης με αρνητικά αποτελέσματα
και στο κυκλοφοριακό και στην
ποιότητα ζωής. Στα αστικά κέντρα
θα πρέπει να δούμε σοβαρά την
αύξηση των συντελεστών.
-Μήπως με τον τρόπο αυτό θα
αλλάξει ο χαρακτήρας της Κύπρου;
-Δεν επηρεάζεται ο τοπικός γραφικός χαρακτήρας των περιοχών,
εκεί που υπάρχουν περιοχές ειδικού
χαρακτήρα. Τα ψηλά κτίρια επιτρέπονται σε καθορισμένες περιοχές, είτε σε εμπορικούς άξονες είτε
σε υποβαθμισμένες περιοχές, είτε
σε περιοχές που γινόταν μια άναρχη
οικοδόμηση και τσιμεντοποίηση
εδώ και αρκετές δεκαετίες. Εκεί
όπου πρέπει να προστατευθούν
περιοχές είτε ειδικού χαρακτήρα,
είτε για περιβαλλοντικούς λόγους
προστατεύονται και δεν επιτρέπεται η ανέγερση ψηλών κτιρίων.
-Δικαιολογημένα τα παράπονα
ότι η Λευκωσία είναι ο φτωχός
συγγενής από πλευράς έργων;
-Ομολογώ ότι σε σχέση με κάποιες άλλες πόλεις η Λευκωσία, τα
περασμένα χρόνια δεν είχε ζήσει
αυτά τα έργα υποδομής που έγιναν
σε άλλες πόλεις, κάτι όμως που αλλάζει. Η Λευκωσία αλλάζει. Βρίσκονται υπό κατασκευή σημαντικότατα έργα υποδομής, και αναπλάσεις και είναι άλλωστε αυτός
ο λόγος που η Λευκωσία αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα, αυτή
τη στιγμή στο κυκλοφοριακό. Αλλά
χωρίς έργα δεν έρχεται η ανάπτυξη.
Η Λευκωσία αναμορφώνεται και
σε κάποια χρόνια θα είναι διαφορετική απ’ ό,τι είναι σήμερα, προς
το καλύτερο, παρά τις μεμψιμοιρίες
κάποιων.
-Σας ικανοποιεί η μορφή που
έχει σήμερα η πρωτεύουσα;
-Η μορφή που είχε μέχρι σήμερα
όχι. Αλλά έχει τεράστια προοπτική,
όχι μόνο σε έργα υποδομής. Η Λευκωσία πήρε ένα νέο χαρακτήρα.
Άρχισε να γίνεται η πιο νεανική
πόλη της Κύπρου. Διαμορφώνει
ένα χαρακτήρα φοιτητικό, έχουν
γίνει τεράστιες επενδύσεις σε πανεπιστήμια που δημιουργούν ένα
νέο είδος νεανικής ζωής. Δημιουργούν έρευνα και καινοτομία, κάτι
που προωθείται από την κυβέρνηση
και τον Δήμο Λευκωσίας, γίνονται
έργα υποδομής που θα την εξωραΐσουν, ενώ θα ενισχυθεί και ως
διοικητικό κέντρο.
-Τελικά θα προχωρήσει η συμπλεγματοποίηση Δήμων;
-Δεν έγινε κατορθωτό μέχρι σήμερα λόγω διαφωνιών μεταξύ των
κομμάτων. Είναι γεγονός ότι οι 30
Δήμοι είναι πολλοί. Είναι πολύ μικροί για να μπορέσουν να λειτουργήσουν ως πραγματικοί δήμοι με
αυτές τις εξουσίες. Μελετούμε τι
αλλαγές πρέπει να γίνουν για να
εξευρεθεί συναίνεση μεταξύ των
κομμάτων. Παράλληλα, προχωρήσαμε σε μεγάλο βαθμό με τη συμπλεγματοποίηση υπηρεσιών κοινοτήτων. Από 350 νομικές οντότητες μετατρέπονται σε 39. Μέχρι τέλος του χρόνου θα είναι έτοιμο και
το νομοσχέδιο για να αρθούν όλες
αυτές οι στρεβλώσεις που ταλαιπωρούν την τοπική αυτοδιοίκηση.
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Τέλος του προγράμματος εκταφών αγνοουμένων
Οι τακτικές κινήσεις της Κιουτσιούκ για υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της Άγκυρας για κλείσιμο του προβλήματος
Του ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

«Συνολικά, 1096 αγνοούμενοι ακόμα
δεν βρέθηκαν», δήλωσε την περασμένη Δευτέρα, η Τ/Κ μέλος της Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους (ΔΕΑ) Γκιουλντέν Πλουμέρ
Κιουτσιούκ, σχολιάζοντας απόφαση
της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) σχετικά
με το θέμα των αγνοουμένων και τις
εργασίες της ΔΕΑ. Με την απόφαση
το ΣτΕ ζητεί από τις τουρκικές αρχές
την απρόσκοπτη πρόσβαση της ΔΕΑ
σε στρατιωτικές ζώνες και αρχεία.
Η κ. Κιουτσιούκ ισχυρίστηκε ότι
υπάρχουν ελλείψεις στην απόφαση
του ΣτΕ, «αφού πολιτικοί λόγοι δεν
επέτρεψαν τον πλήρη αντικατοπτρισμό της συνεργασίας και της προσφοράς της τ/κ πλευράς στις εργασίες
της ΔΕΑ».
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στο «ΤΑΚ», από το 2006 μέχρι και
σήμερα δόθηκαν άδειες για συνολικά
56 εκσκαφές σε στρατιωτικές περιοχές στα κατεχόμενα, από τις οποίες
οι 30 άδειες δόθηκαν κατά τα τελευταία τρία χρόνια. Κι αυτό το παρουσιάζει σαν συμβολή του στρατού
κατοχής. Κάθε άλλο όμως, διότι η
παραδοχή της κ. Κιουτσιούκ ότι
«1.096 αγνοούμενοι ακόμα δεν βρέθηκαν», το αντίθετο καταδεικνύει
καθότι οι 1.000 αγνοούμενοι είναι
Ε/Κ από ένα κατάλογο 1.500, ενώ
από τον κατάλογο των 500 Τ/Κ αγνοουμένων έχουν εντοπισθεί πέραν
των 400. Οι δηλώσεις της κ. Κιουτσιούκ έγιναν μόλις 24 ώρες μετά
το άρθρο μας, «Το έγκλημα πίσω από
τα εγκλήματα» (10/06/2018), όπου
ακριβώς θέσαμε την ουσία του προβλήματος: Στην περίπτωσή μας, η
ΚΔ άνοιξε όλους τους τάφους των
άδικα δολοφονηθέντων Τ/Κ από Ε/Κ
παραστρατιωτικούς και έδωσε και
όλα τα στοιχεία που κατείχε για Τ/Κ
αγνοούμενους, χωρίς προφάσεις

<
<
<
<
<
<
<

Με τη λήξη του προγράμματος υπερπηδείται το
μέγα ζήτημα των, από μέρους της Τουρκίας, διαπραχθέντων εγκλημάτων
πολέμου κατά την εισβολή του ’74, τα οποία και
διαγράφονται οριστικά.
περί «στρατιωτικών ζωνών» και «κλειστών περιόδων». Γι’ αυτό και ο αριθμός των Τ/Κ αγνοουμένων από τους
500 έπεσε στους 100. Η Τουρκία,
από την άλλη, στο πλαίσιο επιχείρησης συγκάλυψης μετακίνησε ομαδικούς τάφους, όπως των 80 Ασσιωτών αιχμαλώτων ή και εξαφάνισε
λείψανα από τεράστιους τάφους περισυλλογής, όπως αυτούς δίπλα από
το ξενοδοχείο Celebrity, ενώ αρνείται
να δώσει στοιχεία ακόμα και για
άλλες γνωστές περιπτώσεις εγκλημάτων πολέμου, όπως επί παραδείγματι των 14 γυναικοπαίδων στο Σύσκληπο. Στόχος της Άγκυρας, που
υλοποιείται κατά γράμμα από την
κ. Κιουτσιούκ, είναι πλέον ο τερματισμός του προγράμματος εκταφών
και βολεύεται θαυμάσια πίσω από
την έλλειψη μαρτυριών. Εξού και η
διαφημιστική εκστρατεία στην οποία
αποδύθηκε το τελευταίο διάστημα
η ΔΕΑ. Η καθυστέρηση του προγράμματος εκταφών και ο επιδιωκόμενος τερματισμός του, όχι μόνο
δεν υπηρετεί την ανθρωπιστική πτυχή του προβλήματος αλλά αποτελεί
τον πολιτικό-στρατηγικό στόχο της
Άγκυρας, διότι:
Με τη λήξη του προγράμματος
υπερπηδείται το μέγα ζήτημα των,
από μέρους της Τουρκίας, διαπραχθέντων εγκλημάτων πολέμου κατά
την εισβολή του ’74, τα οποία και

Τον Αύγουστο του 2017, η κ. Κιουτσιούκ έλεγε στον γράφοντα ότι, «σύμφωνα
όμως με τις πληροφορίες από τις έρευνες που έκαμε το Γραφείο μου αυτά τα
οστά (των Ασσιωτών) είτε ρίχτηκαν στη θάλασσα είτε καταστράφηκαν» και
πως δεν υπάρχουν μάρτυρες της μετακίνησης των λειψάνων, ενώ τον Νοέμβριο του 2017, δήλωνε ότι εδώ και δύο χρόνια είχαν εντοπισθεί έξι άτομα που
έδωσαν μαρτυρίες ότι τα οστά είχαν μεταφερθεί το 1995 στο σκυβαλότοπο του
Δικώμου, που έγινε πάρκο το 2002…

Να τεθεί ως προτεραιότητα
Το ερώτημα που τίθεται πλέον ενώπιον της ΚΔ, των ΗΕ και της διεθνούς

κοινότητας είναι τι κάνουν ώστε να υλοποιηθεί το αίτημα του ΣτΕ όπως οι
τουρκικές αρχές δώσουν στη ΔΕΑ απρόσκοπτη πρόσβαση στις λεγόμενες «στρατιωτικές ζώνες» και στα αρχεία του τουρκικού στρατού; Κατά
την εκτίμησή μας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, όταν το Σεπτέμβριο θα
βρίσκεται στη Γενική Συνέλευση των ΗΕ, θα πρέπει να καταστήσει σαφές στον εντολοδόχο του Σ.Α., γ.γ. του ΟΗΕ, ότι η όποια προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού θα είναι εκ των πραγμάτων μάταιη, όταν ο ίδιος ως
Πρόεδρος της ΚΔ, έχει να δώσει απαντήσεις σε χίλιες οικογένειες Ε/Κ
που αναμένουν τους αγνοούμενους τους. Ένα ζήτημα αμιγώς ανθρωπιστικό, στο οποίο η Τουρκία μπορεί να συνδράμει καταλυτικά απλά παρέχοντας στοιχεία για 5-10 ομαδικούς τάφους. Ο Πρόεδρος μπορεί μάλιστα να εξηγήσει τη θετική επίδραση που θα έχει στην κοινωνία του νησιού και στο Κυπριακό, τυχόν ταχεία λύση του προβλήματος των αγνοουμένων, με συμβολή της Τουρκίας.

διαγράφονται οριστικά. Έχοντας
στο χέρι την απόδειξη των διαπραχθέντων από Ε/Κ παραστρατιωτικούς
εγκλημάτων πολέμου το ’74, στην
Τόχνη, τη Μάραθα-Αλόα-Σανταλάρη,
μπορεί να δικαιολογεί την πρόφασή
της ότι εισέβαλε στο νησί για να σώσει τους Τ/Κ από γενοκτονία και να
φέρει την ειρήνη.
Αν όμως η Άγκυρα, σεβόμενη τα
ανθρώπινα δικαιώματα των οικογενειών των αγνοουμένων, έδινε στοιχεία για τις μετακινήσεις τάφων και
για τους μεγάλους ομαδικούς τάφους
που προέκυψαν μετά από την περισυλλογή νεκρών στρατιωτών στα
διάφορα πεδία μαχών, ο αριθμός
των 1.000 αγνοούμενους θα μπορούσε σε διάστημα ακόμη και ενός
έτους να εκμηδενιστεί. Ποια είναι
όμως η προσφορά της τ/κ πλευράς,
την οποία επικαλέσθηκε η κ. Κιουτσιούκ την περασμένη Δευτέρα;
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε,
από το 2006 μέχρι και σήμερα δόθηκαν άδειες για συνολικά 56 εκσκαφές σε στρατιωτικές περιοχές
στα κατεχόμενα, από τις οποίες οι
30 άδειες δόθηκαν κατά τα τελευταία
τρία χρόνια. Τουτέστιν μέσα σε διάστημα 12 ετών ο κατοχικός στρατός
επέτρεψε μόνο 56 εκταφές σε ένα
πρόγραμμα που έχει στόχο να εντοπίσει 1.094 αγνοούμενους. Είναι
αυτό συμβολή στο πρόγραμμα εκταφών ή παρακώλυσή του;

Όταν μιλούν τα γεγονότα

Προς επίρρωση των πιο πάνω
υπενθυμίζουμε ότι στις 17/11/2017,
η ΔΕΑ ενημέρωσε την Επιτροπή Συγγενών Αγνοουμένων Άσιας (ΕΣΑΑ)
ότι τα οστά των 80 εκτελεσθέντων
συγχωριανών τους, είχαν μεταφερθεί
από το Ορνίθι το 1995, στο στο σκυβαλότοπο του Δικώμου, σύμφωνα
με μαρτυρίες που συνελέγησαν τα
δύο τελευταία χρόνια», όπως αναφέρεται σε έγγραφο που κατέθεσε

την προηγούμενη μέρα (16/11/2017)
η κ. Κιουτσιούκ. Στο έγγραφο γίνεται
επίκληση σε «διασταυρωμένες πληροφορίες που λήφθηκαν από έξι συμμετέχοντες (στην μετακίνηση των
οστών). Ο σκυβαλότοπος από το
2002 έχει καθαριστεί κι έγινε πάρκο
με χρηματοδότηση της Ε.Ε. Μια απόλυτα βολική συνταγή για κλείσιμο
της υπόθεσης της Άσιας σαν πιλοτική
λύση για να κλείνουν οριστικά και
όλες οι υποθέσεις μετακινήσεων
ομαδικών τάφων.
Αυτής της κίνησης της κ. Κιουτσιούκ, προηγήθηκε μία συνάντηση
που είχα μαζί της στις 21/8/2017, κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας, για
να μου εξηγήσει τις θέσεις της με
αφορμή δικά μου ρεπορτάζ στην
«Κ». Απαντώντας σε ερώτησή μου
για την μετακίνηση του τάφου των
Ασσιωτών, είπε κατά λέξη: «Κάναμε
πολλές έρευνες πάνω σε αυτή την
περίπτωση και γνωρίζουμε σίγουρα
ότι τη μετακίνηση των οστών δεν
την έκαμε ο τουρκικός στρατός. Αν
ρωτήσετε αν την έκαμαν οι τ/κ αρχές
θα σας πω ότι δεν είμαι σίγουρη διότι
ήταν ένα έγκλημα (η μετακίνηση)
που έγινε τη δεκαετία του ’90 και
κανείς δεν μιλά γι’ αυτό». Σε άλλη
ερώτηση περί του χώρου μετακίνησης των οστών είπε: «Σύμφωνα όμως
με τις πληροφορίες από τις έρευνες
που έκαμε το Γραφείο μου αυτά τα
οστά είτε ρίχτηκαν στη θάλασσα
είτε καταστράφηκαν. Ίσως όμως και
οι πληροφορίες αυτές να είναι λανθασμένες. Τρεις μήνες μετά και ενώ
ουδείς κατά την κ. Κιουτσιούκ δεν
μιλούσε για τη μετακίνηση διότι
είναι έγκλημα, αιφνιδίως βρέθηκαν
έξι μάρτυρες κι ένας τόπος ταφής
που θα είναι μάταιο να τον ανασκάψει
κανείς, διότι για να γίνει πάρκο μετακινήθηκαν, σύμφωνα με όσα λέχθηκαν στους Ασιώτες συγγενείς, τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών και χώματος.
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Η ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ ΣΤΗΝ «Κ»

Θα ήθελα και θα έπρεπε να είχα φύγει
από τον Συναγερμό το 2004

Αν θεωρεί ότι του ανήκει η έδρα στην Ευρωβουλή ας την διεκδικήσει δικαστικά. Θα χάσει, δηλώνει η Πρόεδρος της Αλληλεγγύης
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Το ότι φθάσαμε ως εδώ οφείλεται
στην εκδικητική μανία μερικών εκ
της ηγεσίας του Δημοκρατικού Συναγερμού, ειδικά των αναρριχητικών,
των μονίμως διοριζομένων αλλά ουδέποτε επιτυγχανόντων να εκλεγούν
από τον λαό», λέει σε συνέντευξή
της στην «Κ» η Ελένη Θεοχάρους,
κληθείσα να σχολιάσει τις προεκτάσεις που λαμβάνει το ζήτημα της
56ης έδρας και ξεκαθαρίζει πως δεν
έκανε τίποτα που να είναι πολιτικά,
νομικά ή ηθικά επιλήψιμο. «Θα έπρεπε να είχα φύγει από τον Συναγερμό
το 2004, πετώντας τους και την έδρα
στα μούτρα. Από τότε άρχισε η πολεμική περί «ξένου σώματος», «μοσχεύματος», κλπ. Αυτά συνεχίζονται
μέχρι σήμερα. Όσοι έφυγαν τότε,
δεν υπέστησαν τον διασυρμό και
τις λοιδορίες που πέρασα εγώ ή τουλάχιστον κάποια στιγμή σταμάτησαν
να τους κυνηγούν» αναφέρει χαρακτηριστικά.
-Η 56η έδρα και το τι μέλλει γενέσθαι έχει προκαλέσει σωρεία
συζητήσεων και αντιδράσεων.
Εκ των υστέρων, θεωρείτε πως
ίσως να έπρεπε να τύχει διαφορετικού χειρισμού από πλευράς
σας;
-Δεν έκανα τίποτε που να είναι
πολιτικά, νομικά ή ηθικά επιλήψιμο
ή να αντιβαίνει τις αρχές και τις

Όλα αυτά τα χρόνια έζησα αυτό που είπε ο Αντιπρόεδρος του Συναγερμού Γιώργος Γεωργίου,
ότι ήμουν «μόσχευμα
που τελικά απεβλήθη»,
σε όλη του την ένταση.
αξίες μου και να διαβρώνει τη συνείδησή μου. Απεναντίας, πλήρωσα
σκληρό τίμημα. Όντας επικεφαλής
ενός νεοσύστατου Κινήματος, βαλλόμενου πανταχόθεν και κυρίως
από τον Συναγερμό, όφειλα να είμαι
υποψήφια για να στηρίξω τις θέσεις
μας. Πέρα από το γεγονός ότι είναι
συνήθης πρακτική οι Ευρωβουλευτές
να στηρίζουν τα κόμματα τους στις
εθνικές εκλογές κατερχόμενοι ως
υποψήφιοι και αποφασίζοντας τι θα
πράξουν μετά την εκλογή τους. Επέλεξα επίσης να κατέλθω με σταυρό
προτίμησης και όχι ως αρχηγός.
Ενημέρωσα όλους ότι η απόφαση
για το τι θα πράξω εάν εκλεγώ, θα
ληφθεί την Δευτέρα, πρώτη ημέρα
αμέσως μετά τις εκλογές, αφού θα
είχα ενώπιόν μου όλα τα δεδομένα.
Από εκεί και πέρα έπραξα συμφώνως
προς τις οδηγίες του Γενικού Εισαγγελέως και του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ότι φθάσαμε ως εδώ οφείλεται στην εκδικητική μανία μερικών
εκ της ηγεσίας του Δημοκρατικού
Συναγερμού, ειδικά των αναρριχητικών, των μονίμως διοριζομένων
αλλά ουδέποτε επιτυγχανόντων να
εκλεγούν από τον λαό. Και βεβαίως
σε ένα κενό του Συντάγματος που
δεν προνοεί τι θα γίνει αν κάποιος
εκλεγεί και πριν ορκιστεί αποποιηθεί
την έδρα ή πεθάνει. Όπου φυσικά
αν έχει εκλεγεί με κάποιο κομματικό
συνδυασμό είναι λογικό, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση που μια
έδρα χηρεύει, να την καταλαμβάνει
ο πρώτος επιλαχών. Εύκολα θα μπορούσε να ξεπεραστεί το ζήτημα
αυτό, με βάση το άρθρο 66, παρ. 2
που παραπέμπει σε απόφαση της
Βουλής, σε περιπτώσεις κενού και
μη ρύθμισης από το υπέρτατο νόμο
του κράτους. Κι αυτό ακριβώς έγινε
συμφώνως προς την Γνωμάτευση
του Γενικού Εισαγγελέως.

Αν έδινα την έδρα θα άφηνα τη φωνή μου να σιγήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να ακούγονται οι υποστηρικτές του Ερντογάν και της ΔΔΟ, λέει σε συνέν-

τευξή της στην «Κ» η Ελένη Θεοχάρους.
-Θα κάνατε κάτι διαφορετικά δηλαδή;
-Ναι θα ήθελα και θα έπρεπε να
είχα φύγει από τον Συναγερμό το
2004, πετώντας τους και την έδρα
στα μούτρα. Από τότε άρχισε η πολεμική περί «ξένου σώματος», «μοσχεύματος», κλπ. Αυτά συνεχίζονται
μέχρι σήμερα. Όσοι έφυγαν τότε,
δεν υπέστησαν τον διασυρμό και
τις λοιδορίες που πέρασα εγώ, ή τουλάχιστον κάποια στιγμή σταμάτησαν
να τους κυνηγούν. Όλα αυτά τα χρόνια έζησα αυτό που είπε ο Αντιπρόεδρος του Συναγερμού Γιώργος Γεωργίου, ότι ήμουν «μόσχευμα που
τελικά απεβλήθη», σε όλη του την
ένταση. Το γιατί πήγα στον Συναγερμό και το γιατί παρέμεινα, τα είπαμε πολλές φορές, θα τα πούμε και
μια άλλη φορά. Για την ώρα δεχθείτε
την «αφέλειά» μου να πιστεύω ότι
εκπροσωπώ συγκεκριμένη «τάση».
-Σκεφθήκατε το ενδεχόμενο να
παραιτηθείτε από την ευρωβουλή
και να διεκδικήσετε τη θέση ούτως ώστε να μείνει η έδρα στην
Αλληλεγγύη αν γίνονταν τελικώς
αναπληρωματικές εκλογές;
-Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να
λυθεί το πρόβλημα με αυτό τον τρόπο. Κάποιοι καλοί μου φίλοι που
εξακολουθούν να είναι στον Συναγερμό, το μελέτησαν και μου το υπέδειξαν. Αλλά, όχι, δεν πίστεψα σ΄
αυτή τη λύση, διότι μέχρι την οριακή
απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ήμουν σίγουρη πως δεν θα

μπορούσε να τεθεί ξανά τέτοιο ζήτημα, αφού τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα. Είναι ένα ζήτημα που σε καμιά
Δημοκρατία δεν θα είχε αναχθεί σε
μείζον, με μόνο σκοπό την πολιτική,
ηθική και κοινωνική εξόντωση κάποιου. Αφού δεν δέχθηκα κιόλας να
κατέλθω υποψήφια για να «σπάσω»
την υποψηφιότητα του Νικόλα, έπρεπε να εκλείψω. Αλλά, ακόμη και αν
φθάναμε στο σημείο που λέτε, δηλαδή να ορκιστώ στην Κυπριακή
Βουλή, θα είχα παραιτηθεί την αμέσως επόμενη στιγμή. Για να πάρει

την έδρα ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
Αξίζει καλύτερης συμπεριφοράς αυτός ο άνθρωπος.
-Από τον ΔΗΣΥ δέχεστε επικρίσεις
για το γεγονός πως η έδρα της
Ευρωβουλής θεωρείτε πως είναι
δική σας προσωπικά, αλλά η έδρα
της Βουλής ανήκει στην Αλληλεγγύη… Τελικά η έδρα θα πρέπει
να ανήκει στο πρόσωπο ή στον
πολιτικό σχηματισμό;
-Καλά εσείς βλέπετε καμιά ομοιότητα ανάμεσα στα δύο; Την έδρα
της Ευρωβουλής την ανακάλυψαν

Θέλω να γυρίσω στην Κύπρο, αλλά...
-Θα διεκδικήσετε τελικά επανεκλογή
σας στην Ευρωβουλή ή σκέφτεστε
και το ενδεχόμενο επιστροφής σας
στην Κύπρο;

-Θέλω όσο τίποτε άλλο στον κόσμο να γυρίσω στην Κύπρο για να
είμαι με την εγγονή μου την πολύτιμη. Αλλά δεν έχω αποφασίσει
ακόμη και αν χρειαστεί η συνδρομή μου για τον στόχο που σας περιέγραψα πιο πάνω θα κάνω ό,τι
απαιτηθεί. Νιώθω τεράστια απογοήτευση από τα πολιτικά ουρλιαχτά αλλά δεν θα με λυγίσουν.

-Το τελευταίο διάστημα έχετε χαμηλώσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι στον Νίκο Αναστασιάδη
για τους χειρισμούς του στο Κυπριακό.
Θεωρείτε πως έχει διαφοροποιήσει

τη θέση του το τελευταίο διάστημα;

-Ζήτησε συναίνεση και δεν πρόκειται να την αρνηθούμε στον
Πρόεδρο. Βεβαίως δεν υπάρχουν
εξελίξεις στο Κυπριακό, δεν
υπάρχει λόγος να δυναμιτίζεται
το εσωτερικό μέτωπο.

-Η πρόσφατη συμφωνία για το Σκοπιανό, θεωρείται για κάποιους ως
ένας έντιμος συμβιβασμός για άλλους
ως εθνική υποχώρηση ακόμα και
μειοδοσία. Ποια είναι η θέση σας;
Μπορεί η εν λόγω συμφωνία να επηρεάσει με κάποιο τρόπο την Κύπρο;

-Είναι ακόμη μια ήττα της Ελλάδας, που δημιουργεί μακεδονική
γλώσσα και εθνότητα. Αντιβαίνει
στην θέληση του ελληνικού λαού.
Θα πέσει η κυβέρνηση.

μετά τον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών αλλά είναι δύο εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Όπως
διαφορετικά είναι και τα ζητήματα
που αντιμετωπίζει η Συμμαχία Πολιτών και όλα τα κόμματα που είδαν
βουλευτές τους να φεύγουν. Αν ο
Συναγερμός θεωρεί ότι του ανήκει
η έδρα στην Ευρωβουλή ας την διεκδικήσει δικαστικά. Θα χάσει, όπως
έχασε το ΔΗΚΟ όταν διεκδίκησε
την έδρα που του πήρε ο πρώτος
διδάξας Συναγερμός με την μεταγραφή Πασχαλίδου. Νομικά δεν του
ανήκει. Και θα γίνει καταγέλαστος
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί,
πολλοί ευρωβουλευτές μετακινούνται από το ένα κόμμα στο άλλο, ακόμη και όσοι έχουν εκλεγεί με λίστα,
και αυτό θεωρείται ως κοινή πρακτική. Όταν θα πάρουν την έδρα
από το πρώην επιφανές στέλεχος
του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
SARYUSZWOLSKI που έφυγε και
από το Κόμμα του και από το ΕΛΚ
γιατί δεν τον στήριξαν για να γίνει
Πρόεδρος του Συμβουλίου και σήμερα είναι ανάμεσα στους μη εγγεγραμμένους, τότε να έλθουν να πάρουν και την έδρα μου. Αλλά το ζήτημα είναι ηθικό. Ας λέγει ό,τι θέλει
ο καθένας και ας επικαλείται λόγους
αρχής. Ξέρετε, πιστεύω ακράδαντα
ότι σε εκείνες τις εκλογές, αγωνίστηκα μόνη μου. Με τελείως διαφορετικές θέσεις από αυτές του κόμματος. Και στην συνέχεια, δεν εξαγοράστηκα από κανένα, δεν πήρα

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ήθελε να απαλλαγεί από μένα
-Έχετε μέσω επιστολής σας καταγγείλει
τον Αβέρωφ Νεοφύτου προσωπικά για
υπόγειο πόλεμο όσο ήσασταν στον Συναγερμό. Πώς ακριβώς σας πολέμησε;
-Δεν ήταν υπόγειος πόλεμος, ήταν ανοικτός
και γνωστός σε όλους. Και δεν προσωποποιώ
το ζήτημα στον Αβέρωφ. Ο Αβέρωφ ήθελε να
απαλλαγεί από εμένα, αλλά ήταν το σύνολο
της κομματικής ηγεσίας που με υπέσκαπτε.
Ήλθαν πολλές φορές στιγμές που έφθασα
στο Αμήν και είπα ως εδώ και μη παρέκει. Και
τότε ναι, θα παρέδιδα και την έδρα και τα
ισχία. Αλλά δυστυχώς με έπειθαν οι φίλοι μου
να μείνω. Να σας θυμίσω μερικές περιπτώσεις;
Όταν διεκδίκησα την θέση του Αναπληρωτή
το 2006, όταν μίλησα για την διαφθορά στα
Βουλγαρικά Πανεπιστήμια και μου έκαναν
πογκρόμ, αλλά 6 μήνες μετά που ο Όλι Ρεν
είπε τα ίδια και ανέστειλε την ένταξη Βουλγαρίας –Ρουμανίας για αυτό το ζήτημα, το
έκαναν γαργάρα. Με την γνωστή υπόθεση
Βενιζέλου και εκλιπούσας. Όταν με προσκά-

λεσαν στην «ΑΝΟΡΘΩΣΗ» να μιλήσω και τριγυρνούσαν οι εγκάθετοι να πείσουν τον κόσμο
να μην έλθει στην εθνική γιορτή γιατί θα μιλούσε η… Μετά τη σύνοδο του Ανωτάτου
που θα επέλεγε τον υποψήφιο της παράταξης
για τις Προεδρικές του 2013 και τους προπη-

Όταν με προσκάλεσαν στην
«ΑΝΟΡΘΩΣΗ» να μιλήσω
και τριγυρνούσαν οι εγκάθετοι
να πείσουν τον κόσμο να
μην έλθει στην εθνική γιορτή
γιατί θα μιλούσε η…

λακισμούς που υπέστην. Όταν έλθει η ώρα
θα τα πούμε κι αυτά, άλλωστε νομίζω έχω
δώσει αρκετά στοιχεία στην δημοσιότητα.
-Σύμφωνα με το κομματικό ρεπορτάζ μελετάται τρόπος συνεργασίας των πολιτικών σχηματισμών που στηρίξατε τον
Νικόλα Παπαδόπουλο. Κάτι τέτοιο είναι
τελικά εφικτό ή προσκρούει σε διαφορετικά θέλω; Ο Γιώργος Λιλλήκας έχει
θέση σε μία τέτοια συνεργασία;
-Κατ’ αρχήν να σας πω ότι πολλά από όσα
γράφονται δεν είναι ακριβή. Και όλοι όσοι
αγωνίζονται για την ελευθερία του τόπου
έχουν θέση. Είμαστε σύμφωνοι ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μαζί. Είναι η μεθόδευση του αγώνα που μας απασχολεί. Προσωπικές φιλοδοξίες πάντοτε υπάρχουν και
είναι θεμιτές. Δεν θα μας εμποδίσουν να
πράξουμε το σωστό. Είτε με ενιαίο ψηφοδέλτιο, είτε με δύο ψηφοδέλτια θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε δύο έδρες για να
εκπροσωπούν το Μέτωπο.

ανταλλάγματα, για να φύγω από τον
Συναγερμό. Θα μπορούσα να παρέμενα, να έκανα το κορόιδο, να σιωπούσα να περνούσε ο καιρός και να
εκλεγόμουν ξανά, αν στόχος μου
ήταν μόνο και μόνο ο «παχουλός»*
μισθός, όπως χυδαϊστί λένε τινές
αδαείς. Και θα παρέδιδα την έδρα
χωρίς τσιριμόνιες αν την είχα κερδίσει με τον Συναγερμό. Την κέρδισα
κόντρα στον Συναγερμό. Την έδρα
στην Λεμεσό, την κέρδισα με την
Αλληλεγγύη και για την Αλληλεγγύη
και με μεταφορά υπολοίπων από
άλλες επαρχίες. Αυτή την έδρα δεν
μπορούσα να την πάρω και να φύγω,
το ζήτημα αφορά την συνείδηση
του καθενός και δεν ρυθμίζεται με
νόμο. Και δεν εξαπάτησα κανένα,
όπως λένε κάποιοι ανίδεοι. Δήλωσα
χίλιες φορές ότι θα αποφασίσω για
το τι θα πράξω την επαύριο των
εκλογών. Θα εξαπατούσα όσους με
ψήφισαν αν έφευγα από την Ευρωβουλή. Όπου είχα εκλεγεί με θέσεις
αντίθετες από τις θέσεις της ηγεσίας
και των πλείστων συνυποψηφίων
μου. Και με πόλεμο από το κόμμα
που στήριζε ανοικτά άλλους υποψήφιους. Τότε ήταν που θα πρόδιδα
τις αρχές μου και θα άφηνα την
φωνή μου να σιγήσει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο και να ακούγονται οι
υποστηρικτές του Ερντογάν και της
ΔΔΟ. Στην Λεμεσό, η εκλεγείσα παρέδωσε την έδρα στον πρώτο επιλαχόντα, με την σύμφωνη γραπτή
γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα.

Αν ψηφίσει η Βουλή τέτοιο νόμο, τότε νομίζω τα
κόμματα θα δυσκολεύονται να βρίσκουν υποψήφιους που θα έχουν άποψη και θέση. Και οι κομματικοί αρχηγοί θα γίνουν νονοί της πολιτικής.
Τώρα αν υπάρξει νομοθετική ρύθμιση, όταν κάποιος πεθάνει πριν
ορκιστεί να γίνονται ξανά εκλογές,
τι να πω.
-Δικαιούται και ο Γιώργος Λιλλήκας να διεκδικήσει τις δύο έδρες
του ή θεωρείται διαφορετικό ζήτημα; Θα τον στηρίζατε ως Αλληλεγγύη σε μία τέτοια προσπάθεια;
-Δικαιούται και το ΔΗΚΟ για τις
έδρες που του πήρε ο Συναγερμός,
και το ΑΚΕΛ για τις έδρες που του
πήρε το ΑΔΗΣΟΚ, και το ΕΥΡΩΚΟ
για τις έδρες που του πήρε ο Λιλλήκας, και ο Συναγερμός για τις έδρες
που του πήραν η ΕΥΡΩΔΗ και το
ΕΥΡΩΚΟ, δικαιούται και ο Λιλλήκας.
Αν η Βουλή αποφασίσει νομοθετικά
ότι όποιος εκλεγεί και θελήσει να
φύγει από το κόμμα του για οποιοδήποτε λόγο θα πρέπει να παραιτείται από το αξίωμα, τότε το ζήτημα
αλλάζει. Αυτό βέβαια δεν είναι δημοκρατικό διότι το άτομο δεν παύει
να είναι ο φορέας του δικαιώματος,
που εκτίθεται στις εκλογές μέσω
εκλογικού συνδυασμού ή μόνο του.
Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μπορεί
να εκλεγούν και ανεξάρτητοι υποψήφιοι, και συνεργαζόμενοι, και
αριστίνδην, κάποιοι μπορεί να διαφωνήσουν για λόγους συνείδησης,
μπορεί ο κομματάρχης να θέλει να
τους διώξει, κάθε περίπτωση είναι
ξεχωριστή. Πάντως αν ψηφίσει η
Βουλή τέτοιο νόμο, τότε νομίζω τα
κόμματα θα δυσκολεύονται να βρίσκουν υποψήφιους που θα έχουν
άποψη και θέση. Και οι κομματικοί
αρχηγοί θα γίνουν οι νονοί της πολιτικής. Πιστεύω ότι ένας άνθρωπος
με συνείδηση ξέρει πότε θα παραιτηθεί από ένα αξίωμα. Ξέρει αν το
αξίωμα του ανήκει ή όχι.
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Σχεδιάζει το δικό του ΔΗΚΟ ο Νικόλας

Επιχειρεί να δημιουργήσει ένα νέο κόμμα, μετά την απομάκρυνση είτε ακούσια είτε εκούσια των παραδοσιακών στελεχών
τοκρίτου από την ηγεσία κάνοντας
λόγο για ξένα πολιτικά δεκανίκια.
Υπενθυμίζεται πως η οικογένεια
Μουσιούττα αποτελεί παραδοσιακή
ΔΗΚΟϊκή οικογένεια, η οποία έμενε
ανέκαθεν αποστασιοποιημένη από
τις δύο εσωκομματικές τάσεις. Η
έμφαση του κ. Μουσιούττα κατά
τον προεκλογικό για συναίνεση
και ενότητα, εκλήφθηκε από κάποιους ως τακτική ανοίγματος προς
την Καρογιανική τάση, για άλλους
κίνηση ενότητας μετά και το προγκρόμ διαγραφών. Θα πρέπει πάντως
να σημειωθεί πως ο βουλευτής Λευκωσίας είχε εκφράσει τη θέση στην
ηγεσία πως κατά την εκλογική διαδικασία θα έπρεπε να προωθηθούν
υποψηφιότητες από όλες τις τάσεις
του κόμματος και όχι αποκλειστικά
από τον στενό κύκλο της ηγεσίας.
Ο ίδιος πλέον έχει εκφράσει ξεκάθαρα τη δυσαρέσκειά του προσωπικά στον ΔΗΚΟϊκό Πρόεδρο, ενώ
και η άρνησή του να αναλάβει τη
θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, δίδει την δική του ανάγνωση για το ποια θα είναι η στάση
του εντός κόμματος.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ήταν την περασμένη Κυριακή στις
εσωκομματικές εκλογές του ΔΗΚΟ,
όταν ο Νικόλας Παπαδόπουλος,
αφότου ψήφισε τη νέα ηγεσία του
υποσχέθηκε και στον κόσμο αλλά
και στους ΔΗΚΟϊκούς μία νέα εποχή
στο κόμμα του Κέντρου. Και πράγματι όσοι παρευρέθηκαν στο Hilton
Park εκείνη τη μέρα, αντιλήφθηκαν
από πρώτο χέρι πως τίποτα δεν θύμιζε τις αλλοτινές εποχές του ΔΗΚΟ.
Όχι μόνο γιατί νέα πρόσωπα παρέλαυναν στη διαδικασία, όχι μόνο
γιατί μία σειρά πρωτοκλασάτων
και παλιών στελεχών του κόμματος
γύρισαν την πλάτη στη διαδικασία
ή έμειναν εκτός λόγω της διαγραφής τους, αλλά και εξαιτίας της ιδιαίτερα χαμηλής προσέλευσης. Τίποτα συνεπώς δεν θύμιζε ούτε την
ένταση αλλά ούτε το ενδιαφέρον
που προκάλεσαν οι εσωκομματικές
εκλογές του 2013. Και αυτό δεν
ενοχλεί την ηγεσία του κόμματος.
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επιχειρεί
σε αυτή τη νέα εποχή, να αφήσει
πίσω του και στελέχη αλλά και στοιχεία που συνέθεταν το κόμμα του
Κέντρου, διαμορφώνοντας μία καινούργια ταυτότητα στο κόμμα και

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος με την αποβολή του καρογιανικού στοιχείου από το κόμμα επιχειρεί να φέρει κοντά στελέχη από άλλα κόμματα του κεντρώου χώρου, κτίζοντας τον σχεδιασμό του για τον τρίτο πόλο.
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Καθαρές θέσεις αλλά
και καθαρό κόμμα
επιδιώκει ο Νικόλας
Παπαδόπουλος όπως
δείχνουν και οι υποψηφιότητες αλλά και το
αποτέλεσμα των εκλογών.

Τέλος εποχής για την
κυπριανική τάση με την
διαγραφή κυπριανικών
στελεχών, αλλά και με
την παράδοση των κλειδιών του κόμματος από
τον Μάρκο Κυπριανού.

προσελκύοντας νέα στελέχη αλλά
και ψηφοφόρους. Το αν αυτό το
εγχείρημα θα πετύχει θα φανεί σίγουρα το επόμενο διάστημα. Το
σίγουρο είναι πως οι προκλήσεις
αλλά και οι δυσκολίες δεν θα εκλείψουν ούτε από αυτή την πενταετία
για τον ΔΗΚΟϊκό Πρόεδρο. Μία
πενταετία κρίσιμη και για το μέλλον
του κόμματός του αλλά και για το
ηγετικό του προφίλ.

Και στη μία περίπτωση και στην
άλλη το κόμμα αλλάζει άρδην και
ρέπει προς την ομοιογενοποίηση.
Στη θέση του αναπληρωτή πρόεδρου βρίσκεται η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, στέλεχος που εντάσσεται
πλήρως στη φιλοσοφία του Νικόλα
Παπαδόπουλου όπως και ο γ.γ. του
κόμματος Άθως Αντωνιάδης. Σε
αυτό το πλαίσιο και οι δύο εκ των
τριών αντιπροέδρων Αντώνης Αντωνίου (ο οποίος επικράτησε με
μονοσταυρίες στην Πάφο) και Μιχάλης Δαμιανός. Και δεν είναι το
μόνο. Στην πρώτη σειρά κατάταξης
στο εκτελεστικό γραφείο, στελέχη
που έπαιξαν τον δικό τους ρόλο
στον προεκλογικό του Νικόλα Παπαδόπουλου όπως οι Χρύσης Παντελίδης, Γιώργος Σολωμού και Χρίστος Σενέκκης. Αντ’ αυτού τα ελάχιστα στελέχη που προέρχονται
από την κυπριανική πτέρυγα όπως
ο συνεργάτης του Μάρκου Κυπριανού Αλέξης Αλεξάνδρου έμεινε
εκτός εκτελεστικού γραφείου.

Νέο ΔΗΚΟ ή Eνωση Κέντρου;

Τι περιλαμβάνει ωστόσο η νέα
εποχή του ΔΗΚΟ; Και ο Νικόλας
Παπαδόπουλος και στενοί συνεργάτες του ξεκαθαρίζουν πως ταυτότητα του κόμματος δεν είναι
ούτε οι καρέκλες ούτε η εξουσία
αλλά οι καθαρές θέσεις. Ο στενός
συνεργάτης του κ. Παπαδόπουλου
Χρύσης Παντελίδης σε συνέντευξή
του στην «Κ» προσδιορίζει μάλιστα
πως οι συνδιαλλαγές και οι καρέκλες
ήταν στοιχείο που χαρακτήριζε
την πενταετία 2009-2013 και συνεπώς το ΔΗΚΟ επί προεδρίας Μάριου Καρογιάν. Όπως λέγεται από
κομματικούς κύκλους, με την διαγραφή των εν λόγω στελεχών, κλείνει και η εποχή όπου το κόμμα του
Κέντρου είχε ως μόνο γνώμονα
την εξουσία. Από πλευράς των διαγραφέντων αλλά και αποστασιοποιημένων στελεχών, το νέο ΔΗΚΟ

Ο Μαρίνος Μουσιούττας, βουλευτής που κρατούσε μέχρι σήμερα αποστάσεις από τα δύο στρατόπεδα, είναι εμφανώς δυσαρεστημένος και από το αποτέλεσμα και με το νέο παιχνίδι δυνάμεων.
δεν θυμίζει σε τίποτα το παραδοσιακό κόμμα του Κέντρου, αλλά
περισσότερο την Ένωση Κέντρου
της οποίας ηγείτο ο Τάσσος Παπαδόπουλος. Μία νέα εποχή που,
όπως λένε οι αντιπαραθετικές θέσεις του κόμματος, καθ’ όλη την
πενταετία που πέρασε σε Κυπριακό
και οικονομία δεν θυμίζουν το άλλοτε μετριοπαθές ΔΗΚΟ που έπαιζε
ρόλο κλειδί και υπήρχε η φωνή συναίνεσης.

Τα στοιχεία

Πώς όμως διαμορφώνεται το
νέο ΔΗΚΟ; Σίγουρα τα στοιχεία
της εκλογικής αναμέτρησης έχουν
το δικό τους ενδιαφέρον. Στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία, είχαν ψηφίσει περίπου 20.162 μέλη
του ΔΗΚΟ ενώ στις εκλογές της
περασμένης Κυριακής κάπου στα
6.803 μέλη. Αριθμός που φτάνει το

19% των μελών που έχει το ΔΗΚΟ
σε σχέση με την προηγούμενη μάχη που είχε συγκεντρώσει το
52,24% των μελών. Ενδεικτικό ότι
πέντε χρόνια πριν στην Επαρχία
Λευκωσίας είχαν ψηφίσει 5.817
και σήμερα 2.456, ενώ στην Επαρχία Λεμεσού 4.480 πριν από πέντε
χρόνια και σήμερα μόλις 1.059. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Σε αντίθεση
με το 2013 όπου θέση για τα συλλογικά όργανα διεκδικούσαν και
οι δύο τάσεις του κόμματος, σήμερα
υπερίσχυσαν και εν πολλοίς επικράτησαν τα στελέχη που εκπροσωπούν την φιλοσοφία του ΔΗΚΟϊκού Προέδρου. Κίνηση που εξάγει το συμπέρασμα πως είτε ο Νικόλας Παπαδόπουλος έχει επικρατήσει πλήρως διαμορφώνοντας ένα
αρχηγικού προφίλ κόμμα, είτε πως
μία μεγάλη μερίδα στελεχών γυρίζει
πλέον την πλάτη του στο κόμμα.

Η πληγή Μουσιούττα

Το μεγάλο πλήγμα ωστόσο της
εκλογικής διαδικασίας δεν είναι
άλλο από τον βουλευτή Λευκωσίας
Μαρίνο Μουσιούττα, ο οποίος παρά
την μετριοπάθεια που τον διακατέχει άφησε ξεκάθαρα αιχμές περί
προώθησης της Χριστιάνας Ερω-

Τέλος οι κυπριανικοί;

Τόσο με τη διαγραφή μίας σειράς
κυπριανικών στελεχών, όπως και
με την παράδοση των κλειδιών του
κόμματος από τον Μάρκο Κυπριανού που συνταξιοδοτείται επί του
παρόντος από τα κομματικά δρώμενα, διαφαίνεται πως παραδίδει
τα κλειδιά του κόμματος και η κυπριανική σχολή σκέψης εντός ΔΗΚΟ. Το αν ο κ. Κυπριανού αξιοποιηθεί από την ηγεσία με άλλο τρόπο
ούτως ώστε να κρατηθεί με κάποιον
τρόπο και η φωνή του στο κόμμα
θα φανεί σίγουρα το επόμενο διάστημα.
Βεβαίως, η νέα ηγεσία μπορεί
να βλέπει με ασφάλεια την «καθαρότητα» του κόμματος παρά την
συρρίκνωση, ωστόσο υπάρχουν
και βλέψεις και σχεδιασμοί για τη
συμμετοχή στελεχών που προέρχονται από το ευρύτερο –χωροταξικά- Κέντρο. Ενδεικτική η προσχώρηση του Παύλου Μυλωνά στο
κόμμα και η ανάληψη –εκτός απροόπτου- της θέσης του εκπροσώπου
Τύπου, αλλά και της υποψηφιότητας της Νικολέττας Λαδά (πρώην
στελέχους της Συμμαχίας Πολιτών
) στο εκτελεστικό γραφείο. Όπως
όλα δείχνουν, αυτές οι δύο μεταγραφές δεν θα είναι οι μόνες. Στο
ΔΗΚΟ βλέπουν πως τόσο η Συμμαχία Πολιτών όσο και η Αλληλεγγύη έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας.
Υπενθυμίζεται πως στη Συμμαχία
Πολιτών θα διεξάγονταν σήμερα
οι εσωκομματικές εκλογές, ωστόσο
ακυρώθηκαν μετά και την απόσυρση στελεχών από θέσεις. Κίνηση
που σίγουρα δεν αποτελεί θετική
ένδειξη για το μέλλον του κόμματος.
Αυτά τα νέα δεδομένα αναμένεται
να τα αξιοποιήσει ο ΔΗΚΟϊκός πρόεδρος, για την προσέλκυση νέων
στελεχών και την αναδιαμόρφωση
ενός νέου κόμματος από το ευρύτερο Κέντρο που θα αποτελεί τον
τρίτο πόλο.

Δυσαρεστημένη
κοινοβουλευτική
ομάδα
Ελέγχει όμως πλήρως τα συλ-

λογικά όργανα του κόμματος;
Όπως όλα δείχνουν και αυτή
την πενταετία όπως και την
προηγούμενη, ο κ. Παπαδόπουλος θα έχει να χειριστεί ζητήματα με την κοινοβουλευτική του ομάδα. Στο πλευρό του
έχει σίγουρα πλήρως ευθυγραμμισμένους τόσο την Χριστιάνα Ερωτοκρίτου όσο και
τον Πανίκο Λεωνίδου, ο οποίος
όπως όλα δείχνουν θα είναι ο
νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος μετά την
άρνηση Μουσιούττα. Υπενθυμίζεται όμως πως Άγγελος Βότσης και Γιώργος Προκοπίου
είναι με το ένα πόδι εκτός κόμματος, εξαιτίας και της διαφορετικής φιλοσοφίας που
έχουν με τον ΔΗΚΟϊκό Πρόεδρο. Το αν αυτό μεταφράζεται με αποχώρησή τους και ένταξή τους στην Δημοκρατική
Παράταξη είναι ένα ζήτημα
ανοικτό. Στους δυσαρεστημένους, μπαίνει σίγουρα και ο
Μαρίνος Μουσιούττας, που
εκτός από την αυτόβουλη μετακίνησή του στα πίσω έδρανα
της Βουλής, είναι ένα ζήτημα
ανοικτό το πώς θα κινείται κοινοβουλευτικά. Δυσαρεστημένος θεωρείται σίγουρα και ο
Χρίστος Ορφανίδης μετά και
την ισχυρή επικράτηση του Μιχάλη Δαμιανού στην αντιπροεδρία, ενώ ο βουλευτής Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης
βλέπει σίγουρα με ενδιαφέρον, ίσως και με ανησυχία, την
πλήρη επικράτηση του πρώην
βουλευτή Πάφου και νυν αντιπροέδρου στην επαρχία του.
Από το κάδρο δεν πρέπει να
λείπει η στάση του Παύλου
Μυλωνά. Η προσχώρηση του
πρώην βουλευτή της Συμμαχίας Πολιτών θεωρήθηκε σίγουρα νίκη καθώς ενίσχυσε
αριθμητικά την κοινοβουλευτική ομάδα του ΔΗΚΟ, ωστόσο
στελέχη αντιλαμβάνονται και
το θερμό και το απρόβλεπτο
του χαρακτήρα του. Το αν θα
ευθυγραμμίζεται με τις αποφάσεις του κόμματος κοινοβουλευτικά τουλάχιστον, θα το
δούμε προσεχώς. Το σίγουρο
είναι πως μία νέα εποχή ανοίγει για τον Νικόλα Παπαδόπουλο και σίγουρα ένα νέο κεφάλαιο για το ΔΗΚΟ. Αν αυτός
ο σχεδιασμός λειτουργήσει
επιτυγχάνοντας τον στόχο
ενός δυνατού Κέντρου που θα
αποτελεί τον τρίτο πόλο ή στην
απλή αδράνεια και την απομάκρυνση παραδοσιακών ΔΗΚΟϊκών θα φανεί το επόμενο διάστημα.

ΑΡΘΡΟ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ

Διαχρονικός και διακομματικός λαϊκισμός
Στις 15 του Ιούνη του 2015 είχα αρθρογραφήσει σχετικά με τον τρόπο
που ο πρωθυπουργός της Ελλάδας
Αλέξης Τσίπρας χειριζόταν τα θέματα της οικονομίας, και όχι μόνον.
Στο άρθρο εκείνο, με τίτλο «Όταν
ο ΣΥΡΙΖΑ παίζει την Ελλάδα στα
ζάρια», είχα ασκήσει στον Αλέξη
Τσίπρα σκληρή κριτική, γιατί τότε
χειριζόταν τα θέματα με ιδεοληψίες,
που όχι μόνον δεν έβγαζαν την Ελλάδα από το οικονομικό βάραθρο,
αλλά την βύθιζαν πιο βαθιά.
Από τότε άλλαξαν πολλά. Η Ελληνική Κυβέρνηση, αφήνοντας πίσω της τα εύκολα λόγια, τον λαϊκισμό και την δημαγωγία, που περίσσευε την εποχή που ο ΣΥΡΙΖΑ,
ανήλθε στην εξουσία, βρέθηκε αντιμέτωπη με τα πραγματικά διλήμματα. Έγραφα στις 15.6.2015:
«Το δίλημμα του κ. Τσίπρα είναι
ότι είτε θα υπογράψει μια συμφωνία απείρως χειρότερη από αυτήν
που καταριόταν ή θα προκαλέσει

ρήξη με ολοκληρωτική καταστροφή της χώρας. Δύσκολο το δίλημμα, αλλά θα πρέπει να διαλέξει αν
προέχει η Ελλάδα ή το κόμμα. Ελπίζω να επιλέξει το πρώτο. Γιατί
κανένας δεν του έδωσε το δικαίωμα, είτε συνειδητά, είτε με τις παραλείψεις του να οδηγήσει στο
Grexit και την φτωχοποίηση».
Μετά την ψήφιση από την Βουλή του 3ου Μνημονίου, το οποίο
στήριξαν με υπευθυνότητα η Νέα
Δημοκρατία, η Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι, τα πράγματα άλλαξαν. Ο Αλέξης Τσίπρας
πολιτεύτηκε με πολύ περισσότερο
πραγματισμό και υπευθυνότητα.
Ήταν από τότε που τα πράγματα
άρχισαν να μπαίνουν στην σειρά,
με αποτέλεσμα, επιτέλους, η μηχανή της ελληνικής οικονομίας να
αρχίσει να δουλεύει, οι δείκτες να
βελτιώνονται σημαντικά (μείωση
ανεργίας, πλεονάσματα και ψηλοί
ρυθμοί ανάπτυξης) και η χώρα να

βρίσκεται μία ανάσα από την έξοδο
από τα μνημόνια και την σταδιακή
άνοδο του βιοτικού επιπέδου των
Ελλήνων, για να καλυφθεί το χαμένο έδαφος.
Δυστυχώς, τις πρακτικές του
παλαιού ΣΥΡΙΖΑ άρχισε να υιοθετεί
η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ.
Ισοπεδωτική κριτική, αρνητική
προσέγγιση σε όλα τα ζητήματα
και κυρίως θέσεις διαμετρικά αντίθετες από αυτές που υιοθετούσαν, όταν κυβερνούσαν. Και είναι
τραγικό, σε μία χώρα που αγωνίζεται για την επιβίωση της, να
υπάρχουν πολιτικές δυνάμεις που
να προβάλλουν το κομματικό ή,
ακόμα και το ατομικό συμφέρον,
έναντι του συμφέροντος της χώρας.
Η ίδια νοοτροπία διαπερνά την
Νέα Δημοκρατία και στο θέμα της
Συμφωνίας με την Βόρεια Μακεδονία. Ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης
απαρνείται την πολιτική του Κόμ-

ματος του, από το 1992. Απαρνείται
κυρίως τον πατέρα του, πρώην
πρωθυπουργό, που με πατριωτισμό
και καθαρότητα έθεσε το πλαίσιο
ενός έντιμου συμβιβασμού με τα
Σκόπια, κάτι για το οποίο τον ανέτρεψε ο Σαμαράς, ο οποίος σήμερα,
συνεπής στις εθνικιστικές του προσεγγίσεις, βαδίζει χέρι χέρι με τον
Κυριάκο Μητσοτάκη!! Το πλαίσιο
του πατέρα Μητσοτάκη είναι αυτό
που εφάρμοσαν ο Τσίπρας και ο
Κοτζιάς. Και μέσα από την διαπραγμάτευση το βελτίωσαν ακόμα
περισσότερο, παρά το γεγονός ότι,
ως αποτέλεσμα της μυωπικής πολιτικής που ακολουθήθηκε όλα αυτά τα χρόνια, τα πράγματα χειροτέρεψαν και σήμερα 140 χώρες
τους αναγνωρίζουν ως «Μακεδονία» σκέτη. Είναι φανερό ότι ο αρχηγός της Ν.Δ., για να διατηρήσει
την συνοχή του κόμματος του, στο
οποίο πρωταγωνιστεί πλέον μια
πολύ ισχυρή ακροδεξιά πτέρυγα,

έβαλε την Ελλάδα σε δεύτερη μοίρα. Κρίμα και πάλι κρίμα.
Δυστυχώς, και η κα Γεννηματά
ακολουθεί τα αχνάρια της Ν.Δ. Με
μία μυωπική πολιτική, ουσιαστικά
μετατρέπεται σε δεκανίκι για να
κυβερνήσει η Ν.Δ. (μόνη της αυτή
την φορά) και απαλλοτριώνει τις
ιδεολογικές διαφορές του Κινήματος Αλλαγής, στον βωμό ενός ρεβανσισμού που κοντόφθαλμα θέλει
να τιμωρήσει τον Τσίπρα.
Την ίδια ώρα, παρά τις σοβαρές
μου ενστάσεις με επιλογές της σημερινής Ελληνικής Κυβέρνησης,
θέλω να χαιρετίσω τον εξόχως πατριωτικό τρόπο που ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Κοτζιάς χειρίστηκαν το όλο θέμα. Αγνοώντας
το κόστος, κατοχύρωσαν όλα τα
νόμιμα και λογικά συμφέροντα της
Ελλάδας, και μέσα από την Συμφωνία, αναβάθμισαν τον γεωπολιτικό ρόλο, την ασφάλεια και το
διεθνές κύρος της χώρας. Γιατί, με

ανοικτό το μέτωπο με μία απρόβλεπτη Τουρκία στο Αιγαίο, κατόρθωσαν να αποτρέψουν την συνένωση στα βόρεια σύνορα της
Ελλάδας, της «Μεγάλης» Αλβανίας
και της «Μεγάλης» Βουλγαρίας και
την επέκταση της τούρκικης πολιτικής επιρροής σ’ αυτές, σε βαθμό
που να περικυκλώνεται η Ελλάδα.
Ναι, ο Τσίπρας έδειξε και πατριωτισμό και σθένος. Και στάθηκε με
παρρησία απέναντι στους λογήςλογής ψευδοπατριώτες που δεν
διστάζουν να εμπορεύονται τον
πατριωτισμό, για να αποκομίσουν
κομματικά οφέλη. Υπό αυτή την
έννοια εγώ προσωπικά είμαι έτοιμος να υπερβώ πολλές από τις αντιρρήσεις μου για την πολιτική
του στο παρελθόν. Μακάρι να έδειχναν και στο Κυπριακό την ίδια
αποφασιστικότητα.

Ο Μιχάλης Παπαπέτρου είναι πρώην Κυβερνητικός Εκπρόσωπος
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Τουρκικές εκλογές δυο πρωταγωνιστών
Ο Ταγίπ Ερντογάν να επιστρατεύει εθνικιστική και μιλιταριστική ρητορική για ανάκτηση ποσοστών πριν τις κάλπες
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Τα στρατόπεδα έχουν πλέον ξεκαθαρίσει. Εκείνο του Ερντογάν ακολουθεί αμυντική στρατηγική για
τις εκλογές κι αυτό διότι πλέον δεν
έχει τη δυνατότητα να κερδίσει
νέους ψηφοφόρους από τις τάξεις
της αντιπολίτευσης. Επιχειρεί να
συσπειρώσει την δική του εκλογική
βάση, δηλαδή να διατηρήσει τα
ποσοστά του». Αυτή η επισήμανση
έρχεται από τον Τούρκο πολιτικό,
βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (ΔΚΛ), Ερτουγρούτλ Κιουρκτσού και μαζί του
συμφωνούν Τούρκοι αναλυτές. Θεωρείται, λοιπόν, ότι το αποτέλεσμα
των προεδρικών και βουλευτικών
εκλογών της επόμενης Κυριακής,
θα το κρίνουν οι ψηφοφόροι που
θα καταφέρει ή θα αποτύχει να
κερδίσει η αντιπολίτευση από το
στρατόπεδο της κυβέρνησης. Στο
πλαίσιο αυτό ξεχωρίζουν δυο σημαντικά στοιχεία.
•Πρώτον, οι Κούρδοι με την ψήφο τους σχετικά με το πολιτικό
μέλλον της Τουρκίας αναλαμβάνουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στις πρόωρες
εκλογές.
•Δεύτερον, η εκλογική απόδοση
δυο συντηρητικών κομμάτων, το
Καλό Κόμμα της Μεράλ Άκσενερ
και το Κόμμα Ευτυχίας του Τεμέλ
Καραμαλλοάγλου (και οι δυο αναμετριούνται με τον Ερντογάν για
το ανώτατο πολιτικό αξίωμα της
Τουρκίας).

Χάνει ποσοστά

«Για ποιο λόγο θα επιχειρήσουν
να κλέψουν την ψήφο μας; Για να
μας αφήσουν εκτός της νέας βουλής. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να
ξεχάσει το εξής: Σε περίπτωση που
το ΔΚΛ παραμείνει εκτός βουλής,
το ΑΚΡ θα εξασφαλίσει με άδικο
τρόπο 70 με 80 βουλευτικές έδρες.
Θα εξασφαλίσει εκ νέου την πλει-

πέμπει και το ΚΕ, το οποίο παρουσιάζει σημάδια ανασυγκρότησης.
Σε συνεργασία με το ΡΛΚ, ετοιμάζεται να εισέλθει στη νέα βουλή
τη στιγμή που ο υποψήφιός του
για την προεδρία της Τουρκίας, ο
Καραμολλάογλου, εντυπωσιάζει
μερίδες της συντηρητικής εκλογικής βάσης του ΑΚΡ. Οι αισιόδοξες
εκτιμήσεις δείχνουν ότι ΚΚ και ΚΕ
συνολικά ενδέχεται να εξασφαλίσουν ένα ποσοστό της τάξης 1819%. Οι απαισιόδοξες εκτιμήσεις
ρίχνουν το ποσοστό στο 8-10%.
Ακόμη και σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η απαισιόδοξη εκτίμηση,
σε συνδυασμό με μια πιθανή εκλογική επιτυχία των Κούρδων και
του ΡΛΚ, η εκλογική απόδοση της
συντηρητικής πτέρυγας της αντιπολίτευσης θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο-κλειδί, αν όχι στις
προεδρικές, σίγουρα στις βουλευτικές εκλογές.
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Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που εστιάζουν
στην εκλογική συμπεριφορά κουρδικών επαρχιών, οι εκλογές φέρνουν
ανατροπή και εξελίξεις
στο νοτιοανατολικό κομμάτι της Τουρκίας.
οψηφία. Θα συνεχιστεί η πολιτική
της καταπίεσης. Επίσης, σε μια τέτοια περίπτωση θα εισέλθουν στο
κοινοβούλιο και οι βουλευτές του
Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης
(ΚΕΔ), με το οποίο συνεργάζεται
το ΑΚΡ. Δηλαδή, (οι εθνικιστές βουλευτές) θα εισέλθουν στο νέο κοινοβούλιο με την ψήφο των Κούρδων». Αυτά υποστήριξε η συμπρόεδρος του ΔΚΛ, Περβίν Μπουλτάν,
στα πλαίσια προεκλογικής συγκέντρωσης πριν από λίγες ημέρες. Η
ίδια υπογράμμισε τη σημασία του
αντιδημοκρατικού μέτρου του 10%
σε ό,τι αφορά την ανάδυση των νέων ισορροπιών στο τουρκικό πολιτικό πεδίο. Αυτή την περίοδο το
ΔΚΛ δίνει μάχη με τον χρόνο για
να ξεπεράσει εκ νέου αυτό το εμπόδιο και να εισέλθει στη νέα βουλή.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα εξαρτηθεί από τα ποσοστά που θα εξασφαλίσει το κίνημα σε ολόκληρη
την Τουρκία. Παράλληλα και τα τελευταία μηνύματα από τις κουρδικές
επαρχίες είναι ενθαρρυντικά για
το ΔΚΛ. Σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που εστιάζουν στην εκλογική
συμπεριφορά των κουρδικών επαρχιών της Τουρκίας, οι εκλογές φέρνουν ανατροπή και σαρωτικές πολιτικές εξελίξεις στο νοτιοανατολικό
κομμάτι της χώρας.Δημοσκόπηση
που πραγματοποιήθηκε σε 18 επαρχίες της Τουρκίας, όπου υπάρχει

Τι κάνει ο Ερντογάν

Η άνοδος του τουρκικού εθνικισμού και η συμμαχία Ερντογάν με συντηρητικά και εθνικιστικά κόμματα, έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωση των Κούρδων από το ΑΚΡ.
μεγάλος κουρδικός πληθυσμός, δόθηκε στην δημοσιότητα και σύμφωνα με αυτή στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές το ΔΚΛ εξασφαλίζει το εντυπωσιακό ποσοστό της
τάξης του 39%. Ακολουθεί στη δεύτερη θέση το Κόμμα Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) με ποσοστό
33,7%. Στη συνέχεια ακολουθούν
με μεγάλη διαφορά το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (ΡΛΚ) με 8,4%,
το ΚΕΔ με 4,7%, το Καλό Κόμμα
(ΚΚ) με 3,7% και το Κόμμα Ευτυχίας
(ΚΕ) με 1,5%. Στις προεδρικές, στις
κουρδικές επαρχίες της Τουρκίας,
ο Σελαχαττίν Ντεμίρτας προηγείται
με ποσοστό της τάξης του 39%.
Ακολουθεί ο Ερντογάν με 38% και
οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Τα απο-

τελέσματα δείχνουν ότι λίγο πριν
τις εκλογές, οι Κούρδοι αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η άνοδος του τουρκικού εθνικισμού και
η συμμαχία Ερντογάν με συντηρητικά και εθνικιστικά κόμματα,
έχει ως αποτέλεσμα την αποξένωσή
τους από το ΑΚΡ. Αυτή, σε περίπτωση που δεν ελεγχθεί άμεσα, θα
μπορούσε να στερήσει από το ΑΚΡ
την πλειοψηφία στη νέα βουλή και
ακόμη να οδηγήσει τις προεδρικές
εκλογές σε δεύτερη Κυριακή.

Το συντηρητικό μέτωπο

Με βάση την εκτίμηση ότι το
ΑΚΡ πλέον δεν κατορθώνει να εξασφαλίσει νέους ψηφοφόρους, ένας
άλλος παράγοντας που διαδραμα-

τίζει ρόλο στην προσπάθεια της
αντιπολίτευσης για εξασφάλιση
υποστήριξης των νέων και απογοητευμένων ψηφοφόρων του κυβερνητικού στρατοπέδου, είναι
αυτός των δυο μικρότερων συντηρητικών και εθνικιστικών κομμάτων. «Αυτήν τη στιγμή τα ποσοστά
μας δεν πέφτουν κάτω από το
16,8%. Όλες οι δημοσκοπήσεις επιβεβαιώνουν αυτήν την πραγματικότητα», τονίζει ο αντιπρόεδρος
του ΚΚ, Λουτφού Τουρκκάν. Ο στενός συνεργάτης της κ. Άκσενερ
σημειώνει ότι οι απογοητευμένες
μερίδες της τουρκικής κοινωνίας
αναζητούν ένα νέο πολιτικό μέτωπο
που θα τους παρέχει ελπίδα. Όπως
το ΚΚ, μηνύματα αισιοδοξίας εκ-

Βάσει των όσων υποστηρίζουν
αναλυτές, το κυβερνητικό στρατόπεδο ρίχνει όλο το βάρος του
στην εθνικιστική και μιλιταριστική
ιδεολογία. Συγκεκριμένα, το Προεδρικό και το ΑΚΡ από τη μια δρομολογούν μια νέα μεγάλη στρατιωτική εκστρατεία-περιπέτεια,
στο βόρειο τμήμα του Ιράκ. Μέσα
από την πιθανή ισοπέδωση του
προπύργιου του ΡΚΚ στο Όρος
Κάντιλ, η κυβέρνηση επιδιώκει να
εντυπωσιάσει τον μέσο συντηρητικό και εθνικιστή ιδεολόγο. «Δεν
γνωρίζουμε το γιατί, ωστόσο η ανακοίνωση της νέας επιχείρησης για
το Κάντιλ δεν έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στην κοινωνία, έτσι
όπως συνέβη στην περίπτωση του
Άφριν», τονίζει ο Αμντουλκαντίρ
Σελβί, ένας από τους λιγοστούς δημοσιογράφους που διατηρεί στενές
σχέσεις τόσο με το Προεδρικό όσο
και με την ηγεσία του ΑΚΡ.

Αμερικανοτουρκική προσέγγιση με τις ευλογίες Τραμπ
Επιχειρούν ν’ αλλάξουν σελίδα στις διμερείς σχέσεις, τι λέει το κέντρο μελετών Brookings και τι το παρασκήνιο στις ΗΠΑ
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

« Όσον αφορά τη διατλαντική σχέση,
Βερολίνο και Ουάσιγκτον, φαίνεται
να βρίσκονται στην ίδια σελίδα όσον
αφορά την Τουρκία. Και οι δύο χώρες
έχουν ένα μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για μια Τουρκία που
θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο
για δημοκρατική χώρα με μουσουλμανική πλειοψηφία στη Μέση Ανατολή, ως μια εναλλακτική λύση για
τις ριζοσπαστικές επιλογές. Επιπλέον,
η Τουρκία είναι ένας σημαντικός παίκτης στην περιοχή της και στη Συριακή σύγκρουση, στην αντι-ISIS εκστρατεία». Η παραπάνω επισήμανση
έρχεται από ένα κορυφαίο κέντρο
στρατηγικών μελετών των ΗΠΑ, το
Brookings. Με απλά λόγια, το αμερικανικό κέντρο μελετών επισημάνει
στην αμερικανική ηγεσία ότι ΗΠΑ
και ΕΕ δεν έχουν την πολυτέλεια να
χάσουν τη φιλία και τη συνεργασία
της Τουρκίας. Και αυτό παρά τα μεγάλα προβλήματα. Οι τελευταίες πληροφορίες από την Ουάσιγκτον και
την Άγκυρα δείχνουν ότι στα πλαίσια
του παραπάνω σκεπτικού, ΗΠΑ και
Τουρκία ετοιμάζονται να γυρίσουν
σελίδα στις διμερείς σχέσεις τους,
αμέσως μετά το τέλος των τουρκικών
εκλογών. Η νέα συμφωνία Μάϊκ Πομπέο – Μεβλούτ Τσαβούσογλου αποτελεί το προοίμιο αυτής της νέας
προσπάθειας.

Πολυδιάστατες συναλλαγές

Στα πλαίσια της παραπάνω ανάλυσης το Brookings εστιάζει σε ένα
σημαντικό σημείο: «Η ηγεσία Τραμπ
προσεγγίζει με ξεκάθαρο τρόπο, με
την νοοτροπία των (εμπορικών) συναλλαγών τη σχέση της με την Άγκυρα και ο Πρόεδρος δείχνει προτίμηση για ισχυρούς αυταρχικούς
ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του
Ερντογάν. Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες
και η Τουρκία καταφέρουν να αποφύγουν μια μεγάλη αντιπαράθεση
για χάρη του PYD στη Συρία, τα
κοινά στρατηγικά συμφέροντα θα

για εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών
λύσεων σε πολλά πεδία».
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Αν ΗΠΑ-Τουρκία καταφέρουν να αποφύγουν
μια αντιπαράθεση για
χάρη του PYD στη Συρία,
τα κοινά στρατηγικά συμφέροντα θα τερματίσουν
την απομάκρυνση της
δεύτερης από το ΝΑΤΟ.
τερματίσουν την απομάκρυνση της
Τουρκίας από το ΝΑΤΟ». Στα πλαίσια
της προαναφερόμενης νοοτροπίας
των συναλλαγών, τύπου win-win,
η οποία παραμερίζει τις αρχές και
την ιδεολογία και εστιάζει στα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα των δυο
πλευρών στην ευρύτερη περιοχή,
εντάσσεται και η πρόσφατη συμφωνία της Τουρκίας με τις ΗΠΑ για
το Μίμπιτς της Συρίας. Αμερικανοί,
ξένοι και Τούρκοι αναλυτές την προσεγγίζουν ως ένα «δώρο» που παρείχε απλόχερα η ηγεσία Τραμπ
στον Πρόεδρο της Τουρκίας, λίγο
πριν τις πρόωρες εκλογές. Συμπεραίνεται έτσι ότι η συγκεκριμένη
συμφωνία ήρθε με προσωπική πρωτοβουλία του Τραμπ και παρά τις
αντίθετες απόψεις που ακούγονται
στην Ουάσιγκτον.
Η Τουρκάλα δημοσιογράφος Αμπερίν Ζαμάν, η οποία παρακολουθεί
από κοντά τις εξελίξεις στην Ουάσιγκτον, μας υπογραμμίζει τα εξής:
«Οι Πομπέο-Τσαβούσογλου ανακοίνωσαν ένα σχέδιο για τις δομές
ασφάλειας και διακυβέρνησης της
κυρίως αραβικής πόλης της Συρίας,
το Mιμπιτς, που έχει έρθει στο προσκήνιο με αφορμή τη δυσπιστία
στις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, επειδή
οι Ηνωμένες Πολιτείες απέτυχαν
να υλοποιήσουν τις υποσχέσεις τους
σχετικά με την απόσυρση του YPG
από την πόλη μετά την ελευθέρωση
της τον Αύγουστο του 2016. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι η εκτίμηση

Προοπτικές ένταξης

Η ηγεσία Τραμπ προσεγγίζει με ξεκάθαρο τρόπο, με την νοοτροπία των (εμπορικών) συναλλαγών τη σχέση της με την

Άγκυρα και ο Πρόεδρος δείχνει προτίμηση για ισχυρούς αυταρχικούς ηγέτες, συμπεριλαμβανομένου του Ερντογάν.

Λίγες ώρες μετά την συμφωνία Πομπέο-Τσαβούσογλου, στην Ουάσιγκτον

ακούστηκαν συγκρουόμενες φωνές και απόψεις σχετικά με τη συνεργασία
των δυο πλευρών στην Συρία.
των εκπροσώπων του YPG και κάποιων αξιωματούχων των ΗΠΑ ότι
η Τουρκία θα αναγκαζόταν να αποδεχθεί αυτή την πραγματικότητα,
δεν ήταν ορθή. Η Τουρκία εισέβαλε
στο γειτονικό Τζαραπλους όταν ο
YPG κινήθηκε προς αυτήν την περιοχή. Στην συνέχεια ήρθε η κατά-

ληψη του Άφριν». Με βάση τα προαναφερόμενα και την επιδείνωση
των αμερικανοτουρκικών σχέσεων
κατά τους τελευταίους μήνες, η κ.
Ζαμάν επισημαίνει ότι ο βασικός
στόχος της νέας συμφωνίας είναι η
επιστροφή των δυο νατοϊκών συμμάχων στην προηγούμενη περίοδο,

στην οποία πρόβαλλαν παρόμοια
σχέδια και οράματα για το μέλλον
της Συρίας.
Η αμερικανική πλευρά τρέχει να
προλάβει τις εξελίξεις για να αναδείξει
ένα κοινό πλαίσιο συνεννόησης και
συνεργασίας πάνω στο οποίο θα
στηριχθούν μελλοντικά τα αμοιβαία
συμφέροντα της Τουρκίας και των
ΗΠΑ, τα οποία έχουν ως σημείο εκκίνησης τον ανταγωνισμό με το Ιράν
και τους συμμάχους του. Στα πλαίσια
της συγκεκριμένης ανάγνωσης, η
κ. Ζαμάν υπογραμμίζει και ένα άλλο
σημαντικό σημείο: «Οι ελπίδες της
Άγκυρας επί του παρόντος στηρίζονται στον Πρόεδρο Ντόναλντ
Τραμπ, ο οποίος, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους πίεσε την αμερικανική διπλωματική και στρατιωτική ηγεσία» για να αποδεχθεί την
νέα συμφωνία, μετά από τις πολυάριθμες τηλεφωνικές συνομιλίες με
τον Τούρκο ομόλογό του. Οι Τούρκοι
αξιωματούχοι ποντάρουν σε μεγάλο
βαθμό στην προσωπική παρέμβαση
του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για
την ανανεωμένη δέσμευση των ΗΠΑ

Τα προαναφερόμενα βρίσκονται
σε συμφωνία με την επισήμανση
του Brookings. Έτσι, η Δύση πλέον
αναζητά συμβιβαστικές λύσεις σε
μια σειρά ζητημάτων όπως λ.χ. το
ζήτημα των S400, της συνεργασίας
της Τουρκίας με την Ρωσία και το
Ιράν κτλ. «Η συνεχιζόμενη εμπλοκή
με την Τουρκία αντί να την εγκαταλείψουμε είναι υψίστης σημασίας.
Είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός
ότι τόσο η ΕΕ όσο και οι Ηνωμένες
Πολιτείες συνεχίζουν να στηρίζουν
την Τουρκία για να διατηρήσουν
ζωντανές τις προοπτικές ένταξής της
στην ΕΕ, ανεξάρτητα από τις προκλήσεις που αναδύονται», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά το Brookings.

Τα αγκάθια

Υπάρχει και ακόμη μια πραγματικότητα, η οποία προβληματίζει
την παρούσα στιγμή την τουρκική
πρωτεύουσα. Σε αντίθεση με τον
ίδιο τον Πρόεδρο Τραμπ, στελέχη
του αμερικανικού πολιτικού και
στρατιωτικού κατεστημένου δεν
προσεγγίζουν με τον ίδιο ενθουσιασμό τον διάλογο και την προοπτική
συνεργασίας με την Τουρκία του
Ερντογάν. Χαρακτηριστικό είναι το
γεγονός ότι μόλις λίγες ώρες μετά
την συμφωνία Πομπέο-Τσαβούσογλου, στην Ουάσιγκτον ακούστηκαν
συγκρουόμενες φωνές και απόψεις
σχετικά με τη συνεργασία των δυο
πλευρών στην Συρία. Σύμφωνα με
μια μερίδα της ηγεσίας του κ. Τραμπ,
η νέα συμφωνία αποτελεί προοίμιο
για ένα νέο, εποικοδομητικό πλαίσιο
συνεργασίας στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Μια άλλη μερίδα της
ηγεσίας απορρίπτει αυτήν την άποψη και υπογραμμίζει ότι η νέα συμφωνία δεν είναι τίποτα άλλο παρά
ένα πλαίσιο συνεννόησης για να
αποφευχθεί μια ενδεχόμενη στρατιωτική αναμέτρηση στην Συρία.
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Να πρωταγωνιστούμε
για τις θέσεις μας,
όχι για τις καρέκλες
«Ηξερα ότι από τη στιγμή που θα
αναλάμβανα επικεφαλής της εκστρατείας του Νικόλα Παπαδόπουλου θα μπορούσε να πιστωθώ ενδεχόμενη νίκη αλλά και να χρεωθώ
ευθύνη για ενδεχόμενη ήττα», λέει
σε συνέντευξή του στην «Κ» ο διευθυντής του Κέντρου Μελετών
Τάσσος Παπαδόπουλος και στενός
συνεργάτης του Νικόλα Παπαδόπουλου Χρύσης Παντελίδης. Ξεκαθαρίζει πως έχει μερίδιο ευθύνης
για την ήττα του ΔΗΚΟϊκού Προέδρου, ωστόσο υπογραμμίζει πως
και οι θέσεις και ο τρόπος που πολιτεύτηκαν ήταν σωστός. Μιλά για
τις εσωκομματικές εκλογές ξεκαθαρίζοντας πως στο ΔΗΚΟ η εσωκομματική διαδικασία βρίσκεται σε
ψηλά επίπεδα και διαψεύδει τα περί
εύνοιας συγκεκριμένων στελεχών.
-Για ποιο λόγο διεκδικήσατε θέση
στο εκτελεστικό και όχι στην
ανώτατη ηγεσία όπως ανέμεναν
κάποιοι;
Έκρινα ότι στο παρόν στάδιο και
μετά από αρκετά χρόνια έντονης
δράσης μου στο κόμμα, ως απλό μέλος και συνεργάτης του Νικόλα Παπαδόπουλου, θα ήταν πιο χρήσιμο
και πιο φυσιολογικό να διεκδικήσω
μια θέση από τις 15 αιρετές του εκτελεστικού και όχι κάτι περισσότερο.
-Μία καλή κατάταξη στο εκτελεστικό αποτελούσε στοίχημα για
να κλείσουν τα στόματα που σας
φωτογράφιζαν ότι δεν έχετε σχέση με το παραδοσιακό ΔΗΚΟ;
-Τα στόματα έκλειναν έτσι κι αλλιώς με τα γεγονότα: Μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος από τα μαθητικά μου χρόνια, Οργανωτικός
Γραμματέας και Πρόεδρος της Ανα-

γέννησης Θεσσαλονίκης στα φοιτητικά μου χρόνια, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού
Κόμματος την τριετία 2000-2003,
Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του Κόμματος (επί Τάσσου
Παπαδόπουλου) 2001-2003. Προφανώς, λοιπόν, είναι τα στόματα
αυτά που δεν έχουν σχέση με το
Κόμμα...
-Είχατε έντονη εμπλοκή στον
προεκλογικό του Νικόλα Παπαδόπουλου με κάποιους να φορτώνουν ευθύνη και σε σας προσωπικά για το αποτέλεσμα…
-Μία από τις αγαπημένες μου
φράσεις είναι η ρήση του Νίκου Κα-

Προτιμώ χίλιες φορές
να έχουμε ένα κόμμα ζωντανό με πολλούς υποψηφίους με ελεύθερη συζήτηση, με ανταγωνισμό,
παρά ένα κόμμα που να
μην κινείται φύλλο σε ό,τι
αφορά τα εσωκομματικά.
ζαντζάκη «να αγαπάς την ευθύνη».
Και η αλήθεια είναι πως αγαπώ την
ευθύνη. Ήξερα ότι από τη στιγμή
που θα αναλάμβανα επικεφαλής της
εκστρατείας του Νικόλα Παπαδόπουλου θα μπορούσε να πιστωθώ
ενδεχόμενη νίκη αλλά και να χρεωθώ
ευθύνη για ενδεχόμενη ήττα. Αλλοίμονο αν στην ζωή μας δεν ανα-

λαμβάναμε τις ευθύνες μας, να παίρναμε ρίσκα ή να μην δίναμε μάχες.
Οι λόγοι για τους οποίους δεν κερδίσαμε τις εκλογές είναι πολιτικοί
λόγοι. Προφανώς έχω και εγώ μερίδιο
αυτής της ευθύνης αλλά εξακολουθώ
να πιστεύω ότι ορθώς ο Νικόλας Παπαδόπουλος ήταν υποψήφιος, ορθώς
πολιτευτήκαμε και ορθές ήταν και
είναι οι θέσεις μας. Νιώθω επίσης
περήφανος για όσα έκανα κατά τη
διάρκεια της εκστρατείας ως επικεφαλής και για όσα έκαναν τα επαγγελματικά στελέχη και οι εθελοντές
του επιτελείου που δούλεψαν πολύ
σκληρά
-Το ΔΗΚΟ δέχεται την κριτική
από κάποιους ότι αποτελείται
από τον στενό κύκλο του Νικόλα
Παπαδόπουλου…
-Αν παρατηρήσει κανείς, θα δει
ότι με εξαίρεση εμένα που τα τελευταία χρόνια ήμουν μόνο απλό
μέλος του κόμματος, όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες του Νικόλα Παπαδόπουλου - που τόσο πολύ έχουν
αδικηθεί από χαρακτηρισμούς ή
έχουν δεχθεί επικρίσεις – ήταν και
είναι εκλελεγμένα στελέχη του κόμματος. Από εκεί και πέρα, είναι λογικό
και φυσιολογικό ο κάθε Πρόεδρος
να έχει συνεργάτες με τους οποίους
να έχει πιο στενή επαφή, χωρίς
ασφαλώς να παραγκωνίζει τα συλλογικά όργανα ή άλλους θεσμούς
εντός ή εκτός του κόμματος.
-Δεν σας ανησυχεί η χαμηλή προσέλευση μελών στις εσωκομματικές εκλογές, ιδιαίτερα σε σύγκριση με το 2013;
-Κατ’ αρχήν, σημειώνω ότι ήταν
αναλογικά ψηλότερη από την αντίστοιχη προσέλευση της εκλογικής
αναμέτρησης του ΔΗΣΥ. Σε κάθε
περίπτωση η προσέλευση είναι και
ένας αντικατοπτρισμός του κλίματος
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Τα δύο κράτη
δεν είναι λύση
αλλά διάλυση
-Θεωρείτε πώς ο Νίκος Αναστασιάδης ήρθε πιο κοντά σας στο
θέμα του Κυπριακού από τις εκλογές και μετά;

Η πενταετία 2009-2013 ήταν η περίοδος συναλλαγών
στο ΔΗΚΟ τονίζει στην «Κ» ο Χρύσης Παντελίδης
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

l

«Αγαπώ την ευθύνη, έχω μερίδιο ευθύνης για την ήττα Νικόλα αλλά ορθώς
πολιτευτήκαμε», λέει ο Χρύσης Παντελίδης.
που επικρατεί γενικότερα στην κοινωνία. Όπως είναι αυξημένη η αποχή κάθε χρόνο που μας περνά στις
πολιτειακές εκλογές, κατά αναλογία
αυξάνεται και η αποχή από τις εσωκομματικές εκλογές. Δεν εφησυχάζουμε και έχουμε καθήκον να βρούμε τους τρόπους να το ξεπεράσουμε.
Βέβαια, η σύγκριση που γίνεται με
το 2013 είναι παρακινδυνευμένη
γιατί τότε είχαμε εκλογή για την
ανάδειξη προέδρου. Και θα προσθέσω ότι το 2013 ήταν ένα πραγματικό σταυροδρόμι για το τι κόμμα
θέλουμε και πώς θέλουμε να πολιτεύεται. Δεν ήταν μόνο θέμα σύγκρουσης δυο πολιτικών προσώπων
που ήθελαν την εξουσία του κόμματος. Ήταν σύγκρουση δύο φιλοσοφιών, για το ποιο ρόλο πρέπει να
έχει ένα κόμμα, ποιες θέσεις πρέπει
να υπηρετεί και ποια είναι η γενικότερη συμπεριφορά του στην κοινωνία. Πέραν τούτου, εξακολουθώ
να πιστεύω ότι η εσωκομματική δημοκρατία στο ΔΗΚΟ είναι στα ψη-

λότερα δυνατά επίπεδα - θα τολμήσω
να πω - σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα κόμματα και είμαστε περήφανοι γι΄ αυτό. Αναγνωρίζω ότι κάποιες φορές παράγεται κάποιου είδους αρνητική δημοσιότητα, αλλά
προτιμώ χίλιες φορές να έχουμε ένα
κόμμα ζωντανό, με πολλούς υποψηφίους, με ελεύθερη συζήτηση,
με ανταγωνισμό, παρά ένα κόμμα
που να μη κινείται «φύλλο» σε ό,τι
αφορά τα εσωκομματικά.
-Τι έχετε να πείτε για τις αιχμές
του Μαρίνου Μουσιούττα περί
εύνοιας της ηγεσίας απέναντι
στην υποψηφιότητα της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου;
-Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Είμαστε
ένα ελεύθερο δημοκρατικό κόμμα.
Έγινε μία προεκλογική εκστρατεία
κατά τη διάρκειά της οποίας δεν
διαμαρτυρήθηκε κανένας.
-Διαμαρτυρήθηκε ο κ. Μουσιούττας...
-Αναφέρεστε σε ένα μεμονωμένο
περιστατικό, άσχετο με την ηγεσία.

-Έχω την ίδια απορία με σας.
Και είχα γράψει πρόσφατα ένα
άρθρο με τον τίτλο «Πιο επικίνδυνος ή πιο ακίνδυνος;» εγείροντας ακριβώς το ίδιο ερώτημα. Σε σχέση δηλαδή με την
αλλαγή ρητορικής του Προέδρου το τελευταίο δίμηνο,
έθετα το ερώτημα κατά πόσο
αυτή η αλλαγή ρητορικής σημαίνει μετακίνησή του σε μία
πιο διεκδικητική πολιτική όπως θα ήταν το ευκταίο για
μένα- ή διολίσθησή του σε πολιτική δύο κρατών. Και ρωτούσα σχηματικά κατά πόσο είναι
πιο ακίνδυνος ή πιο επικίνδυνος. Γιατί, αν ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αλλάζει ρητορική
επειδή θέλει να κατευθυνθεί
προς τα δύο κράτη τότε καθίσταται πολύ πιο επικίνδυνος
πολιτικά. Και αυτό το πιστεύω
έντονα αφού η ιδέα «δύο κρατών» δεν είναι λύση, είναι διάλυση είναι μία κάκιστη επιλογή
και - επιτρέψετε μου να προσθέσω - είναι και βλακεία.

Το ζήτημα είναι πως η ηγεσία του
κόμματος δεν είχε καμία ανάμιξη
ως προς το ποιον να ψηφίσουν. Μοναδική μέριμνα της ηγεσίας ήταν
να κυλήσουν ομαλά οι εκλογές. Όπως
και έγινε.
-Άλλαξε προφίλ το ΔΗΚΟ σε σχέση με το 2013;
-Το ΔΗΚΟ είναι ένα κόμμα που
έχει καθαρές θέσεις, που προτείνει
συγκεκριμένες λύσεις για τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία, ένα κόμμα που πολιτεύεται
με βάση αυτές τις θέσεις, χωρίς να
εξυπηρετεί οποιουδήποτε άλλου είδους προσωπικές ατζέντες των στελεχών του. Είναι ένα κόμμα που
πρωταγωνιστεί στην πολιτική ζωή
του τόπου για τις θέσεις του και όχι
για τις συναλλαγές ή τις καρέκλες.
-Όπως γινόταν δηλαδή στο παρελθόν;
-Όπως έτυχε σε μια συγκεκριμένη
περίοδο του παρελθόντος...
-Και ποια είναι αυτή η περίοδος;
-Η περίοδος 2009-2013.

Γεμάτη ημέρα θα έχουν πλέον οι ναυαγοσώστες
Υλοποιείται το Εθνικό Σχέδιο Ναυαγοσωστικής, σε εφαρμογή το ωράριο ανατολής με δύση του ήλιου σε Λεμεσό και Πάφο
Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ

Το καλοκαίρι θέτει σε συναγερμό τις
κρατικές υπηρεσίες με τη λίστα των
κύριων προβλημάτων να μακραίνει,
αφού εκτός από τις πυρκαγιές, έρχεται να προστεθεί και το πρόβλημα
της ασφάλειας των λουομένων στις
παραλίες. Για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων, ξεκίνησε η υλοποίηση
του Εθνικού Σχεδίου Ναυαγοσωστικής και Ασφάλειας Οργανωμένων
Παραλιών «ΣΑΛΑΜΙΣ». Πρόκειται
για το πρώτο ολοκληρωμένο ενιαίο
Σχέδιο που εφαρμόζεται στην Κύπρο
και προσεγγίζει το θέμα της ασφάλειας των παραλιών με τρόπο ολιστικό και επιστημονικό, λαμβάνοντας υπόψη τις καλές πρακτικές που
εφαρμόζονται σε άλλες χώρες. Για
την υλοποίηση του Σχεδίου, συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Κέντρου
Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης
και οι Επαρχιακές Διοικήσεις. Όπως
δήλωσε στην «Κ» ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Πετρίδης, η
Κύπρος είναι ένα νησί το οποίο κάθε
χρόνο επισκέπτονται εκατομμύρια
τουρίστες, με τις επισκέψεις λουόμενων στις παραλίες, συμπεριλαμβανομένων και των ντόπιων κατοίκων, να υπερβαίνουν τα 15 εκατομμύρια ετησίως. «Αναγνωρίζοντας
τη σοβαρή δουλειά που γίνεται στις
παραλίες από τους ναυαγοσώστες
κάθε χρόνο, οφείλουμε παράλληλα
και να υποδείξουμε και τις διαπιστώσεις μας όσον αφορά τις αδυναμίες του υφιστάμενου συστήματος», σημειώνει ο κ. Πετρίδης.

Το Σχέδιο

Το κόστος του Εθνικού Σχεδίου
ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ και τίθεται σε εφαρμογή από την

Σε τρεις παραλίες της Λεμεσού και δύο της Πάφου οι ναυαγοσώστες είναι διπλής βάρδιας, με το ωράριο να ξεκινά από
τις 06:00 το πρωί και να ολοκληρώνεται στις 20:00 το βράδυ, ενώ πριν ήταν 10 το πρωί με 6 το απόγευμα.
<
<
<
<
<
<
<

Συνολικά 265 ναυαγοσώστες θα εργοδοτηθούν
με την πλήρη εφαρμογή
του Σχεδίου.
τρέχουσα τουριστική περίοδο. Όπως
σημείωσε κατά την παρουσίαση του
Σχεδίου ο Υπουργός Εσωτερικών,
πρόκειται για 85 οργανωμένες παραλίες, την τοποθέτηση ναυαγοσωστικών πύργων ανά παραλία σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια τα
οποία εφαρμόζονται διεθνώς, την
κατανομή ναυαγοσωστών ανά επαρ-

χία, παραλία και πύργο βάσει διεθνών
προτύπων, τον τομέα ευθύνης κάθε
πύργου και πρόγραμμα περιπολιών,
τον τομέα ευθύνης μηχανοκίνητων
μέσων έρευνας και διάσωσης και
αναλυτικό πίνακα του απαραίτητου
εξοπλισμού που πρέπει να υπάρχει
σε κάθε πύργο. Επιπλέον, καθορίστηκε νέο παγκύπριο ωράριο ναυαγοσωστών και συμπεριλαμβάνει το
σχέδιο κάλυψης παραλιών αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου.
Για την υλοποίηση του σχεδίου,
το Υπουργικό Συμβούλιο με απόφασή
του στις 7 Μαρτίου, ενέκρινε ρυθμίσεις που καθιστούν εφικτή την
πρακτική εφαρμογή του. Αντί της

συνεχόμενης απασχόλησης 164 εποχικών ναυαγοσωστών με συμβάσεις
απασχόλησης 11μηνης διάρκειας,
όπως έγινε για όλους τους εποχικούς
ωρομίσθιους, θα απασχοληθούν συνολικά 265 ναυαγοσώστες με συμβόλαια απασχόλησης μικρότερης
διάρκειας. Συγκεκριμένα θα υπάρχουν στην Πάφο 123 ναυαγοσώστες,
στην Λεμεσό 78, στην Λάρνακα 64,
ενώ οι Δήμοι Παραλιμνίου, Αγίας
Νάπας και Σωτήρας ανέλαβαν πλήρως την ναυαγοσωστική κάλυψη
των παραλιών τους και θα ενταχθούν
στο ενιαίο σύστημα ασφάλειας παραλιών ως επαρχία Αμμοχώστου.
Εξοικονομείται επίσης δαπάνη ύψους

650.000 ευρώ που προκύπτει από
την απασχόληση του προσωπικού
στα αεροδρόμια και θα ανακτάται
μέσω της χρέωσης στα τέλη υπερπτήσεων από το Eurocontrol.
Όπως εξήγησε ο Διοικητής του
Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και
Διάσωσης, Αρχιπλοίαρχος Κωνσταντίνος Φυτιρής, κατά την παρουσίαση
του σχεδίου, το συντομότερο δυνατόν οι πύργοι θα εφοδιαστούν με
το απαραίτητο υλικό, θα γίνει ανακατανομή των μηχανοκίνητων σκαφών, ενώ θα υπάρχει δίκτυο επικοινωνίας παγκύπριας εμβέλειας έτσι
ώστε όλοι οι πύργοι να επικοινωνούν
μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον κ. Φυτιρή, υπάρχει ανάγκη για εκπαιδευμένο προσωπικό και κατάλληλα σωστικά μέσα. Στο σχέδιο έχουν ενταχθεί ως εθελοντές οι ιδιώτες που
έχουν εξοπλισμό στις παραλίες ως
jetski και βάρκες, ενώ έχει επιτευχθεί
συμφωνία μεταξύ Κυβέρνησης και
Hermes Airports προκειμένου τα
αεροδρόμια της χώρας να έχουν
ομάδες διάσωσης.

Τα προβλήματα

Χρόνια είναι τα προβλήματα των
ναυαγοσωστών, με το σημαντικότερο να θεωρείται αυτό του ωραρίου,
αφού συχνά σημειώνονται περιστατικά πνιγμών κατά τις ώρες που έχει
ολοκληρωθεί η βάρδια των ναυαγοσωστών. Σε δηλώσεις του στην
«Κ» ο Εκπρόσωπος του Συνδέσμου
Επαγγελματιών Ναυαγοσωστών –
Παραλιών Ανδρέας Ησυχίου, ανέφερε πως ήδη έχει ξεκινήσει να
εφαρμόζεται σε πέντε παραλίες το
ωράριο ανατολής με δύσης του ήλιου που προνοεί το Εθνικό Σχέδιο
Ναυαγοσωστικής. Σε τρεις παραλίες
της Λεμεσού και δύο της Πάφου οι

ναυαγοσώστες είναι διπλής βάρδιας,
με το ωράριο να ξεκινά από τις 06:00
το πρωί και να ολοκληρώνεται στις
20:00 το βράδυ, ενώ πριν ήταν 10
το πρωί με 6 το απόγευμα.Ωράριο
που εφαρμόζεται σε όλες τις υπόλοιπες παραλίες, παγκύπρια, πλην
των προαναφερόμενων πέντε. Τονίζοντας τη σημασία της εφαρμογής
του ωραρίου διπλής βάρδιας από
τους ναυαγοσώστες, μέχρι στιγμής
έχουν διασωθεί πέραν των 12 ατόμων από πνιγμό. Σημειώνεται ότι
τα ωράρια των ναυαγοσωστών θα
αλλάζουν ανάλογα με την ανατολή
και τη δύση του ήλιου, γι’ αυτό και
αναμένεται ότι από τον Σεπτέμβριο
πιθανότατα το ωράριο να είναι από
τις 07:00 το πρωί μέχρι και τις 19:00
το βράδυ. Οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες, απευθύνουν έκκληση
προς τις Επαρχιακές Διοικήσεις
όπως εφαρμοστεί το ωράριο διπλής
βάρδιας και στις υπόλοιπες επαρχίες, τουλάχιστον για τους τρεις
καλοκαιρινούς μήνες. Σύμφωνα με
τον κ. Ησυχίου, άλλο ένα σημαντικό
πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι ναυαγοσώστες, είναι η
έλλειψη ταχύπλοων σκαφών (jetski),
το οποίο είναι από τα κύρια μέσα
που χρησιμοποιούν για την επέμβασή τους σε τυχόν πνιγμό λουόμενου. Όπως ανέφερε, Λάρνακα
και Πάφος, εκτός από δύο παραλίες,
δεν έχουν τους κατάλληλους ναυαγοσωστικούς πύργους, με τα εργαλεία αλλά και τους ναυαγοσώστες
να είναι εκτεθειμένοι σε αντίξοες
συνθήκες. Παρόλα τα προβλήματα,
όπως σημειώνει στην «Κ», οι επαγγελματίες ναυαγοσώστες έχουν ενισχυθεί με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά καθώς και των πρώτων βοηθειών.
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Kυριακή 17 Ιουνίου 2018

Το σίριαλ Συνεργατισμός έχει πολλά επεισόδια ακόμα!
Έκατσε η μπίλια

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Μπορεί όλοι να ανέμεναν να κλείσει η

Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης

συμφωνία του Συνεργατισμού με την Ελληνική Τράπεζα την εβδομάδα που πέρασε, με κάποιους να «εύχονταν» να καταλήξει σε ναυάγιο για να έχουν να λένε για
επαναλαμβανόμενα λάθη της Κυβέρνησης
και άλλους να παρακαλάνε να κάτσει τελικά η μπίλια ώστε να τελειώνει όσο πιο
ανώδυνα αυτή η περιπέτεια, που μπορεί
να προκαλούσε μεγάλους τριγμούς στην
ταλαιπωρημένη οικονομία του τόπου.
Όπως και να έχουν τα πράγματα, εμείς
στην προκειμένη περίπτωση μπορούμε να
νιώθουμε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι διότι η
«Κ» είχε προβλέψει από την έκδοση της
περασμένης βδομάδας την έκβαση των
πραγμάτων. Στη σελίδα 4 του τμήματος της
Οικονομίας βγήκε με τίτλο -που ούτε η Κυβέρνηση δεν είχε φανταστεί μεταξύ μαςσημειώνοντας: «Στις 18 με 22 του μηνός
κλείνει το Deal του Συνεργατισμού».

Ο βουλευτής της Χρυσής Αυγής Κων-

σταντίνος Μπαρμπαρούσης, ο οποίος
άνευ αιδούς, από του βήματος της Ελληνικής Βουλής, ζήτησε από τον ελληνικό στρατό να ανατρέψει την κυβέρνηση συλλαμβάνοντας τον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας, μάλιστα με τους συναδέλφους του της Χ.Α. να τον χειροκροτούν. Ορθώς ο αντιεισαγγελέας του
Αρείου Πάγου ερευνά εις βάρος του
αδικήματα της εσχάτης προδοσίας.

••••

Έπιασε τζακ ποτ

Μπορεί να φάνταζε ολίγον τι μακρινή καθώς

και απαισιόδοξη η πρόβλεψη ένεκα του ότι
προέβλεπε και μια καθυστέρηση που προκαλούσε ανησυχία αλλά τελικά όπως φάνηκε
εκ του αποτελέσματος ο συνάδελφος έπιασε
τζακ ποτ. Όταν μάλιστα τον ρωτούσαμε πως
και γιατί ή ακόμα του υποδεικνύαμε φιλικά
ότι ήταν παρατραβηγμένο σενάριο, κουνούσε συγκαταβατικά το κεφάλι του σαν να μας
απαντούσε κάντε υπομονή και θα δείτε.
Μπαγάσα σου βγάζω το καπέλο!

••••

Ες αύριον τα σπουδαία

Τι γίνεται τώρα; Περιμένουμε τη Δευτέρα,

δηλαδή αύριο 18 του Ιούνη, ότι η Ελληνική
θα πρέπει να καταθέσει το Capital Plan
της. Επί της ουσίας, τα ονόματα των μετόχων που θα απορροφήσουν τα στοιχεία
του ενεργητικού και του παθητικού της
Τράπεζας (καλό Συνεργατισμό), από υφιστάμενους και άλλους επενδυτές. Και μετά; Θα επέλθει νηνεμία; Ούτε λόγος. Μετά
θα αρχίσουν τα όργανα φυσικά!

••••

Πρόβλεψη

Τι θα γίνει στη συνέχεια; Το σίριαλ Συνερ-

γατισμός θα γίνει γκροτέσκο. Η αντιπολίτευση θα εξαπολύσει επίθεση από πολλά
μέτωπα κατά της κυβέρνησης που εκουσίως, περιέργως και υπόπτως ξεπούλησε
τον Συνεργατισμό. Η κυβέρνηση θα αντεπιτεθεί λέγοντας ότι ο Συνεργατισμός που

Ο Ιανός προβλέπει ότι οι δύο άντρες θα πρωταγωνιστήσουν σε ένα σίριαλ που θα έχει μεγάλη ακροαματικότητα από το όποιο survivor.

πήρε με 1,7 δισ. και τον διέσωσε ήταν ένας
τεράστιος στάβλος πολύ πιο μεγάλος από
τον μυθικό του Αυγεία μέσα στον οποίο
έκαναν πάρτι κόμματα και σωματεία. Μετά
θα περάσουμε στο επόμενο επεισόδιο
οπόταν θα αφαιρέσουν το κάλυμμα του
βόθρου όλοι μαζί και θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια βρωμιές και όλων
των χρωμάτων και όλων των επιπέδων.

••••

λώσεις. Εδώ τα πυρά θα στραφούν στον
Άντρο και στο ΑΚΕΛ για όλα όσα έγιναν και
δεν έγιναν επί καιρό Χριστόφια, αλλά και
πολύ πιο πριν αφού η επιρροή του κόμματος στο Συνεργατισμό -και είναι αλήθεια
αυτό- ήταν πολύ μεγάλη.

••••

Οι πολιτικοί

Την τιμητική τους θα έχουν στο τρίτο επει-

Όλα στο φως

Στη μεγάλη διελκυστίνδα πρώτοι θα βγουν

στη σέντρα από την αντιπολίτευση κουμπάροι και συμμαθητές του Χάρη και στη
συνέχεια η Πινδάρου, που θα χαρακτηριστεί το κέντρο της μεγάλης κομπίνας. Με
τον Φούλη φυσικά να δέχεται πυρά είτε
για το ξεπούλημα του Συνεργατισμού είτε
ακόμα και για το bank run που τον έπληξε
εγκάρσια. Στην αντεπίθεση προβλέπω ότι
θα δούμε να αποκαλύπτονται έργα και
ημέρες «κόκκινων επιτροπιών» διάφορων
Συνεργατικών σε όλη την κυπριακή επικράτεια, με δάνεια που «χάθηκαν» είτε σε
βαθιές τσέπες είτε σε κομματικές εκδη-

σόδιο πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα, με
δάνεια που πήραν και δεν τα υπηρέτησαν ή
που έχουν διαγραφεί από προηγούμενες
επιτροπείες ή από συγγενείς και φίλους συνεργατιστές. Θα ακούσουμε για δάνεια που
έχουν να δουν δόση εδώ και πέντε, δέκα,
δεκαπέντε χρόνια κι άλλα πολλά, θαυμαστά
και αδιανόητα. Τόση θα είναι η δυσωδία
που δεν θα μας φτάνει το οξυγόνο.

••••

Έφυγε κύριος

Ο Μαρίνος Μουσιούττας μπορεί αν μην κα-

τάφερε να εκλεγεί στη θέση του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΚΟ, ωστόσο με τη στάση

του στη συνέχεια κατέδειξε πως οι συνδιαλλαγές δεν είναι κανόνας στις εσωκομματικές
διαδικασίες. «Θεωρώ ότι όπως είχα πει και
προεκλογικά στον Πρόεδρο, δεν με ενδιαφέρουν κάποια δώρα», ανέφερε σε συνέντευξή του στον ALPHA, επιβεβαιώνοντας τη
φημολογία που ήθελε την ηγεσία του Κόμματος να του προτείνει προεκλογικά να αποσυρθεί και να αναλάβει αντ’ αυτού τη θέση
του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου.

••••

Νικητής ο Σαββίδης

Την ανατροπή στο εκτελεστικό γραφείο

του ΔΗΚΟ έκανε ο εκ Πάφου ορμώμενος
Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος ήρθε πρώτος σε σταυρούς προτίμησης. Όπως ενημερώνεται η στήλη είχε κάνει χιλιάδες τηλέφωνα και αρκετές συναντήσεις σε καφενεία, συλλόγους με τα ΔΗΚΟϊκά μέλη,
ούτως ώστε να καταφέρει την πρωτιά.
Στην επαρχία Πάφου μάλιστα, είχε σαρώσει στις μονοσταυρίες. Το καλό το παλικάρι ξέρει από smart phones!

Εκνευρισμένος ο Ορφανίδης

Χολωμένος με τον Χρύσανθο Σαββίδη εί-

ναι ο Χρίστος Ορφανίδης. Όπως λέγεται
στα κομματικά πηγαδάκια, οι δύο είχαν κάνει συμφωνία να αλληλοστηριχθούν. Πιο
συγκεκριμένα, ο Χρίστος Ορφανίδης να
στηρίξει Χρύσανθο Σαββίδη στην επαρχία
Λάρνακας και αντιστρόφως ο Χρύσανθος
Σαββίδης τον κ. Ορφανίδη στην επαρχία
Πάφου. Ο μικρός αριθμός σταυρών που
πήρε ωστόσο ο Χρίστος Ορφανίδης στην
επαρχία Πάφου, προκάλεσε την έντονη
ενόχλησή του βουλευτή Λάρνακος και ενίσχυσε την υποψία του ότι ο εκ Πάφου ορμώμενος δεν τήρησε τη συμφωνία τους.

••••

Λεμεσιανός ο εκπρόσωπος

Τελικά τη θέση του Κοινοβουλευτικού Εκ-

προσώπου του ΔΗΚΟ φαίνεται να καπαρώνει ο κατά τ’ άλλα μειλίχιος Λεμεσιανός
βουλευτής Πανίκος Λεωνίδου. Ένας της
ηγεσίας του κόμματος έλεγε στη στήλη ότι
ο Πανίκος είναι δουλευταράς και χαλκέντερος αλλά κυρίως συναινετικός και έχει τα
προσόντα για να αντεπεξέλθει στα καθήκοντα που θα αναλάβει. Ο καιρός θα δείξει!

••••

Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

ΑΜΕΡΩΤΑ / Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΒΟΛΕΣ / Γράφει ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΑΡΗΣ

O δυτικός μας προσανατολισμός

Υπηρετούσα Βουλή

Είναι μερικά θέματα

που τα προσπερνάμε
εύκολα. Και είναι
πολλές φορές τα πιο
ουσιαστικά ζητήματα. Για το ποιον προσανατολισμό έχει η χώρα μας, για
παράδειγμα. Για την αμφιταλάντευση αυτή, πληρώσαμε στο παρελθόν μεγάλο κόστος. Όταν πιστεύαμε, στην εποχή του ψυχρού
πολέμου, πως μπορούσαμε να ξεγελάσουμε και την Ρωσία και τις
ΗΠΑ, και οι δύο γελούσαν δυνατά
μαζί μας. Το ζήτημα είναι σήμερα
να μην λειτουργούμε με τις λογικές
εκείνες που μας εξέθεσαν.
Το πρώτο μεγάλο θετικό ορόσημο
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν τότε, που ξεκαθάρισε και ο προσανατολισμός
για την χώρα μας. Σήμερα, με αυτό
ως δεδομένο, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε με το δίλημμα
προς τα πού πρέπει να δείχνει η πυξίδα μας. Και δεν είναι θέμα ιδεολογικό, ή μια διελκυστίνδα για το
ποιος και θα επικρατήσει. Είναι ζήτημα ορθολογισμού και σωστής
ανάγνωσης των τωρινών δεδομένων. Kαι όσο πιο γρήγορα ξεπεράσουμε, ως τόπος αυτό το ερώτημα,
τόσο πιο γρήγορα θα κατανοήσουμε και το βάρος του ρόλου που μπορούμε, ως χώρα, να διαδραματίσουμε στην περιοχή.
Οι σχέσεις με τις ΗΠΑ χρειάζεται να
ενισχύονται μέρα με την μέρα. Το
ίδιο ισχύει και για τις χώρες μέλη
της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ. Η ενίσχυση της χώρας μας θα είναι πολυεπίπεδη. Σε όλα τα επίπεδα. Πέραν του
Κυπριακού. Άλλωστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενταχθήκαμε για να
λύσουμε το κυπριακό πρόβλημα.

Με αυτό το δυνατό επιχείρημα καταφέραμε να πείσουμε για τον αναχρονισμό της Συνθήκης Εγγυήσεως
και πως σήμερα η επανενωμένη και
απελευθερωμένη Κύπρος έχει άλλους μηχανισμούς για να εγγυηθούν την ασφάλεια της, όπως
έχουν όλες οι χώρες της Ε.Ε.
Στον τομέα της ενέργειας, η εμπιστοσύνη και η υλοποίηση του ενεργειακού προγράμματος προέρχεται
από τις εταιρείες κολοσσούς από
τις χώρες του δυτικού κόσμου. Που
πολλές φορές έχουν ως μετόχους
τους το ίδιο το κράτος τους. Εxxon
Mobil, Τοtal, Eni, από ΗΠΑ, Γαλλία
και Ιταλία, αντίστοιχα. Βέβαια, δεν
είμαστε αφελείς. Ξέρουμε, και
πρέπει να ξέρουμε, πως η υλοποίηση των σχεδιασμών είναι άμεσα
συνυφασμένη με την λήξη της εκκρεμότητας στο Κυπριακό. Σήμερα,
που η ενέργεια είναι ίσως ο σημαντικότερος μοχλός πίεσης για την
επίλυση, μπορούμε να αντιληφθούμε τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν αυτές οι χώρες.
Σε αυτή την εξίσωση, κανείς δεν
λέει να αποκόψουμε τις σχέσεις και

“

Το πρώτο μεγάλο θετικό
ορόσημο στην ιστορία
της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν η ένταξή
μας στην Ευρ. Eνωση.
Ήταν τότε, που ξεκαθάρισε και ο προσανατολισμός για την χώρα μας.

τους δεσμούς με την Ρωσία και την
Κίνα. Οι μαγικές λέξεις είναι η ισορροπία και η ειλικρίνεια. Kάτι που σίγουρα δεν κάναμε στα πρώτα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Για
να καταφέρουμε όμως να πετύχουμε την ισορροπία που θα μας οδηγήσει και στην ειλικρίνεια, χρειάζεται πρώτα να είμαστε ειλικρινείς με
τους εαυτούς μας. Και να αποφασίσουμε τι θέλουμε. Ο στρατηγικός
σχεδιασμός για την χώρα μας δεν
είναι υπόθεση που αφορά μόνο ζητήματα παιδείας, υγείας, ασφάλειας, ανάπτυξης. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αφορά σε μεγάλο και σημαντικό βαθμό και το ξεδίπλωμα
της διπλωματίας και της εξωτερικής
μας πολιτικής. Σε κάποιες περιπτώσεις η προτεραιοποίηση αυτή είναι
σημαντικότερη από ζητήματα εσωτερικής και οικονομικής πολιτικής.
Η διπλωματία αυτή αφορά όλους
μας. Εμείς στον Δημοκρατικό Συναγερμό πιστεύουμε συνειδητά στον
δυτικό προσανατολισμό της πατρίδας μας. Και καθημερινά εφαρμόζουμε στην πράξη την ανάπτυξη
των σχέσεων εκείνων που θα μας
επιτρέπουν να υλοποιούμε τους
στρατηγικούς σχεδιασμούς για τη
χώρα μας. Απαραίτητη προϋπόθεση
είναι η επικοινωνία. Τόσο με τους
πρέσβεις των χωρών στην Κύπρο
αλλά και στο εξωτερικό. Αυτή την
πολιτική εφαρμόζει ο πρόεδρος της
παράταξής μας, ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Επέστρεψε από τις ΗΠΑ μετά
από πολυήμερο ταξίδι με σημαντικές συναντήσεις και αναχωρεί αυτή
τη βδομάδα για την Γαλλία. Αυτός
είναι και ο ρόλος μας. Αυτή είναι και
η καλύτερη υπηρεσία που έχουμε
να προσφέρουμε στη χώρα μας.
Βουλευτής ΔΗΣΥ Λευκωσίας
twitter: @dmdemetriou

Ο αείμνηστος, σο-

φός, Γιάγκος Σουρουλλάς, ιδρυτής
της εκκλησιαστικής
χορωδίας της Λύσης, πριν από 100
χρόνια και πρώτος δήμαρχος Λύσης, ήξερε πολύ καλά ότι η χαρά
και η ευτυχία δεν βρίσκεται στην
τελειότητα, η οποία είναι και δαιμονιώδης κατά τους βυζαντινούς,
αλλά στο αρχαιοελληνικό περίπου,
το οποίο γεννά την άριστη μεσότητα. Ο Πρόεδρος της Βουλής, κατά
το ήμισυ Λυσιώτης, Δημήτρης Συλλούρης, μιλώντας κατά την διάρκεια εκδήλωσης στην Λάρνακα για
τα 100χρονα της χορωδίας, αποκάλυψε συνομιλία που είχε με τον
Γιάγκο Σουρουλλά, όταν ήταν μικρό παιδί. Τον ρώτησε ο Γιάγκος
Σουρουλλάς, αν τραγουδά και αν
χορεύει.
Ο μικρός Δημήτρης, τότε του απάν-

τησε ότι δεν είχε καλή φωνή και
δεν είναι καλός χορευτής, ώστε να
αποφύγει την επόμενη ερώτηση,
δηλαδή την έκκληση για τραγούδι.
Δεν πειράζει, του απάντησε ο Γιάγκος Σουρουλλάς, στις παρέες, με
καμιά πινιά (ποτό) περνούμε καλύτερα και βάζουμε αυτούς που δεν
έχουν καλή φωνή να τραγουδάνε
και αυτούς που ξέρουν χορό, να
χορεύουν. Σοφία ανθρώπου ο
οποίος ήξερε πολύ καλά ότι τα
«πάθια και οι καημοί των ανθρώπων δεν έχουν τελειωμό», όπως
έλεγε και ο κυρ Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων μπο-

ρεί να αποτελεί την ισχυρότερη
εξουσία στον τόπο, αφού μπορεί
να καθιερώνει θεσμούς και να
ελέγχει την εκτελεστική εξουσία,

αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η έλλειψη τελειότητας που παρατηρείται, μπορεί να θεωρηθεί και ως η
κύρια αιτία των δεινών που βασανίζουν τον έρμο αυτό τόπο. Εξάλλου, η εκάστοτε εξουσία αποτελεί
εικόνα της κοινωνίας και των ανθρώπων της. Ο Δημήτρης Συλλούρης, προαναγγέλλοντας το συνέδριο για την Τέταρτη Βιομηχανική
Επανάσταση, δηλαδή για την νέα
ψηφιακή εποχή, το οποίο διοργάνωσε η Βουλή, ανέφερε ότι δεν
έχουμε κυβερνώσα Βουλή, αλλά
υπηρετούσα Βουλή. Ο όρος μπορεί
να είναι νεοφανής, αλλά καταδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο, τον
ρόλο που διαδραματίζει και πρέπει
να διαδραματίζει η Βουλή. Πρέπει
να βρίσκει πάντα το μέτρο, ανάμεσα στις απόλυτες απαιτήσεις των
εκάστοτε κυβερνώντων και τις
εξωφρενικές απαιτήσεις, των εκάστοτε ομάδων πίεσης. Δηλαδή,
έχει την ευθύνη να υπηρετεί την
πραγματική Δημοκρατία, η οποία
είναι στο μέσο μεταξύ της ασυδοσίας και τους αυταρχισμού.
Την επόμενη δεκαετία, αναμένον-

ται κοσμογονικές αλλαγές στον

“

Η Βουλή έχει την ευθύνη
να υπηρετεί την πραγματική Δημοκρατία, η
οποία είναι στο μέσο μεταξύ της ασυδοσίας και
τους αυταρχισμού.

επαγγελματικό χώρο. Σύμφωνα με
παγκόσμιες αναλύσεις, τα παιδιά
μέχρι 12 ετών, σε ποσοστό 65% θα
ασκούν επαγγέλματα τα οποία σήμερα δεν είναι γνωστά. Από τα
επαγγέλματα που έχουν να κάνουν
με επικοινωνία, μέχρι τα επαγγέλματα που έχουν να κάνουν με την
υγεία. Με άλλα λόγια, τα έξυπνα,
όπως αποκαλούνται μηχανήματα,
θα ελέγχουν και θα ρυθμίζουν μεγάλο μέρος της ζωής μας. Σήμερα
η Κύπρος βρίσκεται στον πάτο της
Ευρώπης, σε επίπεδο ψηφιακών
ικανοτήτων, παρόλο που βρίσκεται
στην κορυφή του καταλόγου στην
χρήση κινητών τηλεφώνων και
ταμπλέτων. Δηλαδή, είμαστε για
παιγνίδια και όχι για δουλειά.
Η Αρμενία, η οποία μέχρι πριν μερικά χρόνια, βρισκόταν σε «πρωτόγονο» επίπεδο, σήμερα έκανε ψηφιακά άλματα. Δημιούργησαν ένα
πρωτοποριακό κέντρο, με χρήματα
αρμένιου της διασποράς, στις
Ηνωμένες Πολιτείες και 10 χιλιάδες παιδιά εκπαιδεύονται δωρεάν.
Όχι παιγνίδια, αλλά εκπαίδευση

σε δημιουργικά προγράμματα. Κατά την πρόσφατα επίσκεψη αντιπροσωπείας της Βουλής στην Αρμενία, ο Πρόεδρος της Βουλής και
οι βουλευτές παρακολούθησαν
παιδιά τα οποία εκτελούσαν τραγούδια με την βοήθεια ψηφιακής
μουσικής. Με άλλα λόγια, θέτουν
γερές βάσεις για το μέλλον. Στην
Κύπρο, αρεσκόμαστε ακόμη στο
«περίπου» και ξέρουμε να απολαμβάνουμε τον ήλιο και την θάλασσα, αλλά χρειάζονται και τομές,
ώστε να μην ψάχνουμε το λάθος
στο μέλλον. Τα ρομπότ μπορεί να
μην λένε όλες τις αλήθειες, αλλά
μπορούν να κάνουν λίγο πιο καλή
την ζωή μας.
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ΔΙΕΛΚΥΣΤΙΝΔΑ / Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΡΟΥΝΑ

Η πολιτική
του συμβιβασμού

Βόρεια Μακεδονία:
Μία γεωπολιτική
προσέγγιση

Πού σταματά ο συμβιβασμός και πού ξεκινά
η πλήρης υποταγή; Ποιο είναι το μέτρο και
πώς μπορείς να τα διαχωρίσεις; Αυτό είναι
ένα ερώτημα που τίθεται χρόνια τώρα σε
όλες τις μεγάλες στιγμές και δύσκολες αποφάσεις ηγετών.
Αυτή η βδομάδα λοιπόν ήταν πλήρης εξελίξεων και
ειδήσεων. Μία βδομάδα που ανέδειξε πως ένας έντιμος
συμβιβασμός που δεν προσβάλλει τα δύο μέρη μπορεί
να αποβεί κερδοφόρος και για τους δύο. Πολύ πιο κερδοφόρος από συνθήματα και έξαρση εθνικιστικών συνθημάτων. Και το ενδιαφέρον, είναι ότι αυτή η πολιτική
ενός έντιμου συμβιβασμού, αναδείχθηκε από ηγέτες,
που όχι μόνο δεν μας είχαν συνηθίσει σε ρεαλιστικές
προσεγγίσεις, αλλά έρεπαν συχνά στον τακτικισμό και
τον λαϊκισμό. Η ιστορική συνάντηση Τραμπ - Κιμ Γιονγκ
Ουν έχει πολλά να πει, έστω κι αν η συμφωνία δεν έχει
ακόμα ολοκληρωθεί. Δύο πολιτικοί ηγέτες, που μέχρι
πρόσφατα οδηγούνταν και οδηγούσαν την ανθρωπότητα
στα άκρα με την ρητορική τους, κάθισαν στο ίδιο τραπέζι
και προσπάθησαν να γυρίσουν σελίδα. Βιάστηκαν μάλιστα
να συναντηθούν ούτως ώστε να μη χάσουν την κατάλληλη
συγκυρία, μέσα σε άσκοπες δηλώσεις και μακρόσυρτες
διαδικασίες. Και αυτό βεβαίως δεν έγινε καθόλου τυχαία.
Γίνεται τη στιγμή που ο Τραμπ πιέζεται στο εσωτερικό,
από σκάνδαλα, από την σκιώδη παρέμβαση της Ρωσίας
στον προεκλογικό του αλλά και από τις συνεχείς φωνές
που αμφισβητούν την καταλληλότητά του να κυβερνήσει.
Σε αυτή ακριβώς την στιγμή επέδειξε αποτελεσματικότητα,
πως δεν καταλαμβάνεται από ιδεολογικές αγκυλώσεις
και είναι έτοιμος να συνεργαστεί με τον οποιοδήποτε
για τα εμπορικά συμφέροντα των ΗΠΑ.
Στο ίδιο πλαίσιο και ο Κιμ Γιονγκ Ουν, έχει πολλά να
κερδίσει από αυτή τη συνάντηση. Η συμφωνία με τις
ΗΠΑ δεν έχει πιεστικό χρονοδιάγραμμα που είναι σημαντικό για τον ίδιο αλλά το πιο σημαντικό είναι πως
τουλάχιστον στο εσωτερικό του, θα μπορεί να παρουσιάσει
τον εαυτό του, ως ισότιμο συνομιλητή των ΗΠΑ, κάτι
που απέτυχαν να κάνουν οι προκάτοχοί του.
Το ότι προκύπτουν ερωτήματα και σίγουρα κενά από
αυτή τη διαδικασία, δεν πρέπει να εκλείπει από την εξίσωση. Όπως και το θερμό του χαρακτήρα τους που δεν
έχει εξαφανιστεί. Αλλά σίγουρα, είναι μία καλή αρχή.
Πέραν της συνάντησης Τραμπ-Κιμ Γιονγκ Ουν, το
πιο σημαντικό ίσως για τη δική μας περιοχή είναι η συμφωνία για το Σκοπιανό. Μετά από 25 και πλέον χρόνια
συζητήσεων, προκλήσεων ακόμα και ύβρεων μεταξύ
των δύο μερών οι παραχωρήσεις θα ήταν αναμενόμενες.
Ο Αλέξης Τσίπρας, που υποσχόταν ότι θα έσχιζε τα μνημόνια, παρουσιάζεται πιο ώριμος από ποτέ. Όχι γιατί
έχει πετύχει μία πολύ καλή συμφωνία, αλλά γιατί έχει
καταφέρει να απεγκλωβιστεί από τον λαϊκισμό που τον
χαρακτήριζε όταν ανέλαβε την εξουσία και να προχωρήσει
σε μία τολμηρή απόφαση. Μία απόφαση με ψηλό πολιτικό
ρίσκο, σε μία Ελλάδα φορτισμένη με πάθη και συναισθήματα. Το ίδιο βεβαίως δεν ισχύει και για τον Κυριάκο
Μητσοτάκη, ο οποίος βλέπει το Σκοπιανό, ως την κατάλληλη ευκαιρία για να συγκρατήσει μέρος του συντηρητικού του ακροατηρίου και να κτίσει το δικό του
ηγετικό προφίλ απεγκλωβισμένο από αυτό του πατέρα
του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το αν η στάση του είναι
σωστή θα διαφανεί από τους ιστορικούς του μέλλοντος.
Η ουσία ωστόσο είναι πως η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει πλήρως αυτή τη συμφωνία για να ενισχυθεί πολιτικά αλλά να αποκτήσει ένα εν δυνάμει σύμμαχο και
να ανακτήσει την επιρροή της στα Βαλκάνια και την
Ανατολική Μεσόγειο.
Ένας έντιμος συμβιβασμός λοιπόν για τον τερματισμό
χρόνιων συγκρούσεων βασισμένων σε πάθη, λάθη και
τακτικισμούς παλαιότερων ηγετών. Και όσο κι αν το Κυπριακό διαφέρει με κάθε τρόπο από το Σκοπιανό, θα
ήταν καλό να αξιοποιήσουμε και να πάρουμε μαθήματα
στο τι μπορεί να αποφέρει ένας καλός συμβιβασμός και
οι αμοιβαίες υποχωρήσεις. Γιατί όσο περνά ο χρόνος, οι
μαξιμαλιστικές θέσεις οι «διεκδικητικές» για πολλούς
πολιτικές, δεν μεταφράζονται διαφορετικά, παρά ως τακτικισμοί και πολιτική ατολμία. Και η Κύπρος και η
Ελλάδα έχασαν πολύτιμο χρόνο και έπαθαν πολλά εγκλωβισμένοι στο ευκταίο. Γιατί οι ευκαιρίες που χάνονται
στην προσπάθεια να επιτευχθεί το ευκταίο, μας οδηγούν
κάθε μέρα πιο μακριά από έναν έντιμο συμβιβασμό, που
διασφαλίζει και την εθνική μας αξιοπρέπεια αλλά και
τις αρχές μας.
economidoum@kathimerini.com.cy
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Αγγίζετε με προσοχή. Δημοπρασία ιμπρεσιονιστικών έργων τέχνης από τον Οίκο Christie’s.
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ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ / Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Από βόρεια θα φτάσει
και ανατολικά η πίεση
Το ζήτημα της ονομασίας των στο Νότο». Δεν θα βγάλω ζουμί εκεί που δεν
Σκοπίων και η «γεωγραφική μετα- υπάρχει, παράλληλα όμως δεν θα πω ότι δεν
τόπιση» της συζήτησης στο Κυ- υπάρχει και τίποτα. Κάτι υπάρχει εκεί. Τουπριακό, δεν έχει σχέση με το ζή- ναντίον, αν και δεν κινείται κάτι ουσιαστικά
τημα της ονομασίας των Σκοπίων αυτή την περίοδο, ωστόσο έρχονται εξελίξεις
ως προς το ζήτημα της ελληνικής που κατ’ εμέ θα κινηθούν στον άξονα και του
οικονομίας. Στη δεύτερη περίπτωση βασίζεται ότι η ΕΕ θέλει ακόμη μια επιτυχία που θα τονώσει
πλέον ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας για να με- τις διπλωματικές της δυνάμεις. Αυτή την επιτατοπίσει την προεκλογική ατζέντα. Να φύγει τυχία, την αναζητά προσπαθώντας να στήσει
η συζήτηση δηλαδή από τις επιδόσεις της κυ- γέφυρες και ν’ αναλάβει για παράδειγμα πρωβέρνησής του στην οικονομία, από τα όσα δεν τοβουλίες στη Μέση Ανατολή. Είναι αμφίβολο
έγιναν ώστε να σταθεί η χώρα στα πόδια της το αποτέλεσμα. Όπως κανείς δεν ξέρει πώς θα
αλλά και τα όσα έπονται (αυστηρή μεταμνη- διαχειριστεί η Ευρώπη εφεξής την κατάρρευση
μονιακή επιτήρηση, ψήφιση μέτρων με αντί- μιας μεγάλης διπλωματικής επιτυχίας, όπως
χτυπο σε βάθος δεκαετιών κτλ) και να οδηγηθεί ήταν η συμφωνία με το Ιράν. Στην εξίσωση και
στη συμφωνία που επετεύχθη με τα Σκόπια ως αυτό. Αυτή την επιτυχία, «βιάστηκε», αν κρίπρος το ονοματολογικό.
νουμε και από τα όσα έπραξαν και είπαν αξιωΜε αυτό τον τρόπο, είτε το ήθελε ο Πρωθυ- ματούχοι στο Κρανς Μοντάνα, να την έχει στο
πουργός της Ελλάδας είτε όχι, η ατζέντα αλλάζει. Κυπριακό. Δεν πήρε το αποτέλεσμα που αναΤο σημαντικό μπορεί να είναι
ζητούσε τότε. Ωστόσο το ανα<
<
<
<
<
<
πλέον τι θα γίνει με την εν λόγω <
ζητούσε και αυτό προκύπτει
συμφωνία, τόσο στην Ελλάδα
από το ότι και η ε/κ αποστολή
Κανείς δεν ξέρει πώς
όσο και στα Σκόπια, που και
και η ελλαδική πέρασαν τις διπάλι δεν είναι στο χέρι του κ. θα διαχειριστεί η
κές τους δύσκολες στιγμές, όχι
Τσίπρα, αλλά ο τελευταίος θα Ευρώπη εφεξής την
μόνο με τα μέλη της τουρκικής
έχει βάλει μπροστά από το κάρο
αποστολής αλλά και της ΕΕ. Το
και το άλογο, ένα θέμα που θα κατάρρευση μιας μεσκηνικό, όπως προδιαγράφεται
μονοπωλεί την επικαιρότητα γάλης διπλωματικής
στο Κυπριακό, θα επαναληφθεί,
για καιρό. Ωστόσο, αν ο ίδιος
και η ΕΕ αλλά και σύσσωμη η
ως Πρωθυπουργός, καρπώνεται επιτυχίας, όπως ήταν
διεθνής διπλωματία, θα σηκώμια επιτυχία, «έκλεισε» ένα θέ- η συμφωνία με το Ιράν. σει μανίκια.
μα 25 χρόνων, την επιτυχία
Οι πιέσεις προς την Ελλάδα
αυτή την ήθελαν και εκτός Ελλάδας όσο την και τα Σκόπια ήταν πολλές. Το αποτέλεσμα χαιήθελε και ο κ. Τσίπρας για τον πολιτικό του ρετίστηκε, και ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας Νίκος Κοατομικισμό. Τόσο τα διεθνή ΜΜΕ όσο και τζιάς είπε για το Κυπριακό στις πρώτες προτάσεις
κυρίως αρμόδια θεσμικά όργανα, ανάγνωσαν του μετά που έγινε γνωστή η συμφωνία. Η ΕΕ
στην επιτυχία αυτή και τις δικές τους πιέσεις. θέλει να της πιστωθεί η λύση του Κυπριακού
Τις οποίες άσκησαν και προς τις δυο πλευρές με ένταση ανάλογη του ρητού που θέλει την
ώστε να βρεθεί μια λύση. Αυτή η πίεση, έρχεται επιτυχία να έχει πολλούς πατεράδες και την
και εδώ στην Κύπρο. Το Κυπριακό είναι μεγα- αποτυχία κανέναν. Ας μην περιμένουμε λοιπόν
λύτερο ηλικιακά πρόβλημα από το Σκοπιανό, πως οι μέρες ραστώνης θα συνεχιστούν, κι ας
αν και το δεύτερο πάει πίσω στις αρχές της δε- μην ξεχνάμε πως πάνω από το κεφάλι μας, δεν
καετίας του 1970 στην πραγματικότητα.
είναι τα Σκόπια αλλά η Τουρκία. Κι αν το ξεχνάνε
Οι πιέσεις που θα δεχθεί η Κυπριακή Δημο- εκτός Κύπρου στην αναζήτηση ακόμη μιας επικρατία για εξεύρεση λύσης, όχι μόνο δεν θα τυχίας, καλά θα κάνουμε να τους το υπενθυείναι μικρότερες, αλλά θα είναι τέτοιες που θα μίσουμε και πάλι, ώστε να μην έχουν και εκείνοι
μας φέρουν στο δίλημμα είτε του να βρεθεί την Τουρκία πάνω από το κεφάλι τους ή ακόμη
μια λύση με την άλλη πλευρά ή να πάμε παρα- χειρότερα στο κατώφλι της ΕΕ, στην Ανατολική
κάτω. Στέκω, συν τοις άλλοις που έγιναν στο Μεσόγειο.
Κρανς Μοντάνα, στην ατάκα του ΓΓ των ΗΕ
όταν ευχήθηκε καλή επιτυχία «στο Βορρά και tsikalasm@kathimerini.com.cy

ια να αξιολογήσουμε τη συμφωνία Τσίπρα- Ζάεφ
θα πρέπει πρώτα να απαντήσουμε σε μία καθοριστική ερώτηση. Αυτή είναι: Τι θέλει η Ελλάδα
την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας
(πΓΔΜ)να είναι; Και εξηγούμαι. Την θέλει να επανενωθεί
με τη Σερβία; Να ενσωματωθεί στη Βουλγαρία της
οποίας τη γλώσσα χρησιμοποιεί; Να διασπαστεί και το
δυτικό κομμάτι της όπου κατοικεί το 25% του πληθυσμού
της που είναι αλβανικής καταγωγής προσαρτηστεί στην
Αλβανία; Να παραμείνει αδύναμη και ασταθής εκτός
ΕΕ και ΝΑΤΟ και κάτω από την επιρροή της Ρωσίας και
της Τουρκίας; Ή να διατηρήσει την ενότητα και σταθερότητά της εντασσόμενη σε ΝΑΤΟ και ΕΕ; Η σημερινή
πΓΔΜ και αυριανή Βόρεια Μακεδονία είναι μία μικρή
και περίκλειστη χώρα (χωρίς πρόσβαση στη θάλασσα)
έκτασης μόλις 25.713 τετ. χιλ, με πληθυσμό 2,06 εκατ.κατοίκους και το ΑΕΠ της φτάνει μόλις τα $12,292 δισ.
Οι ένοπλές της δυνάμεις δεν διαθέτουν πολεμική αεροπορία. Ο στρατός της διαθέτει μία επιλαρχία με 31
άρματα τύπου Τ-72. Η δυνατότητα της πΓΔΜ να απειλήσει
στρατιωτικά τον όποιο γείτονα της είναι μηδενική. Σε
ό,τι αφορά την Ελλάδα η μη ύπαρξη παρά μόνο 20.00050.000 σλαβόφωνων Ελλήνων πολιτών δεν επιτρέπει
την υλοποίηση των όποι<
<
<
<
<
<
ων αλυτρωτικών οραμά- <
των που κάποιοι περιθωΗ αποτυχία της προριακοί πολιτικοί της γειτονικής χώρας προπα- ηγούμενης στρατηγανδίζουν. Η πΓΔΜ από γικής φάνηκε από το
μόνη της δεν μπορεί να
αποτελέσει απειλή για γεγονός ότι 140 χώτην ασφάλεια της Ελλά- ρες έχουν ήδη αναδας. Η ένταξή της σε ΝΑΤΟ και ΕΕ θα ενισχύσει γνωρίσει τη πΓΔΜ
την ενότητά της και την ως Δημοκρατία της
οικονομία της και θα την
Μακεδονίας.
κρατήσει μακριά από τις
αρνητικές για την Ελλάδα επιρροές της Ρωσίας και της
Τουρκίας. Ιδιαίτερα η ένταξή της στην ΕΕ θα σημαίνει
την απρόσκοπτη είσοδο χωρίς δασμούς και περιορισμούς
των ελληνικών επιχειρήσεων, κεφαλαίων και προϊόντων
στην αγορά της αυριανής Βόρειας Μακεδονίας και την
ουσιαστική εξάρτησή της από την Ελλάδα. Ο ρόλος της
Ελλάδας είναι ήδη ισχυρός εξαιτίας της ανάγκης που
έχουν οι βόρειοι γείτονες του λιμανιού της Θεσσαλονίκης,
κάτι που η ένταξη στην ΕΕ θα μεγεθύνει.Έρχομαι και
σε ένα επιπρόσθετο μείζονα λόγο γιατί η Ελλάδα θα
έπρεπε εδώ και χρόνια να οδηγηθεί σε μία ανάλογη
συμβιβαστική συμφωνία παρά να επιμένει σε ανεδαφικούς
και μη ρεαλιστικούς στόχους. Η αποτυχία της προηγούμενης στρατηγικής φάνηκε από το γεγονός ότι 140
χώρες έχουν ήδη αναγνωρίσει τη πΓΔΜ ως Δημοκρατία
της Μακεδονίας. Η Ελλάδα έπρεπε από καιρό, αντί να
δαπανά σε καθημερινή βάση, το πολύτιμο διπλωματικό
της κεφάλαιο έναντι μίας μη υπαρκτής απειλής, να επικεντρωθεί στην πραγματική, μεγάλη και διαρκή απειλή
που ονομάζεται τουρκικός αναθεωρητισμός. Αυτό θα
βοηθούσε και την Κύπρο. Θεωρώ ότι παρά τις κάποιες
αδυναμίες της η συμφωνία Τσίπρα – Ζάεφ διασφαλίζει
τα μείζονα ζητούμενα για την Ελλάδα. Κατά πρώτον,
επιτεύχθηκε ο επιθετικός προσδιορισμός της Μακεδονίας.
Λογικό αφού όπως όλοι γνωρίζουν η πΓΔΜ δεν καταλαμβάνει ολόκληρο τον γεωγραφικό χώρο που ορίζεται
ως Μακεδονία. Κατά δεύτερον, διασφαλίζεται η χρήση
της νέας ονομασίας για όλες τις περιπτώσεις(erga omnes)
εσωτερικές, διμερείς και διεθνείς. Επιπρόσθετα αποσυνδέονται τόσο η γλώσσα όσο και η ιστορία της πΓΔΜ
από εκείνη της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Λυπάμαι
να παρατηρήσω πως κάποιες από τις εσωτερικές διαφωνίες
που παρουσιάζονται σήμερα στην Ελλάδα έχουν προεκλογικό χαρακτήρα. Κάποιες άλλες αποτελούν έκφραση
μίας φοβικής αντιμετώπισης της πΓΔΜ που είναι κατάλοιπο προηγούμενων εποχών (Βαλκανικοί πόλεμοι, Γερμανική κατοχή και Ελληνικός Εμφύλιος). Τέλος υπάρχουν
και εκείνες που αναπτύσσονται από τη Χρυσή Αυγή
και ακραίες εθνικιστικές ομάδες πολιτών. Η σημερινή
Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτε από την αυριανή
Βόρεια Μακεδονία. Η χώρα αυτή μπορεί να καταστεί
ένας φιλικός και σταθερός γείτονας αλλά και ένας συνεργάσιμος ευρωπαίος εταίρος και ευρωατλαντικός σύμμαχος.
Ο κ. Πέτρος Ζαρούνας είναι διεθνολόγος

AKAΡΙΑΙΑ / Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Ένα βράδυ του Ιουνίου
Καθόταν στην άκρη ενός άδειου γηπέδου. Ήταν αργά το
βράδυ. Φορούσε το χαρακτηριστικό κίτρινο γιλέκο των
παρκαδόρων. Πρέπει να ΄τανε
γύρω στα εβδομήντα. Ίσως
και πιο λίγο, ίσως και περισσότερο. Πλάι
του είχε τοποθετημένο ένα μπουζούκι,
ενώ στα χέρια του κρατούσε μια κιθάρα.
Μπροστά του ένα αναλόγιο μ’ ένα τετράδιο
γεμάτο από στίχους τραγουδιών. Την ίδια
ώρα, πιο πέρα από το γήπεδο, στην τάφρο
Κωστάντζα, ο Γιάννης Αγγελάκας τραγουδούσε για τον…χαμένο που τα παίρνει
όλα. Εκείνος όμως δεν έμοιαζε να ακούει
άλλη μουσική πέρα από την μελωδία που
σχημάτιζαν τα ρυτιδιασμένα δάχτυλά του
πάνω στις χορδές και έδιναν σήμα στην
γερασμένη του φωνή να αλλάξει ημιτόνιο.
“Τραγουδάτε ωραία”, του είπα κάνωντας

στάση από το νυχτερινό μου περίπατο.
“Να ΄σαι καλά κοπέλα μου”, μου απάντησε
και μου πρόταξε μια άδεια καρέκλα που
υπήρχε δίπλα του για να καθίσω.
Δεν ήταν μια εικόνα που συναντούσα
καθημερινά, αντιθέτως ήτανε από κείνες
που μου διεγείρουν την περιέργεια να ανακαλύψω ποια ιστορία κρύβεται πίσω από
τα μισοφωτισμένα χρώματά της. “Μόνος
μου έμαθα να παίζω”, μου είπε μόλις κάθισα
πλάι του. “Τώρα στα γεράματα”, συμπλήρωσε χαμογελαστά. “Ήτανε, βλέπεις, ένα
απωθημένο, από παιδί ήθελα να τραγουδάω
και να παίζω μουσική αλλά η ζωή με πήγε
αλλού”. “Και πού σας πήγε η ζωή;” τον
ρώτησα. Δούλευε χρόνια στην τράπεζα,
κλεισμένος μέσα σε ένα γραφείο με την
ψευδαίσθηση της εξασφάλισης να του
κεντάει καθημερινά το μοτίβο της ζωής
του. Μέχρι που ήρθε η κρίση, η τράπεζα

έκλεισε, εκείνος έχασε όλες τις οικονομίες
του και έτσι κουρεμένος, στα πρόθυρα της
σύνταξης πια, ένιωσε πως δεν του είχε
απομείνει τίποτα άλλο για να εμπιστευτεί,
παρά μόνο το παιδικό του απωθημένο.
Και τότε άγόρασε κιθάρα, μετά μπουζούκι και πιο μετά ένα μπαγλαμά. Άρχισε
να μελετάει μόνος του ενώ παράλληλα
δούλευε σαν παρακόδορος. “Η γυναίκα
μου έτσι κι αλλιώς φωνάζει όταν παίζω
στο σπίτι. Εδώ βρήκα την ησυχία μου”,
μου λέει και γελάει. “Σ’αρέσει η Βιτάλη”
με ρωτάει και πριν προλάβω να απαντήσω,
αρχίζουμε να τραγουδάμε παρέα για ένα
χειμωνιάτικο πρωινό, από κείνα τα πρωινά… που “ο αέρας φυσάει και σου ζητάει
μια απόφαση ηρωική”. “Πριν μερικά χρόνια
αρρώστησα”, μου είπε όταν τελειώσαμε
το τραγούδι, “δεν ήταν κάτι σοβαρό, στην
κλινική όμως που με πήγαν έκαναν λάθος

και παρολίγο να πεθάνω”. Μου περιγράφει
το όνειρο που είδε εκείνο το βράδυ που
τον είχανε όλοι ξεγραμμένο. “Είδα την μακαρίτισσα την μάνα μου, και τον πατέρα
μου, περνούσαν από μπροστά μου λες και
ήτανε ζωντανοί και μου λέγανε ο ένας
μετά τον άλλο να μην ανησυχώ, γιατί ακόμα
δεν ήρθε η ώρα μου|”. “Καταλαβαίνεις τι
σου λέω”, με ρωτάει. Δεν είμαι σίγουρη
ότι καταλάβαινα και εννοώ πως δύσκολα
καταλαβαίνει κανείς πως είναι να περπατάς
στην γραμμή που ενώνει την ζωή με τον
θάνατο. “Γι’αυτό με βλέπεις τώρα παρέα
με το μπουζούκι και την κιθάρα μου και
τα τραγούδια μου”, μου λέει. “Καταλαβαίνεις;” ρωτάει ξανά.
Ναι καταλαβαίνω, του λέω, κι αυτό που
καταλαβαίνω είναι κάτι περισσότερο από
αυτό που εκείνος υποθέτει : πως μέσα στο
βλέμμα του δεν κρύβεται μόνο η δική του

ιστορία. Κρύβεται και η ιστορία ένα σωρό
ανθρώπων που τώρα στα εβδομήντα, συν
πλην κάτι, αισθάνονται πως τελικά χαράμισαν την δική τους μελωδία για χάρη μιας
παράφωνης ορχήστρας κακοκουρδισμένων
οργάνων, η οποία δεν έμαθε ποτέ να αναγνωρίζει τα ημιτόνια της ζωής. Γιατί απλούστατα ήθελε να κρατάει σε ύφεση όλα τα
όνειρα που απειλούν τις προδιαγραφές
των μετριοτήτων.
“Να ρθεις ξανά” μου είπε πριν τον καληνυχτίσω. “Εδώ θα είμαι, παρέα με την
κιθάρα μου και τα τραγούδια μου”. “Θαρθώ”
του απάντησα χωρίς ωστόσο να του ομολογήσω πως σε κάθε γρατσούνισμα του
πάνω στην κιθάρα, αυτό το βράδυ του Ιούνη, άκουσα τον ήχο όλων των ανοιχτών
πληγών αυτού του τόπου.

elenixenou11@gmail.com
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Γιατί πρέπει να
συμπαρασταθούμε στους
Τ/Κ συμπατριώτες μας

Η

Του ΝΙΚΟΥ ΡΩΣΣΟΥ

οικονομική κρίση στην
Τουρκία και η κατρακύλα
της τουρκικής λίρας επηρέασαν δυσμενώς σε σημαντικό
βαθμό τους Τουρκοκύπριους συμπατριώτες μας. Η κατολίσθηση
ξεπέρασε το 20%, ο δανειστικός
τόκος έφτασε στο 16,5% και η
απόδοση των κρατικών ομολόγων
ξεπέρασε το 10%. Έτσι δημιουργήθηκαν πολύ σοβαρά προβλήματα στην οικονομία των κατεχομένων η οποία έχει σημαντική
εξάρτηση από την Τουρκία.
Αποτέλεσμα η αύξηση των τιμών των εισαγόμενων αγαθών
και η ελάττωση του βιοτικού επιπέδου των Τ/Κ. Επίσης οι εισαγόμενες πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
προϊόντων προς εξαγωγή με την
αύξηση τους θα ελαττώσουν την
ανταγωνιστικότητα αυτών των
προϊόντων.
Τα μέτρα που μπορούν να πάρουν οι Τ/Κ για αντιμετώπιση της
κατάστασης είναι ελάχιστα, νοουμένου ότι η οικονομία τους
είναι εξαρτώμενη από την Τουρκία. Ο «Πρωθυπουργός» των κατεχομένων Ερχιουρμάν στην εκπομπή της Kibris TV δήλωσε ότι
οι επιπτώσεις της υποτίμησης
του νομίσματος της τουρκικής
λίρας στην Κύπρο μοιάζουν με
«τσουνάμι» για τους Τ/Κ. Προσπάθειες τώρα γίνονται για επιδότηση του γάλακτος, ειδικά για
τα παιδιά αλλά όπως είναι γνωστό
οι επιδοτήσεις δεν αποτελούν
πραγματική λύση του προβλήματος. Η κατάσταση γίνεται ακόμα
πιο δύσκολη γιατί υπάρχουν συσσωρευμένα προβλήματα στην οικονομία των κατεχομένων. Από
πού λοιπόν μπορούν οι Τ/Κ συμπατριώτες μας να αναμένουν βοήθεια; Μπορούν και πρέπει να αναμένουν από εμάς βοήθεια. Οι ίδιοι
όμως δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν
ότι θα βοηθήσουμε και σαν απόδειξη στην Εφημερίδα «ΠΟΛΙΤΗΣ» δημοσιεύεται στην έκδοση
της Παρασκευής 25 Μαΐου 2018,
δήλωση 50ετούς Τ/Κ που όπως
γράφει η εφημερίδα φαίνεται διαβασμένος με την όλη κατάσταση.
Όταν λοιπόν ρωτήθηκε αν μπορεί
η Ελληνοκυπριακή πλευρά να κά-

νει κάτι για να βελτιώσει τη θέση
των Τ/Κ χαμογέλασε και δήλωσε
: «Οι δύο πλευρές δεν βοήθησαν
η μια την άλλη όταν είχαμε πυρκαγιές». Αυτά είναι θλιβερά λόγια
που φανερώνουν την έλλειψη πίστης στην αλληλοβοήθεια Ε/Κ
και Τ/Κ και πρέπει να αντιληφθούμε τα δικά μας λάθη.
Πρότασή μου είναι να βοηθήσουμε τους Τ/Κ συμπατριώτες
μας πρώτον γιατί τούτο αποτελεί
καθήκον κάθε ενός που θέλει να
ονομάζεται πολιτισμένος, να βοηθήσουμε τους Τ/Κ συμπατριώτες
μας στην ώρα που έχουν ανάγκη.
Δεν θα προχωρήσω να δηλώσω
ότι η πράξη μας αυτή μόνο θα φέρει πιο κοντά τις δύο κοινότητες,
μήπως θεωρηθεί αντάλλαγμα, αλλά ασφαλώς θα εκτιμηθεί οπωσδήποτε η πράξη μας από τους Τ/Κ
αλλά και από την Ε.Ε. και τη διεθνή κοινότητα.
Για να μην κάνω τον δάσκαλο
στους άλλους αρχίζω από την οικογένεια μου.Μεταξύ συγγενών
και φίλων μας μαζεύτηκε το ποσό
των €5.000 που θα σταλεί στον
κ. Moustafa Akinci με την παράκληση να το διαθέσει για προμήθεια γάλακτος σε παιδιά που έχουν
ανάγκη.
Επίσης Αγαθοεργά Ιδρύματα
θα πρέπει να ανοίξουν έρανο για
να δοθεί η ευκαιρία στο λαό να
εκφράσει έμπρακτα την αλληλεγγύη του προς τους Τ/Κ, αρχίζω
από τον Ερυθρό Σταυρό που δεν
ξεχωρίζει εθνικότητες.
Στη συνέχεια κάνω έκκληση
στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη
να ζητηθεί σύντομη συνάντηση
με τον Τ/Κ ηγέτη Moustafa Akinci
τον οποίο να παρακαλέσει να τον
πληροφορήσει τι είδους βοήθεια
θα προτιμούσε να τους προσφερθεί από τους Ε/Κ. Ο Υπουργός
Οικονομικών θα πρέπει να επεξεργαστεί ένα αποτελεσματικό
σχέδιο βοήθειας προς τους Τ/Κ.
Χάσαμε όπως είναι γνωστό
όλες τις ευκαιρίες για λύση του
Κυπριακού, να μη χάσουμε και
την ευκαιρία να θεωρούν η μια
κοινότητα την άλλη Κυπρίους και
να μη σπρώξουμε τους Τ/Κ συμπατριώτες μας προς την Τουρκία.

Το «εγέρθητος»
στη Βουλή

Σ

Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

τη Βουλή, ο χρυσαυγίτης Κώστας Μπαρμπαρούσης, που
το μυαλό του είναι πιθανότατα κατειλημμένο από την τριχογενή φαντασίωση ότι αποτελεί
τη μετενσάρκωση του Γεωργίου
Καραϊσκάκη, θυμήθηκε το «εγέρθητος», τα αγαπημένα αρχαία της
παρέας του δηλαδή. Και, προσαρμόζοντάς το, κάλεσε τον στρατό
να κάνει το πραξικοπηματάκι του,
να συλλάβει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον πρωθυπουργό και
τους λοιπούς «εθνοπροδότες» και
να προχωρήσει στα περαιτέρω.
Τα οποία «περαιτέρω» τα είχε ήδη
προσδιορίσει με εικονογραφημένη εμφυλιοπολεμική ωμότητα το
αγλάισμα των σωβινιστών του
τόπου, ο Στέφανος Χίος και το
«Μακελειό» του: εκτέλεση στα
οχτώ μέτρα, «σαν τον Μπελογιάννη». Εξού και η κραυγή του
Μπαρμπαρούση: «Τα κεφάλια
τους στις Πρέσπες».
Αιμοχαρής ανέκαθεν η εθνικοφροσύνη, αυτή η κάλπικη, εμπορική μορφή ψευτοπατριωτισμού. Και αβυσσαλέα φαρισαϊκή.
Οσα καταμαρτυρεί στους αντιπάλους της, προδοσίες, μειοδοσίες
κ.λπ., τα έχει ήδη πράξει. Οι εθνικόφρονες χουνταίοι, το κλέος των
οποίων εζήλωσε ο χρυσαυγίτης
βουλευτής, παρέδωσε στους Τούρκους και τον «Αττίλα» περίπου
τη μισή Κύπρο. Αυτό θα αρκούσε
για να παραδώσει τους ίδιους απολύτως απαξιωμένους στη χλευαστική λήθη. Κι όμως. Ακόμα υπάρχουν Ελληνες που κυκλοφορούν

με τον Παπαδόπουλο στην νταλίκα τους κι άλλοι που ονειρεύονται «έναν λοχία για να μας σώσει».
Με «εγέρθητος», ξερονήσια κι
όλα τα υπόλοιπα του πακέτου της
εθνικοφροσύνης.
Αλλά πού το περίεργο. Εδώ
υπάρχουν Ελληνες που εξακολουθούν να πιστεύουν πως οι χρυσαυγίτες είναι αγνοί πατριώτες
παρά τα όσα έχουν γίνει κι έχουν
αποκαλυφθεί. Αγνοί πατριώτες
οι λάτρεις του Χίτλερ· αυτοί που
ντύνονταν με ναζιστικές στολές,
κι έντυναν και τα παιδάκια της
οικογένειάς τους, για να τα βαφτίσουν στην κολυμπήθρα της
εγκληματικής παράνοιας· αυτοί
που στιγμάτιζαν το δέρμα τους
με ναζιστικά σύμβολα και καμώνονταν πως είναι τάχα αρχαιοελληνικά, λες και τα ανακάλυψαν
στον Ομηρο και όχι στο «Mein
Kampf»· αυτοί που τραγουδάνε
τους ίδιους θούριους που τραγουδούσαν οι χιτλερικοί λίγο πριν λίγο μετά το Δίστομο, λίγο πριν λίγο μετά την Κάντανο, τη Βιάννο,
τα Καλάβρυτα, τους Λιγκιάδες.
Πούροι Ελληνες όσοι υποκλίνονται στους σφαγείς των Ελλήνων,
που δεν σκότωναν μόνο αριστερούς, ώστε κάπως να εξηγηθεί ο
φιλοναζισμός.
Ηθικοπολιτικά προβλήματα
όπως της Χ.Α., ωστόσο, δεν λύνονται με ποινές του Κοινοβουλίου. Για τον ίδιο λόγο που προβλήματα σαν του «Μακελειού»
δεν μπορεί να τα λύσει ο εισαγγελέας.

Διαμαρτυρία στο Μπρούκλιν κατά των οικογενειακών απελάσεων από τις ΗΠΑ.

Σκοπιανό: Η πλήρης εικόνα
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Σ

ε κάθε σημαντικό ζήτημα κάποιοι δείχνουν την ικανότητά
τους να βελτιώνουν τα πράγματα και κάποιοι άλλοι την ικανότητά τους στη τέχνη του ερασιτεχνισμού. Όλοι κρίνονται, είτε
κυβερνούν, είτε όχι. Βρίσκω πολύ
ενδιαφέρουσες τις δηλώσεις μερικών από τους πρωταγωνιστές
του Σκοπιανού, παλαιού και νέου,
και τις σχολιάζω αμέσως μετά:
Αλέξης Τρίπρας, πρωθυπουργός
της Ελλάδας, 12/6: «Έχουμε μια
καλή συμφωνία η οποία καλύπτει
όλες τις προϋποθέσεις που είχαμε
θέσει και αποτελούν τους βασικούς
άξονες της εθνικής γραμμής των
τελευταίων 20 ετών».
Σχόλιο: ο Αλ. Τσίπρας δικαίως
χαρακτηρίστηκε ως ακραίος λαϊκιστής στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στη χώρα του-«να
σκίσει τα μνημόνια», άσκοπο δημοψήφισμα, Βαρουφακισμοί. Σήμερα, στο Σκοπιανό βλέπουμε ένα
διαφορετικό Τσίπρα που συμπεριφέρεται με λογική έχοντας φέρει
χειροπιαστό αποτέλεσμα. Αξιόλογη πρόοδος, θεωρώ ότι πραγματι
έφερε μια «καλή συμφωνία».
Κ. Μητσοτάκης : «Η συμφωνία
είναι βαθιά προβληματική, διότι
εκχωρεί τη μακεδονική γλώσσα
και τη μακεδονική εθνότητα, που
είναι μια εθνική υποχώρηση μη
αποδεκτή. Η θέση μου είναι τελική,
δεν θα υποστηρίξω και δεν θα υπογράψω αυτό το επιζήμιο κείμενο
συμφωνίας».
Σχόλιο: Παραποιεί το κείμενο
που έχει συμφωνηθεί και εκπλήττει
αρνητικά με τη στάση του. Κρίμα

για το σημερινό πρόεδρο της ΝΔ
ο οποίος κουβαλά μια «κληρονομιά»
ρεαλισμού πάνω στο Σκοπιανό.
Γκρεμίζει ό,τι προσπάθησε να πετύχει ο πατέρας του και ό,τι με διπλωματική ικανότητα οικοδόμησε
η αδελφή του στο Βουκουρέστι.
Α. Σαμαράς: «Η κυβέρνηση δεν
έδωσε μόνο το όνομα, αλλά και
την εθνότητα και την ταυτότητα
και τη γλώσσα της Μακεδονίας
στα Σκόπια, φαλκιδεύοντας την
ελληνικότητα της Μακεδονίας διεθνώς... Οι Έλληνες δεν θα δεχθούν
να τους κλέψουν και την ψυχή
τους».
Σχόλιο: Ο γνωστός Σαμαράς,
αυτός που με τη στάση του ακύρωσε την πολιτική που οδηγούσε
στην αποδοχή της σύνθετης λύσης
«Νέα Μακεδονία» μέσα από το
Πακέτο Πινέιρο το 1992. Στην πολιτική όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Δεν ενοχλείται «η ψυχή των Ελλήνων» όταν 140 χώρες
έχουν ήδη αναγνωρίσει τα Σκόπια
σκέττα «Δημοκρατία της Μακεδονίας»;
Π. Καμένος, πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπουργός
Εθνικής Άμυνας: «Η θέση των
Ανεξάρτητων Ελλήνων είναι πάγια
και δεν αλλάζει. Δεν πρόκειται να
ψηφίσουμε καμία συμφωνία που
περιέχει στο όνομα της γειτονικής
χώρας τον όρο «Μακεδονία».
Σχόλιο: Η επιτομή του καιροσκοπισμού. Θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
διαπράττει κορυφαίο λάθος αλλά
αυτό δεν τον εμποδίζει να παραμένει Υπουργός και να λέει το ακριβώς αντίθετο από τον Αλ. Τσίπρα.

Φ. Γεννηματά: Πρόεδρος Κινήματος Αλλαγής: «Η συμφωνία έχει
θετικά σημεία που ανταποκρίνονται στο πλαίσιο που έχει θέσει το
Κίνημα Αλλαγής, ώστε να επιλυθεί
το ζήτημα των Σκοπίων. Όμως,
εκτός από τις αβεβαιότητες, υπάρχουν αρνητικά σημεία και προβλήματα που μπορεί να απομακρύνουν την προοπτική μιας βιώσιμης και εθνικά επωφελούς λύσης».
Σχόλιο: Άσκηση φοβίας και αναποφασιστικότητας για ένα Κίνημα
που υποσχέθηκε να έχει άλλο ρόλο
στα πράγματα...
Σταύρος Θεοδωράκης, ηγέτης
στο Ποτάμι: «Δεν θα θυσιάσω καμία από τις πεποιθήσεις μου μόνο
και μόνο για να παραμείνω σε αυτή
την αίθουσα... Δεν με αφορά το
λεγόμενο πολιτικό κόστος! Η συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα..»
Σχόλιο: Εξαιρετική επισήμανση,
ατυχώς δεν εκφράζει επίσημα το
Κίνημα Αλλαγής...
Γκιόργκι Ιβανόφ, Πρόεδρος της
ΠΓΔΜ: «Είναι δείγμα πατριωτισμού η Ελλάδα να πάρει ό,τι ζήτησε και εμείς τίποτα; Η ΕΕ και
το ΝΑΤΟ δεν πρέπει να υποστηρίξουν την υπογραφή μιας επιζήμιας συμφωνίας».
Σχόλιο: Οπαδός της σημερινής
κατάστασης πραγμάτων, ένας κήρυκας της παραπλανητικής ρητορείας με στόχο τη συσπείρωση
υπέρ της τυφλής πολιτικής
Γκρούεφσκι.
Ζόραν Ζάεφ: «Μια ενδεχόμενη
απόρριψη της συμφωνίας, στο δη-

μοψήφισμα που θα διεξαχθεί στην
ΠΓΔΜ, θα έχει ως συνέπεια την
επιστροφή στην απογοήτευση,
στον ριζοσπαστισμό, στον ψευτοπατριωτισμό και στον εθνικισμό».
Σχόλιο: Πολύ σωστή επισήμανση. Ο ίδιος πολιτεύτηκε διαφορετικά, υποσχέθησε στις εκλογές να
εργαστεί για τη λύση, τήρησε τις
υποσχέσεις του, ανέλαβε το ρίσκο
που του αναλογεί και σήμερα είναι
αντιμέτωπος με «τον ψευτοπατριωτισμό και τον εθνικισμό».
Αξιόλογη περίπτωση πολιτικού
μέσα στο κέντρο της Βαλκανικής.

Συνολικό σχόλιο: Καμιά συμφωνία δεν συνιστά ένα άθροισμα από
θετικά και αρνητικά σημεία, χωρίς
κανένα άξονα. Η συμφωνία κρίνεται
στην κεντρική της δομή και, ως εκ
τούτου, την προσεγγίζω ως ένα θετικό, ρεαλιστικό συμβιβασμό, καθώς
ανοίγει δρόμους συνεργασίας πάνω
σε μια νέα βάση-νέο όνομα το Βόρεια
Μακεδονία, erga omnes, αναθεώρηση συντάγματος. Αυτή η συμφωνία είναι επωφελής και για τις
δύο χώρες. Αξίζει να τύχει υποστήριξης. Οι δυσκολίες για να ολοκληρωθεί είναι γνωστές και στις δύο
χώρες. Τίποτε το παράξενο σε αυτό.
Κάθε σημαντική αλλαγή δημιουργεί
εντάσεις και ανατροπές. Άλλα κόμματα θα αποκτήσουν νέους εσωτερικούς συσχετισμούς, άλλα σχήματα
ίσως αναδείξουν νέες ηγεσίες, η αντιπαράθεση βοηθά την πρόοδο των
κοινωνιών.
www.larkoslarkou.org.cy

Κύπρος και ΝΑΤΟ - Οι αλήθειες

E

γινε και πάλι πολύς θόρυβος
για την σχέση Κύπρου και
ΝΑΤΟ, όταν ένα άρθρο εφημερίδας με τίτλο «Η Κύπρος στον
προθάλαμο του ΝΑΤΟ» ανακίνησε
το θέμα. Έσπευσε το ΑΚΕΛ, πιστό
στην γνωστή του αντινατοϊκή θέση,
να διατυπώσει μέσω του κ. Λουκαΐδη το ερώτημα κατά πόσο «η
μεταστροφή της Κύπρου σε προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης
και του ΝΑΤΟ είναι επίσημη πολιτική της Κυβέρνησης». Η απάντηση
του υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου
Χριστοδουλίδη ήταν ξεκάθαρη.
«Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν
αναβαθμισμένες συζητήσεις στο
εσωτερικό μέτωπο για κάτι τέτοιο».
Ακόμη και για τη συμμετοχή της
Κύπρου στον «Συνεταιρισμό για
την Ειρήνη» (PfP) τέτοια πιθανότητα
δεν εγειρόταν. Το δήλωσε απερίφραστα ο τέως υπουργός Εξωτερικών κ. Ιωάννης Κασουλίδης, όταν
αναφερόταν στις δυσκολίες που
θα είχε τέτοιο εγχείρημα που θα
αντιμετώπιζε το βέτο της Τουρκίας,
όπως θα συνέβαινε και στην περίπτωση του ΝΑΤΟ.
Εκ των πραγμάτων και από όσα
καταθέτω πιο κάτω ως προσωπική
μαρτυρία, καταφαίνεται ότι αυτοί
που δεν ήθελαν την Κύπρο στο ΝΑ-

Του Πρέσβη ε.τ. Δρα ΑΝΔΡΕΣΤIΝΟΥ Ν. ΠΑΠΑΔOΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ήταν οι Αμερικάνοι και οι Άγγλοι.Το Μάιο του 1975, συνήλθε η
Διάσκεψη Κορυφής της Κοινοπολιτείας στο Kingston της Ιαμαϊκής,
στην οποία συμμετέσχε ο Πρόεδρος
Μακάριος, για πρώτη φορά σε διεθνή διάσκεψη μετά την επιστροφή
του στην Κύπρο, στις 7 Δεκεμβρίου
1974. Ο Μακαριότατος, την προτεραία της διασκέψεως, κάλεσε σε
δείπνο την κυπριακή αντιπροσωπεία και εμένα, Βοηθό Διευθυντή
Διεθνών Υποθέσεων στην Γραμματεία της Κοινοπολιτείας τότε, με
απόσπαση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά το δείπνο, με κράτησε για να τον ενημερώσω για την
υπό ίδρυση Κοινοπολιτειακή Επιτροπή για την Κύπρο και την όλη
διαδικασία που είχε συμφωνηθεί.
Αυτό και έγινε. Είχαν περάσει μόνο
δέκα μήνες από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και οι αναμνήσεις της μεγάλης αυτής τραγωδίας
του λαού μας ήταν ακόμη πολύ νωπές. Ήταν, επομένως, πολύ φυσικό
να μιλήσουμε για το Κυπριακό. Ρώτησα λοιπόν τον Μακαριότατο πως
φθάσαμε σε αυτή την κατάσταση
και πρόσθεσα : «Δεν είσαστε εσείς
που λέγατε ότι ανήκουμε στο δυτικό
κόσμο»; Η απάντηση του Μακαριότατου ήταν ότι το 1965 είχε προ-

τείνει στους Αμερικάνους την ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ και αυτοί αρνήθηκαν. Αυτό μου το επιβεβαίωσε στην Ουάσιγκτον ο εκεί
Πρέσβης μας Νίκος Δημητρίου, το
Σεπτέμβριο του 1976, λέγοντας μου
ότι ως απεσταλμένος του Μακάριου
ενήργησε ο τότε υπουργός Οικονομικών, Ρένος Σολομίδης. Τον Αύγουστο το 1977, συνάντησα τον κ.
Σολομίδη στη Λευκωσία και μου
ανέφερε ότι όντως αυτός ήταν που
ήγειρε το θέμα στον Αμερικάνο
Πρέσβη και όχι ο ΥΠΕΞ Σπύρος Κυπριανού, λόγω των καλών σχέσεων
που είχε ο ίδιος με τις ΗΠΑ. Η απάντηση των Αμερικάνων ήταν αρνητική, προφανώς λόγω αντιδράσεων
Τουρκίας.
Το θέμα της ένταξης της Κύπρου
στο ΝΑΤΟ χρονολογείται από το
1959, όταν έγιναν οι Συμφωνίες για
την εγκαθίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας και το Ηνωμένο Βασίλειο εναντιώθηκε. Τότε, τόσο ο
Μακάριος όσο και ο Γρίβας έδωσαν
το πράσινο φως για ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Τούτο ανέφερε το
1975 ο Μακάριος στον Γιώργο Ιακώβου και του το επιβεβαίωσε αργότερα ο Ευάγγελος Αβέρωφ στην
Γερμανία, όπου ο κ. Ιακώβου υπηρετούσε ως Πρέσβης της Κυπριακής

Δημοκρατίας. Αυτή η πληροφορία
ήταν μέρος ενημέρωσης που έκανε
ο Γιώργος Ιακώβου, όταν ήταν
Υπουργός Εξωτερικών σε σύσκεψη
στο Υπουργείο, παρισταμένου και
του τότε Διευθυντή Πολιτικών Υποθέσεων, Ηλία Υψαρίδη. Θα μπορούσε κανείς να υποθέσει ότι, αν
εξετάσουμε χρονικά την δεύτερη
αυτή απόπειρα του Μακαρίου για
ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, που
έγινε μετά τους βομβαρδισμούς της
Τηλλυρίας από την Τουρκία το 1964,
στη σκέψη του επικρατούσε η εντύπωση ότι θα θωράκιζε την Κύπρο
έναντι των κακών προθέσεων της
Τουρκίας. Δυστυχώς, όμως, όπως
αποδεικνύεται στην πράξη, συμβαίνει το αντίθετο, αν λάβει κανείς
υπόψη το «Χόρα», τα Ίμια και τις
συχνές παραβιάσεις του ελληνικού
εναέριου χώρου της Ελλάδας από
τα μαχητικά της συμμάχου στο ΝΑΤΟ Τουρκίας! Έτσι είχαν τα πράγματα τότε, και αυτές ήταν οι θέσεις
των Δυτικών. Όσο, όμως, και αν
έχουν διαφοροποιηθεί τα πράγματα
σήμερα, δεν βλέπω την Κύπρο να
γίνεται μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτό θα
συμβεί μόνο εάν η Τουρκία γίνει
Ισλαμικό Κράτος. Τότε, και μόνο
τότε, η γραμμή του ΝΑΤΟ θα περάσει πάνω από Κύπρο.
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Στις πόρτες των σχολείων τα ναρκωτικά
Άμεσες λύσεις προτού πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το φαινόμενο ζητούν οι οργανωμένοι γονείς και οι εκπαιδευτικοί
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

δυνατόν, αποθεραπεία τους. Σημείωσε μάλιστα ότι ο αριθμός χρηστών που απεβίωσαν
από υπερβολική χρήση το 2016 ανήλθε
στους έξι αλλά πρόσθεσε ότι κατά τη συγκεκριμένη χρονιά υπήρξαν και έμμεσοι θάνατοι από χρήση ναρκωτικών, οι οποίοι
οφείλονται είτε σε θανατηφόρα δυστυχήματα είτε σε αυτοκτονίες οι οποίες μετά
από τις απαραίτητες τοξικολογικές αναλύσεις
διαφάνηκε ότι έλαβαν χώρα υπό την επήρεια
ναρκωτικών. Έτσι οι άμεσοι και οι έμμεσοι
θάνατοι από χρήση ναρκωτικών ουσιών
ανήλθαν κατά το 2016 στους 15.

Διάχυτη είναι η ανησυχία που επικρατεί
στην κοινωνία εφόσον όλο και συχνότερα
βγαίνουν στην επιφάνεια το τελευταίο διάστημα αναφορές για έξαρση του φαινομένου
χρήσης ναρκωτικών στα σχολεία. Το θέμα
πήρε και πάλι διαστάσεις μετά και τον θάνατο ανήλικου από τη χρήση ναρκωτικών
την περασμένη Πέμπτη, γεγονός που αν
και δεν έγινε σε σχολικό χώρο δημιουργεί
ερωτήματα προς τους φορείς για την αντιμετώπιση των εμπόρων ναρκωτικών, οι
οποίοι πλέον έχουν παρεισφρήσει παντού
και χρησιμοποιούν είτε ανήλικους μαθητές
ως βαποράκια είτε προμηθεύοντας ανήλικους με ναρκωτικά.
Η κατάσταση που επικρατεί περιγράφεται και από το ίδιο το κακουργιοδικείο
Λευκωσίας, το οποίο σε πρόσφατη απόφαση
επιβολής ποινής για ναρκωτικά, σημείωνε

Ανησυχητικά κρούσματα

<
<
<
<
<
<
<

Ψάχνοντας δεν βρίσκουμε
σχολείο που να μην έχει
μαθητή ο οποίος να μην
έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά.
Τα ναρκωτικά βρίσκονται
σε όλα τα σχολεία.
το γεγονός ότι «η καθημερινή και σκληρή
πραγματικότητα είναι ότι τα ναρκωτικά
έχουν εξαπλωθεί παντού ακόμη και στα
σχολεία και αποτελούν ίσως το μεγαλύτερο
πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νεολαία
στην Κύπρο». Παράλληλα με την διαπίστωση
αυτή του Κακουργιοδικείου, τις δικές του
αποκαλύψεις όσον αφορά την εξάπλωση
των ναρκωτικών κυρίως στην πόλη της Πάφου έκανε κατά διαστήματα και ο δήμαρχος
Πάφου Φαίδωνας Φαίδωνος, ο οποίος μάλιστα σε τηλεοπτικές του δηλώσεις ανέφερε
ότι μαθητής πήγε στο σχολείο με ζυγαριά
ακριβείας, με σκοπό την εμπορία ναρκωτικών.
Ο ίδιος μάλιστα σε συνέντευξή του στην
«Κ» την περασμένη Κυριακή, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι σε μια τάξη γυμνασίου που
έχει 27 παιδιά, υπάρχουν 8-9 χρήστες ναρκωτικών. Τα δεδομένα αυτά, αλλά και ο
θάνατος του 18χρονου από υπερβολική
χρήση ναρκωτικών, ήγειρε εκ νέου ερωτήματα στην κοινή γνώμη για τη χρήση ναρκωτικών και κυρίως αν γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες από το κράτος για μείωση
του φαινομένου. Η μεγάλη ανησυχία μάλιστα
της κοινωνίας έχει καταγραφεί και στην
τελευταία δημοσκόπηση της «Κ» πριν από
ένα σχεδόν μήνα, όπου εκεί το 79% των
ερωτηθέντων σημείωσε ότι είναι λίγο ή κα-

Όπως σημειώνεται από πλευράς ΥΚΑΝ η εφηβεία αποτελεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο την αρχή της χρήσης ναρκωτικών.
θόλου ικανοποιημένοι από τις πολιτικές
ενέργειες της κυβέρνησης στο θέμα αντιμετώπισης των ναρκωτικών. Μάλιστα σημειώνεται ότι μόλις ένα ποσοστό 16% δήλωσε πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από
τις δράσεις του κράτους, ποσοστό που
επίσης είναι ενδεικτικό της απογοήτευσης
που αισθάνεται η κοινωνία, η οποία ζητά
λύσεις για μείωση του φαινόμενου πριν
αυτό πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Και το τι γίνεται
Η «Κ» επικοινώνησε με τον υποδιοικητή
της ΥΚΑΝ Στέλιο Σεργίδη με στόχο να διαπιστώσει τη θέση της ΥΚΑΝ πάνω σε αυτές
τις αναφορές αλλά και να ρίξει φως στα όσα
οι ίδιοι κάνουν ως αρμόδια αρχή για μείωση
της χρήσης ναρκωτικών κυρίως σε αυτή
την ευάλωτη ηλικιακή ομάδα. Όπως σημείωσε ο κ. Σεργίδης, στην βάση των στατιστικών που υπάρχουν σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο, η ηλικία των 15-16 ετών είναι αυτή
στην οποία πολλά άτομα προχωρούν στη
χρήση ναρκωτικών. Κληθείς να σχολιάσει
το γεγονός ότι φαίνεται να υπάρχει έξαρση
του φαινομένου των ναρκωτικών στα σχολεία, σημείωσε ότι η ΥΚΑΝ βασίζεται σε
στοιχεία και όχι σε φημολογίες, επισημαίνοντας ότι σε πανευρωπαϊκό επίπεδο το
7% των ανήλικων έκανε τουλάχιστον μια

φορά χρήση ναρκωτικών.
Μάλιστα, όπως σημείωσε, η ΥΚΑΝ γνωρίζει ότι υπάρχουν μαθητές με προβλήματα
εθισμού στα ναρκωτικά. Παράλληλα, σημείωσε ότι υπάρχει η απαραίτητη συνεργασία με τα σχολεία για δική τους επέμβαση
σε περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών
εντός σχολικών χώρων, σε περίπτωση μάλιστα που εντοπιστούν μαθητές -χρήστες
γίνεται προσπάθεια μέσω μια πολυθεματικής
ομάδας του σχολείου, να απαλλαγούν οι
μαθητές αυτοί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα
και ανώδυνα από την κατάσταση αυτή. Ο
κ. Σεργίδης, κληθείς να σχολιάσει πώς βλέπει
η ΥΚΑΝ να προδιαγράφονται οι εξελίξεις
στο κεφάλαιο των ναρκωτικών μετά και
τον θάνατο του 18χρονου από υπερβολική
χρήση, και δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός
χρηστών είναι νεαρής ηλικίας, σημείωσε
ότι αν και ως χώρα βρισκόμαστε σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με την Ευρώπη
αυτό δεν φέρνει καμιά χαλάρωση καθώς η
Υπηρεσία έχει στόχο να μειωθούν περαιτέρω
τα κρούσματα.
Ανέφερε δε ότι η απώλεια κάθε ανθρώπινης ζωής από χρήση ναρκωτικών θίγει
την αστυνομία. Ως εκ τούτου, πρόσθεσε,
όλες οι προσπάθειές της κατατείνουν στην
παροχή βοήθειας στους χρήστες για απεξάρτηση με απώτερο στόχο την πλήρη, ει

Μιλώντας στην «Κ», από πλευράς οργανωμένων γονέων μέσης εκπαίδευσης o πρόεδρος της συνομοσπονδίας Κυριάκος Νικηφόρου, σημείωσε ότι είναι πολύ ανησυχητικό το φαινόμενο των ναρκωτικών καθώς
φαίνεται να μην δόθηκε η απαραίτητη προσοχή στο παρελθόν. Αυτό, όπως είπε, σπέρνει
το φόβο ότι μπορεί τα επόμενα χρόνια να
πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις το φαινόμενο.
Μάλιστα, όπως σημείωσε, οι ίδιοι, ως οργανωμένοι γονείς, εστιάζουν στο τεράστιο
όπως το χαρακτήρισε θέμα της πρόληψης,
επισημαίνοντας ωστόσο ότι φαίνεται να
έχουν αρχίσει να γίνονται ενέργειες από
το υπουργείο για ενημέρωση των μαθητών
στους σχολικούς χώρους. Καταληκτικά ο
κ. Νικηφόρου τόνισε ότι θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη συνεργασία όλων για να
υπάρξουν και λύσεις, αναφέροντας μάλιστα
χαρακτηριστικά ότι« ψάχνοντας δεν βρίσκουμε σχολείο που να μην έχει μαθητή ο
οποίος να μην έχει μπλέξει με τα ναρκωτικά.
Τα ναρκωτικά βρίσκονται σε όλα τα σχολεία».

Ασφάλεια και υγεία
Σημειώνεται ότι το όλο θέμα της παραβατικότητας στους σχολικούς χώρους είναι
μέσα στις προτεραιότητες των γονέων και
των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του διαλόγου
που ξεκίνησε στο τέλος Μαΐου για θέματα
ασφάλειας και υγείας στα σχολεία, μετά
τον θάνατο του 10χρονου μαθητή στο μάθημα της Γυμναστικής. Γεγονός που έφερε
στην επικαιρότητα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν μαθητές και εκπαιδευτικοί
στους σχολικούς χώρους με τους πρώτους
μάλιστα να σημειώνουν ότι πλέον οι ίδιοι
έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με εξωσχολικούς οι οποίοι εισέρχονται στα σχολεία,
προβαίνοντας σε παραβατικές συμπεριφορές. Ζητούν όπως βρεθεί άμεσα λύση και
στο θέμα αυτό, για να υπάρξει μείωση της
παραβατικότητας αλλά και παρεμπόδιση
εισόδου των εξωσχολικών στα σχολεία
καθώς ενέργειες στις οποίες θα προβούν
μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια
και υγεία μαθητών.

Κοινές δράσεις
Η «Κ», με στόχο να δει εάν υπάρ-

χουν στοιχεία όσον αφορά τους
ανήλικους χρήστες στην χώρα,
επικοινώνησε με την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
(ΑΑΕΚ). Όπως μας τονίστηκε από
πλευράς ΑΑΕΚ, σε ό,τι αφορά
τους ανήλικους χρήστες αλλά και
γενικά τους ανήλικους, τα μόνα
στοιχεία που διαθέτει η Κύπρος
προέρχονται από το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα Ερευνών στον Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το αλκοόλ και τα άλλα ναρκωτικά. Το εν
λόγω Πρόγραμμα διεξάγει έρευνες κάθε τέσσερα χρόνια και σε
αυτές συμμετέχουν 16χρονοι μαθητές. Σημειώνεται ότι κατά το
έτος 2015 στη σχετική έρευνα πήραν μέρος μαθγητές από 35 χώρες της Ευρώπης και της ευρύτερης περιοχής. Σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της πιο πρόσφατης
σειράς της έρευνας (2015) το ποσοστό των μαθητών που ανέφεραν χρήση κάνναβης έστω και μια
φορά στη ζωή τους ανήλθε στο
7%. Μάλιστα, όπως σημειώνει η
ΑΑΕΚ, ένας από τους στενούς συνεργάτες της στην εφαρμογή της
Στρατηγικής είναι και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, του
οποίου είναι θερμός υποστηρικτής και ειδικά της εφαρμογής
του μαθήματος της Αγωγής Υγείας
στα αναλυτικά προγράμματα εκπαίδευσης. Μάλιστα στα πλαίσια
της Εθνικής Επιτροπής για τα Ναρκωτικά, της οποίας προεδρεύει ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά
από αίτημα της ΑΑΕΚ, αποφασίστηκε δύο φορές η ενίσχυση του
συγκεκριμένου μαθήματος. Πέρα
από αυτό, όπως σημειώνεται από
πλευράς της Αρχής στην «Κ», μέσα στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος, εφαρμόζεται το προληπτικό πρόγραμμα Fred Goes to
School (στοχοθετημένο πρόγραμμα έγκαιρης παρέμβασης για νεαρούς καπνιστές στα Γυμνάσια),
καθώς και το πρωτόκολλο παραπομπής μαθητών στα θεραπευτικά προγράμματα των Υπηρεσιών
Ψυχικής Υγείας. Παράλληλα,
έχουν αδειοδοτηθεί από την
ΑΑΕΚ πέραν των 15 προληπτικών
προγραμμάτων που απευθύνονται
στον μαθητικό πληθυσμό.

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΩΡΓΟΥ Π. ΤΕΡΖΗ

Τ

Οι #κοινωνίες πρέπει να προάγουν #θάρρος, #περιέργεια, #συμπόνια

ον Αύγουστο του 2007, το #
(hashtag) έκανε τα πρώτα του
βήματα στον νέο γενναίο κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Chris Messina, ένας από
τους πρώτους χρήστες του Τwitter,
πρότεινε το σύμβολο αυτό ώστε
τα μηνύματα που βλέπει κάθε χρήστης να μπορούν να ομαδοποιηθούν και, συνεπώς, να έχουν μεγαλύτερη συνάφεια με τα ενδιαφέροντά του. Κι όμως, αυτό που
σήμερα μοιάζει συνώνυμο με το
κινητό Διαδίκτυο, δεν είχε άμεση
αποδοχή. «Στο Twitter δεν άρεσε
καθόλου η ιδέα, αλλά οι χρήστες
του ήταν πιο ανοικτοί. Συνεργάστηκα με ανεξάρτητους προγραμματιστές που έχτιζαν εφαρμογές
για το Twitter και σταδιακά τους
έπεισα να προσθέσουν υποστήριξη
για το hashtag. Καθώς το Twitter
απέκτησε αυτά τα προϊόντα, δεν
είχε άλλη επιλογή από το να υιοθετήσει τη λειτουργικότητα του
hashtag».
Προοδευτικά, το σύνολο των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης υιοθέτησε την ιδέα. Για τον πατέρα
του hashtag, η επιτυχία του # είναι
κάτι περισσότερο από μια τεχνολογική καινοτομία. Είναι η αμφισβήτηση του τρόπου λειτουργίας
της Silicon Valley. «Η επιτυχία δεν
χρειάζεται να υπαγορεύεται μόνο
από αποτιμήσεις σε χρήμα και βραχυπρόθεσμα οφέλη μέσω της αποκλειστικής χρήσης των τεχνολογικών καινοτομιών. Το hashtag,
ως ανοιχτή τεχνολογία που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συμ-

μετοχής, μπορεί να είναι εξίσου
σημαντικό για τη διαμόρφωση και
την παραγωγή της πολιτιστικής
κουλτούρας, όπως κάθε πατενταρισμένη συσκευή».
Ο 37χρονος Chris Messina,
«ευαγγελιστής» του ανοιχτού λογισμικού, δεν αρνείται πως η τεχνολογία αλλάζει όχι μόνον τον
τρόπο που εργαζόμαστε αλλά, τελικά, τον τρόπο που σκεφτόμαστε
τη ζωή. «Σε ένα θεμελιώδες επίπεδο,
το hashtag απλώς αντιπροσωπεύει
την επιθυμία του ανθρώπου να επικοινωνήσει σε ένα κοινό, ανοιχτό
χώρο, διαφορετικό από ένα δημαρχείο ή την αγορά στο παρελθόν. Η
μεγάλη διαφορά, εγγενής στο Διαδίκτυο, είναι ότι μπορεί ο καθένας
να αυξήσει τη φωνή του χωρίς να
λάβει προηγούμενη άδεια συμμετοχής. Το Διαδίκτυο μας επιτρέπει
να μεγεθύνουμε τη σύγχρονη συμμετοχή, με τρόπο που ποτέ δεν θα
μπορούσαμε να επιτύχουμε αυτοπροσώπως». Στα 11 χρόνια που μεσολάβησαν από το hashtag στο
Τwitter, άλλαξαν πολλά. «Στην πορεία μάθαμε να προσαρμόζουμε
τις επικοινωνίες μας ώστε να είναι
πιο σύντομες και πιo αιχμηρές,
προκειμένου να επιτευχθεί ο μέγιστος αντίκτυπος με τον ελάχιστο
αριθμό συλλαβών. Είναι δεδομένο
ότι η μορφή του διαδικτυακού λόγου
–που καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό
από τα όρια χαρακτήρων του Twitter, την τετραγωνική αναλογία φωτογραφιών του Instagram και τη
μορφή της ιστορίας ολόκληρης της
οθόνης του Snapchat– άλλαξε τε-

«Αυτό για το οποίο ανησυχώ είναι ένα μέλλον στο οποίο η “συνθετική πραγματικότητα” συγχέεται με το πραγματικό, με τρόπο που να είναι δυσδιάκριτη
η διαφοροποίησή τους», τονίζει στην «Κ» ο Chris Messina, ένας εκ των πρώτων χρηστών του Twitter.
λικά το σχήμα και τη διάρκεια των
σκέψεών μας».
Μαζί με τα social media, ωστόσο,
ήρθε και η δυνατότητα να μοιράζεσαι τη ζωή σου, σε ζωντανή σύνδεση στο Διαδίκτυο. Το 2008, μαζί
με την, τότε, σύντροφό του Tara

Hunt, ο Messina «άνοιξε» τη σχέση
τους στους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δέκα χρόνια
έπειτα από εκείνο το πείραμα, ο
ίδιος σημειώνει πως αυτό που, πλέον, τον ενδιαφέρει είναι το νόημα
που αντλούμε ως άνθρωποι από

αυτή την επικοινωνία. «Είμαι περισσότερο αισιόδοξος γιατί οι νέοι
άνθρωποι υιοθετούν και ελέγχουν
γρήγορα τα νέα μέσα. Ταυτόχρονα,
προβληματίζομαι επειδή πλέον θα
πρέπει να κάνουμε τα “γεγονότα”
και την “ιστορία” περισσότερο ανθεκτικά απέναντι στα fake news
και στις “εικονικές πραγματικότητες”. Αυτό για το οποίο, πράγματι,
ανησυχώ είναι ένα μέλλον στο
οποίο η “συνθετική πραγματικότητα” συγχέεται με το πραγματικό,
με τρόπο που να είναι δυσδιάκριτη
η διαφοροποίησή τους... Ή, ακόμη
χειρότερα, για ένα μέλλον που οι
άνθρωποι θα σταματήσουν να νοιάζονται για την οριοθέτηση αυτή».
Συνεπώς, τίθεται ένα ζήτημα
ψηφιακού αναλφαβητισμού, του
επισημαίνω. Και, τελικά, δημοκρατίας. «Χρειαζόμαστε, πράγματι, περισσότερο μελλοντικό αλφάβητο
για να απομονώσουμε τις πιο ύπουλες και απομονωτικές επιδράσεις
των κοινωνικών δικτύων. Πρέπει
να μάθουμε πώς να ζούμε σε υβριδικές, επαυξημένες πραγματικότητες. Να αξιολογούμε τα ΜΜΕ και
τα μηνύματα που λαμβάνουμε από
αυτά όχι μόνον για την ακρίβειά
τους, αλλά και για τα κίνητρα πίσω
από τη δημοσίευσή τους. Θα πρέπει
να αναγνωρίσουμε πόσο εύθραυστη
γίνεται η δημοκρατία, από τη στιγμή που το κόστος παραγωγής ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών έχει μειωθεί δραματικά», αναγνωρίζει ο Messina, καταλήγοντας:
«Αν δεν γίνουμε πιο έμπειροι σε
αυτό, θα πρέπει να περιμένουμε

ότι ανεπιθύμητα αποτελέσματα,
όπως οι εκλογές στις ΗΠΑ το 2016,
θα γίνουν η νέα κανονικότητα».
Εχοντας στο παρελθόν εργαστεί
για την Google και την Uber, ο Messina έχει αφιερωθεί στη στήριξη
καινοτόμων επιχειρήσεων. Τον
ερωτώ για την άποψη ότι τα προβλήματα της Ελλάδας θα λυθούν
με μία αποφασιστική στροφή στην
τεχνολογία. «Δεν πιστεύω ότι μόνον
η επένδυση στην τεχνολογία και
οι startups θα βοηθήσουν στην Ελλάδα, αν πρώτα δεν αλλάξει η υποκείμενη κουλτούρα στην οικονομία.
Οι σύγχρονες κοινωνίες πρέπει να
προάγουν το θάρρος, την περιέργεια και τη συμπόνια. Οι σύγχρονες
οικονομίες πρέπει να προωθούν
τη συμμετοχή, την πρόσβαση, τη
γενναιοδωρία, την καινοτομία, την
ευελιξία και την υποστήριξη της
ανάληψης ρίσκου, τον πειραματισμό. Δυστυχώς, υπήρξε, όπως το
καταλαβαίνω, ένα σημαντικό πρόβλημα διαπλοκής και διαφθοράς
στη χώρα σας, το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο να ξεριζωθεί από
τη στιγμή που μολύνει ένα κοινωνικό σύνολο. Η καλύτερη επιλογή
είναι να αντικαταστήσετε σταδιακά
αυτή την κουλτούρα με μια νέα αντίληψη που θα δίνει αξία στη μακροπρόθεσμη ευημερία του συνόλου και των δημιουργών και που
θα ανταμείβει εκείνους που προκρίνουν τη συμβολή τους στο κοινωνικό σύνολο από την απλή αυτοεπιβεβαίωση».

gterzis@kathimerini.gr
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Ζητείται σύνεση

Η Μακεδονία μία, η Ελλάδα στα δύο;

Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Ο

φασίζων μακαρθισμός, αριστερός ή δεξιός, είναι ένα
πολύ επικίνδυνο νεοελληνικό φαινόμενο που επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ροκανίζει τη δημοκρατία
μας. Υπονομεύει την ψύχραιμη
και συνετή αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων του τόπου.
Το φαινόμενο είναι παλιό και οδήγησε πολλάκις σε εθνικές καταστροφές. Ο Δηλιγιάννης κατηγορούσε τον Τρικούπη ως μειοδότη.
Μετά έπεσε στην παγίδα που
έστησε στον εαυτό του και έφερε
τους Τούρκους στον Δομοκό. Εκατόν δεκαπέντε χρόνια αργότερα,
ο Τσίπρας κατηγορούσε τον Σαμαρά και υποσχόταν ότι θα σκίσει
τα μνημόνια και θα διαγράψει το
χρέος. Ο λαός τον πίστεψε, και
αυτόν. Γιατί; Επειδή και στις δύο
περιπτώσεις –μέσα σε ένα κλίμα
υστερίας– κανείς από την ιθύνουσα τάξη της εποχής δεν μπορούσε να βρει το κουράγιο να
υποστηρίξει την κοινή λογική,
να εξηγήσει στον λαό τα πραγματικά δεδομένα.
Οταν μας καταλαμβάνει συλλογική υστερία για κάποιο θέμα,
δεν επιτρέπουμε ποτέ τον ψύχραιμο διάλογο. Το ζήσαμε πρόσφατα με το μνημόνιο, με το δημοψήφισμα και παλαιότερα με τα
εθνικά μας ζητήματα. Οσοι στηρίζαμε το «Ναι» γιατί βλέπαμε την
άβυσσο (και δεν ήμασταν βέβαιοι
για τις ακροβατικές ικανότητες
που θα οδηγούσαν στην τελική
κωλοτούμπα) ήμασταν γερμανοτσολιάδες, τουλάχιστον. Και ως
συνήθως η Ιστορία εκδικείται. Οι
πλασιέ της ακραίας οργής και αγανάκτησης, που έφεραν τους κ.
Τσίπρα και Καμμένο στην εξουσία
καβάλα στο κτήνος του εθνικολαϊκισμού, τώρα τους κυνηγούν
με πείσμα και οίστρο.
Ο χειρισμός του ζητήματος των
Σκοπίων τα τελευταία 25 χρόνια
θα πρέπει να διδάσκεται κάποτε
στις διπλωματικές ακαδημίες ως
μάθημα για το πώς να μη χειρίζεται

ένα κράτος μία κρίση. Μπορούσαμε
να είχαμε λύσει το θέμα επωφελώς
για τα συμφέροντά μας και να είχαμε καταστήσει τη γείτονα δορυφόρο μας, από κάθε άποψη.
Μπλεχτήκαμε μόνοι μας και ηττηθήκαμε. Τώρα έχουμε φτάσει
σε μια δυσλειτουργική συμφωνία
γεμάτη ασάφειες και κενά. Οι κυβερνώντες κατηγορούν όσους διαφωνούν με τη συμφωνία ως εθνικιστές και ακροδεξιούς. Δεν μπορούν να αφουγκραστούν τον θυμό
μιας μεγάλης μερίδας πολιτών που
νιώθουν ότι αυτός ο συμβιβασμός
είναι η σταγόνα που ξεχειλίζει το
ποτήρι.
Οσο θα μιλούν με αυτό τον τρόπο, τόσο θα σηκώνουν οικογένειες
από τον καναπέ... Από την άλλη
όχθη, υπάρχουν κάποιοι που μιλούν
για προδοσία. Κάνουν και αυτοί
λάθος, γιατί αναπαράγουν έναν
τρόπο σκέψης που θα ωφελήσει
στο τέλος μόνο τους ακραίους και
που θα τον βρει μπροστά της αύριο
η επόμενη κυβέρνηση.
Ολα αυτά ίσως ακούγονται γραφικά το 2018. Ζούμε στην εποχή
των άκρων, του τυφλού φανατισμού των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του μίσους. Είναι
προφανώς η λάθος στιγμή να εύχεσαι η χώρα να γίνει πιο ευρωπαϊκή και λιγότερο βαλκανική.
Η ευθύνη του πρωθυπουργού
είναι μεγάλη. Με τον τρόπο που
έδρασε ως αντιπολίτευση και κατόπιν ως κυβέρνηση διαπαιδαγώγησε τον ελληνικό λαό στη χυδαία αντιπαράθεση χωρίς όρια
και στον εμπρηστικό, διχαστικό
λόγο.
Τα ματωμένα εξώφυλλα δεν
προήλθαν από παρθενογένεση,
κάποιος δίδαξε την τέχνη. Ανοιξε
ένα ευαίσθητο θέμα άγαρμπα, θέλοντας να διασπάσει την Κεντροδεξιά, χωρίς ούτε μια στιγμή να
επιδιώξει την ειλικρινή εθνική
συνεννόηση. Και κάπως έτσι μετατράπηκε η χώρα σε ένα μεγάλο
ρινγκ, στο οποίο ακούγονται μόνο
ιαχές χούλιγκαν.

Ε

λπίζω ότι οι σύμμαχοι και
συνεταίροι μας θα καταλάβουν επιτέλους ότι δεν
υπάρχει παρά μία Μακεδονία, και
η Μακεδονία αυτή είναι ελληνική»,
δήλωσε ο Εθνάρχης και δάκρυσε,
το 1992, όταν η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας άνοιγε τον ασκό
του Αιόλου στα Βαλκάνια. Η Πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας γλίτωσε το αιματοκύλισμα που υπέστησαν τότε άλλες
πρώην χώρες της ομοσπονδίας
των νότιων Σλάβων. Ομως, η διένεξη με την Ελλάδα συνεχίζεται
ακόμη. Ισως ουδείς μπορούσε να
προβλέψει πόσο θα διαρκούσε η
εκκρεμότητα αυτή και το κόστος
της για τις δύο χώρες.
Τραγική φιγούρα στην Ιστορία,
ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: ενώ
έβλεπε την ανάγκη για συμβιβασμό
και πίστευε ότι εάν λυνόταν το
πρόβλημα τα πάθη θα καταλάγιαζαν, η ισχνή μειοψηφία που διέθετε
στη Βουλή και η άτεγκτη στάση
της αντιπολίτευσης (και των διαφωνούντων στο δικό του κόμμα)
δεν επέτρεπαν συμβιβασμό. Στο
τέλος, ούτε έπραξε αυτό που πίστευε ούτε μπόρεσε να σώσει την

«

κυβέρνησή του. Εκτοτε, η Ελλάδα
έχασε τη μάχη για την ονομασία
– σχεδόν όλες οι χώρες αναγνωρίζουν τη γείτονά μας ως «Μακεδονία» – αλλά και η ΠΓΔΜ δεν
μπόρεσε να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ
και την Ε.Ε. Η ιστορία είναι γνωστή, όπως και οι σημερινές εξελίξεις. Αυτό που ξεχνάμε είναι το
εσωτερικό κόστος για κάθε χώρα
τις τελευταίες τρεις δεκαετίες.
Το ζήτημα της ονομασίας της
πρώην γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας, στις αρχές της δεκαετίας
του ’90, ήταν το έναυσμα για τις
συντηρητικές δυνάμεις της Ελλάδας να αντιγράψουν τις αριστερές,
οι οποίες, από την αποκατάσταση
της δημοκρατίας το 1974, κατείχαν
το μονοπώλιο στις κινητοποιήσεις,
και να βγουν στους δρόμους. Η
οργή εναντίον των Αμερικανών
και άλλων συμμάχων που δεν
έπαιρναν σαφώς τη θέση των Ελλήνων είχε έτοιμο πλαίσιο και λεξιλόγιο – αυτά που για χρόνια υπηρετούσαν τις αντιιμπεριαλιστικές
κινητοποιήσεις. Η συμπεριφορά
των Ευρωπαίων εταίρων ήταν διφορούμενη και έπαιξε και αυτή
ρόλο στη σκλήρυνση της ελληνι-

κής κοινής γνώμης. Από τη μια,
η Επιτροπή Μπαντιντέρ, που διορίστηκε από την τότε ΕΟΚ για να
διερευνήσει το ζήτημα της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, αποφάνθηκε ότι τα Σκόπια τηρούσαν
τις προϋποθέσεις για αναγνώριση·
τον επόμενο χρόνο, όμως, σύνοδος
κορυφής στήριξε απολύτως την
κυβέρνηση Μητσοτάκη, λέγοντας
ότι η ΕΟΚ δεν θα αναγνώριζε χώρα
με όνομα που θα συμπεριλάμβανε
τη λέξη «Μακεδονία». Από εκεί
και πέρα, ούτε η κυβέρνηση Μητσοτάκη ούτε καμία άλλη μπορούσε να απεμπολήσει αυτή τη
νίκη· όμως, ούτε τα Σκόπια δέχονταν να απορρίψουν το όνομά τους.
Η σκλήρυνση θέσεων και στις δύο
χώρες ήταν αναπόφευκτη. Οι σημερινές προσπάθειες επίλυσης
του προβλήματος βρίσκουν σθεναρή αντίσταση και στα δύο κράτη.
Στην Ελλάδα είναι εντυπωσιακή
η αλαζονεία με την οποία η κυβέρνηση διαχειρίζεται το ζήτημα,
σαν να θέλει να βρίσκεται μόνη
εναντίον και του κυβερνητικού
εταίρου και της αντιπολίτευσης –
συσχετισμός που ίσως καταδικάσει

ΣΚIΤΣΟ ΤΟΥ HΛIΑ MΑΚΡΗ. imakris@kathimerini. gr

Πολιτικά ψεύδη
Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Α

ιώνες πριν από την καταθλι-

πτική επιβολή της αντιλήψεως περί πολιτικής ορθότητος, το 1712, σε ένα κείμενο
που αποδίδεται στον Ιρλανδό συγγραφέα Τζόναθαν Σουίφτ επισημαίνονταν πως «ο λαός δεν έχει
κανένα δικαίωμα στην πολιτική
αλήθεια, όπως ακριβώς δεν έχει
δικαίωμα να κατέχει πλούσια αγαθά, εκτάσεις γης και πύργους».
Τίτλος του φυλλαδίου: «Η τέχνη
της πολιτικής ψευδολογίας».
Σατιρική σαφώς η διάθεση του
Τζόναθαν Σουίφτ, που πρώτος
άρχισε και ηγήθηκε εκστρατείας
συγγράφοντας φυλλάδια με στόχο
να διαμορφώσει την κοινή γνώμη
της Βρετανίας υπέρ των θέσεων
των Τόρις στη διάρκεια του Πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής.
Τίποτε, προφανώς, δεν άλλαξε
από τότε.
Ο αγώνας για τη διαμόρφωση
μίας ευνοϊκής κοινής γνώμης προς
εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων
άρχισε από τη στιγμή που έπαυσε
να είναι αναγκαίο να μπει στον
κόπο ένας αντιγραφέας για την
αναπαραγωγή ενός παλαιοτέρου
χειρογράφου. Ο Λούθηρος θα ήταν
ένας παραδοξολόγος θεολόγος,
περιφερόμενος στις κώμες των
γερμανικών πριγκιπάτων –συχνότατα χλευαζόμενος–, εάν δεν
είχε ανακαλυφθεί λίγα χρόνια
πριν η τυπογραφία.
Στις πρώτες δεκαετίες του
20ού αιώνα οι μεγαφωνικές εγκαταστάσεις επέτρεψαν την άμεση μεταφορά πολιτικών μηνυμάτων σε γιγαντιαία πλήθη, καθώς επίσης και τη συμμετοχή
τους – την άμεση σύνδεση πολιτών με τον παραληρούντα «ηγέτη». Δίχως αυτή την τεχνολογική
δυνατότητα, ο Αδόλφος Χίτλερ
και ο Μπενίτο Μουσολίνι ενδεχομένως δεν θα κατακτούσαν
ποτέ την εξουσία.
Στην εποχή μας της απόλυτης
εξατομικοποιήσεως, που κάθε πολίτης στη Δύση διαθέτει κομπιούτερ, λάπτοπ ή κινητό, ο επίδοξος

ηγέτης μπορεί να επικοινωνεί δίχως καμία διαμεσολάβηση με τα
πλήθη. Δίχως αυτή τη δυνατότητα,
ο κ. Ντόναλντ Τραμπ δεν θα είχε
καμία πιθανότητα να εκλεγεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Στα χρόνια της δεκαετίας του
’80 μάθαμε από τους Αμερικανούς
ότι η διαβόητη Υπηρεσία Πληροφοριών της ΕΣΣΔ, η KGB, είχε
δημιουργήσει ειδικό κλάδο επιχειρήσεων –την είχαν μάλιστα
ονομάσει Διεύθυνση «Δραστικών
Μέτρων»– και είχε ως στόχο τη
διοχέτευση ψευδών ειδήσεων
στη Δύση. Σήμερα γίνεται λόγος
για μία νέα συντονισμένη προσπάθεια της Μόσχας, ηλεκτρονικής πλέον διασποράς ψευδών
ειδήσεων (fake news), για την
ανάδειξη ηγετών εξυπηρετικών
των συμφερόντων της.
Στα χρόνια του εθνικού διχασμού ο Ελευθέριος Βενιζέλος
υπήρξε ο μέγας διακινητής ψευδών ειδήσεων.
Το καλοκαίρι του 1916 γνωστοποιούσε στον πρωθυπουργό
Αλέξανδρο Ζαΐμη ότι περί τους
δέκα χιλιάδες λογχοφόροι Γερμανοί ιππείς δήθεν ευρίσκονταν ήδη
στη Λάρισα και ότι ο βασιλεύς
Κωνσταντίνος τούς ανέμενε στο
Τατόι. Λίγους μήνες αργότερα ότι
δήθεν φιλοβασιλικοί εισέβαλαν
στη γαλλική πρεσβεία, αλλά ως
απεδείχθη ήταν φανατικοί οπαδοί
του Βενιζέλου. Ο τύπος της Αντάντ
δημοσιεύει τις ψευδείς ειδήσεις
για να αποδείξει ότι ο βασιλεύς
Κωνσταντίνος ήταν όργανο του
κάιζερ. Η Αθηνά Κακούρη τα περιγράφει γλαφυρότατα στο νέο
της βιβλίο «Οι Ουλάνοι στη Λάρισα».
Παρέλκει, φυσικά, η αναφορά
στη διασπορά πολιτικών ψευδών
στη διάρκεια της κρίσεως εν Ελλάδι. Αλλά επί της ουσίας, ουδέν
καινόν υπό τον ήλιο, ιδιαίτερα
στη χώρα μας στη διάρκεια του
θέρους. Η στήλη εύχεται στους
τυχόν αναγνώστες της καλές διακοπές!

την προτεινόμενη λύση σε αποτυχία στην περίπτωση που αυτή
επικυρωθεί από την ΠΓΔΜ. Πέρα
από τις υπερβολές μερίδας του Τύπου και μέρους του πολιτικού στερεώματος, η ένταση της δημόσιας
συζήτησης, το χάσμα μεταξύ ανθρώπων που όφειλαν να συνεργαστούν για να κλείσει ένα πρόβλημα με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο δείχνουν το μέγεθος της
ζημίας που προκλήθηκε τα τελευταία χρόνια και γιγαντώθηκε στα
χρόνια της κρίσης: απαιτούμε απόλυτους θριάμβους σε κάθε μέτωπο,
θεωρώντας τον συμβιβασμό ήττα·
με περισσή ευκολία ανταλλάσσουμε καταγγελίες μεταξύ «πατριωτών» και «προδοτών», τόσο ώστε
να παραμονεύει πάντα ξέσπασμα
οργής του όχλου (όπως στην επίθεση στον Γιάννη Μπουτάρη)· μας
κυριεύει τόσο η αίσθηση ότι αδικούμαστε, που δεχόμαστε εμείς
να αδικούμε. Εάν ζούσε ο Εθνάρχης, θα καμάρωνε που οι πολιτικοί
απόγονοί του δεν ενέδωσαν στο
ζήτημα της Μακεδονίας ή θα θλιβόταν για το κόστος που υπέστη
η Ελλάδα από την αδυναμία της
να διευθετήσει το θέμα;
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πάρχουν δύο παράγοντες (ή
συντελεστές ή δεδομένα) του
οργανωμένου (δημόσιου) βίου, με καίρια σημασία για την ύπαρξη και λειτουργία του, που είναι
αδύνατο να αντικειμενοποιηθούν
ως μετρητά μεγέθη και να αξιολογηθούν.
Επομένως, είναι και αδύνατο
να «βελτιωθούν» με άμεσες (νομοθετικές - διοικητικές) παρεμβάσεις.
Πρόκειται για ό,τι ενδεικτικά ονομάζουμε «κοινωνικό κλίμα» και
«ανθρώπινη ποιότητα».
Ονομάζουμε «κοινωνικό κλίμα»
κάποια κατεστημένα αυτονόητα,
βεβαιότητες που κανένας δεν διανοείται να τις αμφισβητήσει ή ελέγξει. Δεν πρόκειται για επεξεργασμένες «θέσεις» ή «αρχές», ιδεολογικές παραδοχές, επιλεγμένες
πεποιθήσεις, όχι. Πρόκειται για
βεβαιότητες που «μεταγγίζονται»
αυτοματικά, σαν «κοινοί τόποι».
Ολοι τις χρησιμοποιούν θεωρώντας
δεδομένο ότι όλοι τις παραδέχονται.
Ετσι, τα κατεστημένα αυτονόητα
λειτουργούν στη συλλογικότητα
σαν τρόπος αντίληψης της πραγματικότητας, σαν νοο-τροπία (τρόπος του νοείν, τρόπος κατανόησης
του υπαρκτού και πραγματικού).
Για παράδειγμα, στην Ελλάδα
σήμερα, μια κατεστημένη, αυτονόητη βεβαιότητα, παγιωμένη ως
«κλίμα κοινωνικό» και κυριαρχική
νοο-τροπία, είναι η χρηστική εκδοχή της παιδείας: Είναι «εφόδιο»
για το παιδί η σχολική εκπαίδευση,
όπλο - εργαλείο - προϋπόθεση για
τον βιοπορισμό του - υφίσταται
την «ταλαιπωρία» του σχολείου,

Υποψήφιοι για διαμελισμό
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Εκούσια και αυτοπροαίρετα είμαστε πια
εκτός Ιστορίας.
προκειμένου «να πάρει ένα χαρτί»,
να βγάζει το ψωμί του. Η ωφελιμότητα είναι το αυτονόητο κίνητρο
και ο αυτονόητος στόχος σε ολόκληρη την εκπαιδευτική διαδρομή,
από το νηπιαγωγείο ώς το διδακτορικό. Αδιανόητο το ενδεχόμενο
η παιδεία να είναι πρωτίστως χαρά
και όχι πρωτίστως υποχρέωση –
η χαρά της εισόδου στην κοινωνία
των σχέσεων, στη δημιουργική
«μετοχή», στην έκπληξη του συνεχώς καινούργιου. Εχει χαθεί από
το οπτικό μας πεδίο το σχολειό
ταυτισμένο αυτονόητα με γνώση
που συναρπάζει, ανοίγει ορίζοντες,
οικοδομεί την προσωπικότητα,
ετοιμάζει υπεύθυνους πολίτες. Γι’
αυτό και κατεστημένος αυτονόητα
ο εκτρωματικός πρωτογονισμός
του «φροντιστηρίου»: Το σχολειό
δευτερεύον ή και περιττό, η γνώση
απροκάλυπτα εμπορευματοποιημένη, «πακετάρεται» στα φροντιστήρια, για να αποτιμηθεί η χρηστικότητά της στην αγορά.
Αλλο κατεστημένο, παγιωμένο
στη σημερινή Ελλάδα αυτονόητο:
η δημοσιοϋπαλληλία ως παρασιτισμός. Θεσμός ισόβιας εξασφάλισης
κάποιων (τυχαία ή εξαγορασμένα)
προνομιούχων, όχι θεσμός υπουργίας των κοινών αναγκών. Μισθός
εγγυημένος από το κράτος, σίγουρος μήνας μπαίνει - μήνας βγαίνει,

χωρίς κρίση - αξιολόγηση της προσφοράς, των ικανοτήτων, της κατάρτισης, με ατιμώρητη την κατάχρηση, την αυθαιρεσία, τη ραστώνη. Ο «δημόσιος υπάλληλος»
δεν είναι, δεν διανοείται ότι θα
μπορούσε να είναι λειτουργός της
κοινωνίας των αναγκών. Δεν προτίμησε την κοινωνική προσφορά
αντί για κάποιο κερδοφόρο επάγγελμα, δεν απαρνήθηκε συνειδητά
το ρίσκο της δημιουργικής πρωτοβουλίας, τον συναρπαστικό ανταγωνισμό, για χάρη κοινωνικού
υπουργήματος. Αυτονόητα η δημοσιοϋπαλληλία στην Ελλάδα συνδέεται στην κοινή συνείδηση με
το εξαθλιωτικό της ανθρώπινης
εντιμότητας «ρουσφέτι»: Πουλάς
την ψήφο σου στον υπόκοσμο των
κομματανθρώπων εξαγοράζοντας
το ισόβιο τέλμα.
Τρίτο παραδειγματικό αυτονόητο στην κατεστημένη ντροπή
του ελλαδισμού, η κοινή βεβαιότητα ότι «πολιτισμός είναι η Ευρώπη» και «πρόοδος» η μίμηση
της Ευρώπης. Εκτιμάμε και θαυμάζουμε όχι τα πραγματικά επιτεύγματα των ευρωπαϊκών κοινωνιών, όχι την κατά κεφαλήν καλλιέργεια, τους θεσμούς λειτουργίας
της συλλογικότητας, όχι τη νοοτροπία και τους παράγοντες που
τη διαμόρφωσαν μέσα στους αιώνες, αλλά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα της ορθολογικής συμπεριφοράς, της πειθάρχησης στον
Νόμο, της παραγωγικής γονιμότητας – τελικά την ευμάρεια. Αυτό
μας γυαλίζει.
Η στάση μας των Ελλαδιτών

απέναντι στους «Ευρωπαίους»
δεν συνιστά ετοιμότητα δημιουργικής πρόληψης προτύπων και
στοχεύσεων, αλλά μόνο παθητική
μίμηση, επαρχιώτικη μειονεξία,
συμπλεγματική ξιπασιά. Δεν ήταν
ποτέ «γκέτο» ο Ελληνισμός, από
την αρχαιότατη εποχή ώς την
«πτώση» του στον ζυγό των Τούρκων, συνεχώς προσλάμβανε από
παντού και αφομοίωνε τα προσλήμματα στις δικές του ανάγκες.
Η θανατερή παρακμή αρχίζει,
όταν προσλαμβάνοντας υποτάσσεται στο πρόσλημμα, δεν αφομοιώνει, μιμείται, πιθηκίζει.
Νομοτελειακά η μίμηση γεννάει
σύμπλεγμα κατωτερότητας, επαρχιωτίλα, γελοιότητα. Σε οποιοδήποτε δάνειο, μίμηση λαμπρού επιτεύγματος της «Ευρώπης», προσθέστε τον προσδιορισμό «νεοελληνικό», και αμέσως το γέλιο είναι
αυθόρμητο: Κοινοβουλευτισμός νεοελληνικός, σύστημα κοινωνικών
ασφαλίσεων νεοελληνικό, φορολογικοί θεσμοί νεοελληνικοί, ελεύθερη
πληροφόρηση, αδέσμευτη ψήφος,
δημόσια τάξη και πάει λέγοντας.
Το κορύφωμα της τραγωδίας
είναι ότι η μίμηση, η αξιωματική
βεβαιότητα ότι «ανήκομεν εις την
Δύσιν» παθητικά, χωρίς ενεργό
δημιουργική ετερότητα, μας απωθεί στο περιθώριο της Ιστορίας.
Οταν δεν έχουμε τίποτε δικό μας
να κομίσουμε στον εταιρισμό των
λαών της Ευρώπης, όταν μόνο ζητιανεύουμε και εξευτελιστικά επιτροπευόμαστε από τους «εταίρους»
μας, είμαστε κιόλας εκτός Ιστορίας.
Υποψήφιοι για διαμελισμό.
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Μια 27χρονη πορεία έφτασε στο τέλος της

Η γεωπολιτική διάσταση της συμφωνίας Τσίπρα - Ζάεφ, οι ευρωπαϊκές και βαλκανικές ισορροπίες, και ο ρόλος της Τουρκίας
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Η 12η Ιουνίου είναι μια ημέρα ιστορική
από κάθε άποψη. Ο Αλέξης Τσίπρας
και ο Ζόραν Ζάεφ, πρωθυπουργοί
Ελλάδας και ΠΓΔΜ, είναι οι πρώτοι
ηγέτες των κρατών τους που, έπειτα
από 27 χρόνια, κατόρθωσαν να κάνουν ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα
για την επίλυση μιας από τις καταγεγραμμένες διενέξεις του ΟΗΕ. Οι
20 σελίδες της τελικής συμφωνίας
ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια μπορεί
να κριθεί ποικιλοτρόπως, συνιστά,
ωστόσο, αποτέλεσμα έντονων διεργασιών και διαπραγματεύσεων των
τελευταίων έξι μηνών, με πρωταγωνιστές τους δύο υπ. Εξωτερικών
Νίκο Κοτζιά και Νίκολα Ντιμιτρόφ,
και των εργωδών προσπαθειών του
βετεράνου Αμερικανού διπλωμάτη
και προσωπικού απεσταλμένου του
γ.γ. του ΟΗΕ για το ονοματολογικό,
Μάθιου Νίμιτς. Αν και οι συζητήσεις
ανάμεσα στις δύο πλευρές ήταν ιδιαίτερα εντατικές, ουκ ολίγες φορές
το Βερολίνο, η Ουάσιγκτον και οι
Βρυξέλλες (με αυτή τη σειρά προτεραιότητας) παρενέβησαν ώστε να
ξεπεραστούν οι διαφορές και να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις.
Η γεωπολιτική διάσταση του θέματος δεν είναι διόλου αμελητέα,
ιδιαίτερα αν υπολογιστεί ότι η ΠΓΔΜ
αποτελεί μικρή αλλά κρίσιμη χώρα
για τις ισορροπίες στην περιοχή.
Προφανής στόχος της συμφωνίας
είναι αφενός η ομαλοποίηση των
σχέσεων της Ελλάδας με την ΠΓΔΜ,
αφετέρου η ένταξη της πολυεθνοτικής βαλκανικής χώρας στο ΝΑΤΟ
και στην Ε.Ε.
Αν και το κείμενο της συμφωνίας
είναι έτοιμο, τα βήματα που πρέπει
να γίνουν ώσπου να θεωρηθεί οριστική είναι αρκετά και όχι πάντα
βέβαια. Η μόνη βέβαιη προοπτική
για την ΠΓΔΜ αυτή τη στιγμή είναι
η πρόσκληση του ΝΑΤΟ στις 11 Ιουλίου. Θα έχει προηγηθεί η Σύνοδος
Κορυφής της Ε.Ε. στις 28 Ιουνίου,
όπου, θεωρητικά, η ΠΓΔΜ θα πρέπει
να λάβει ημερομηνία ενταξιακών
διαπραγματεύσεων. Δεδομένου ότι
πολλές χώρες έχουν μεγαλύτερες
(Γαλλία, Ολλανδία, Δανία, Λουξεμβούργο, Βέλγιο) ή μικρότερες (Ισπανία και Φινλανδία) ενστάσεις για το
ενταξιακό πακέτο που θα κριθεί τον
Ιούνιο (ΠΓΔΜ - Αλβανία), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να πιέσει
για αλλαγή της στάσης αυτής. Πρακτικά, η Επιτροπή επιχειρεί να αποσυνδέσει τις δύο υποψηφιότητες,
ώστε να μπορούν να κριθούν ξεχωριστά και όχι ως πακέτο. Κάτι τέτοιο
εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει βοηθητικά για την ΠΓΔΜ, καθώς οι περισσότερες ενστάσεις αφορούν την
Αλβανία. Και σε αυτή τη διαδικασία,

πάντως, υπάρχουν σκόπελοι, καθώς
η Ιταλία επιθυμεί την έναρξη της
ενταξιακής πορείας της Αλβανίας
και πιέζει ποικιλοτρόπως προς αυτή
την κατεύθυνση. Σε κάθε περίπτωση, κρίσιμη θα είναι η συνεδρίαση
των υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.
στις 25 Ιουνίου, όπου θα φανεί αν
υπάρχει δυνατότητα προώθησης
μιας τέτοιας ρύθμισης, την οποία,
προφανώς, η Ελλάδα θα στηρίξει.
Η 28η Ιουνίου είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τον κ. Ζάεφ, στη μαραθώνια
προσπάθεια που θα πρέπει να κάνει
ώστε να κερδίσει το δημοψήφισμα,
το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην ΠΓΔΜ στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου.
Παρά τα αντιθέτως θρυλούμενα, ο
βασικός φόβος των Ευρωπαίων, ιδιαίτερα των Γερμανών και βεβαίως
των Αυστριακών, οι οποίοι έχουν
παραδοσιακά συμφέροντα στα Βαλ<
<
<
<
<
<

Η μόνη βέβαιη
προοπτική
για την ΠΓΔΜ
αυτή τη στιγμή είναι
η πρόσκληση του ΝΑΤΟ
στις 11 Ιουλίου.
κάνια, δεν είναι τόσο η επιρροή των
Ρώσων όσο οι επιθετικές κινήσεις
επέκτασης των Τούρκων.
Ενα από τα επιτεύγματα που παρουσιάζει ο κ. Ζάεφ για τον ένα
χρόνο του στην πρωθυπουργία είναι
η αύξηση των επενδύσεων. Σχεδόν
οι μισές επενδύσεις (περί το 45%)
που έχουν γίνει στην ΠΓΔΜ τα τελευταία χρόνια είναι από την Τουρκία. Αν διανοηθεί κάποιος το πόσο
μικρό είναι το μέγεθος της οικονομίας
της ΠΓΔΜ (περί τα 9 δισ. ευρώ), αντιλαμβάνεται ότι η Αγκυρα, με σχετικά λίγα χρήματα, παγιώνει την παρουσία της σε μια περιοχή όπου άλλοτε δεν είχε ιδιαίτερο συμφέρον.
Το πρόβλημα για την ηγεσία της
ΠΓΔΜ δεν είναι τα χρήματα των
Τούρκων, αλλά οι πιέσεις που τα συνοδεύουν. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο πρέσβης της Τουρκίας στα
Σκόπια ζητούσε στην κεντρική πλατεία της πόλης το κλείσιμο των σχολείων που η Αγκυρα θεωρεί «γκιουλενικά», παροτρύνοντας τους γονείς
να πάρουν τα παιδιά τους από αυτά
τα ιδρύματα. Παραινέσεις, οι οποίες
έγιναν εν πολλοίς δεκτές. Η επιτυχία
ή μη της ευρωατλαντικής πορεία
της ΠΓΔΜ θα κρίνει, εν ολίγοις, όχι
μόνο το όνομα της χώρας, αλλά και
αν θα μεταβληθεί σε λίγα χρόνια σε
ένα κύτταρο αστάθειας, επικίνδυνο
για όλη την περιοχή.

Αλέξης Τσίπρας και Ζόραν Ζάεφ κατόρθωσαν να κάνουν ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα για την επίλυση μιας από τις καταγεγραμμένες διενέξεις του ΟΗΕ.

Δύο όροι που προκαλούν προβληματισμό
Οι 19 από τις 20 σελίδες της τελικής
συμφωνίας ανάμεσα σε Αθήνα και
Σκόπια που έχουν διχάσει κυβέρνηση και αντιπολίτευση ουσιαστικά γράφτηκαν προ ενός μήνα.
Οι τελευταίες λεπτομέρειες, εκείνες
των επιθετικών προσδιορισμών
σε ορισμένες γεωγραφικές τοποθεσίες, προϊόντα και ISO, είναι
εκείνες που καθυστέρησαν τη συμφωνία, οδήγησαν στα προβλήματα
στο εσωτερικό της κυβέρνησης
της ΠΓΔΜ και επιλύθηκαν έπειτα
από την πυροσβεστική παρέμβαση
Γερμανών και Αμερικανών.
Η «Κ» έχει ήδη δημοσιεύσει από
την πρώτη στιγμή το πλήρες κείμενο της συμφωνίας στην ιστοσελίδα της (www.kathimerini.gr)
στην ελληνική και την αγγλική
μορφή της. Στο προοίμιο της συμφωνίας υπάρχουν ορισμένες από
τις πλέον τυπικές δηλώσεις περί
σεβασμού των συνόρων, αποχής
από «κάθε είδους αλυτρωτισμό και
αναθεωρητισμό» και «ανάπτυξη
φιλικών σχέσεων». Το πρώτο άρθρο
προσδιορίζει το νέο όνομα της χώρας (Βόρεια Μακεδονία) και τη
χρήση του erga omnes. Το νέο όνο-

μα, δηλαδή, θα χρησιμοποιείται
έναντι όλων στο εξωτερικό και στο
εσωτερικό, πάγια θέση της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από
το 2008. Η ΠΓΔΜ υποχρεούται, ουσιαστικά, να αλλάξει την ονομασία
όλων των θεσμών της και των κρατικών ή συνδεδεμένων με το κράτος οργάνων της, ακόμη και του...
Θεάτρου των Σκοπίων. Ως ιθαγένεια
προσδιορίζεται η «Μακεδονική/Πολίτης της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας», όρος ο οποίος θα
αναγράφεται σε όλα τα ταξιδιωτικά
έγγραφα. Η γλώσσα, όπως αναγνωρίστηκε «από την Τρίτη Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών
για την Τυποποίηση των Γεωγραφικών Ονομάτων», το 1977, θα
είναι η «Μακεδονική». Τα σημεία
που έχουν προκαλέσει τη μεγαλύτερη συζήτηση και αντιπαράθεση
στην Ελλάδα είναι τα εξής:
Πρώτον, η έννοια των όρων «Μακεδονία» και «Μακεδόνας», όπως
περιγράφεται στο άρθρο 7 της
συμφωνίας. Εκεί τονίζεται πως
Αθήνα και Σκόπια «αναγνωρίζουν
ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους»
ως προς τους δύο αυτούς όρους

<
<
<
<
<
<

Οι έννοιες «Μακεδονία», Μακεδόνας»,
«μακεδονική γλώσσα»
και οι μεταβατικές
διατάξεις για την εφαρμογή της νέας ονομασίας στα έγγραφα.
«αναφέρεται σε διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά». Εκεί γίνεται διαχωρισμός
ανάμεσα στην αρχαιότητα και
στον πολιτισμό της άλλης χώρας
(ΠΓΔΜ), ενώ η «Μακεδονική» περιγράφεται ως γλώσσα που ανήκει
στην ομάδα των «Νότιων Σλαβικών
Γλωσσών». Αυτή η διατύπωση θεωρείται από την κυβέρνηση επαρκής διασφάλιση της διακριτότητας
της ελληνικής Μακεδονίας από
την ΠΓΔΜ. Οι επικριτές υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο, ότι
ακριβώς αυτό το σημείο της συμφωνίας αποτελεί «δούρειο ίππο»
αλυτρωτισμού, ο οποίος θα μπορεί
να εκδηλωθεί στο μέλλον.

Δεύτερον, οι μεταβατικές διατάξεις που προβλέπονται για την
εφαρμογή της νέας ονομασίας σε
όλα τα έγγραφα, εσωτερικής και
εξωτερικής χρήσης. Οι μεταβατικές
διατάξεις που αφορούν την αλλαγή
των εγγράφων για εσωτερική χρήση θεωρούνται από ορισμένους
προβληματικές, καθώς είναι δυνατόν να επεκτείνουν τη χρήση
της συνταγματικής ονομασίας για
αρκετό καιρό. Η έκδοση των εγγράφων και υλικού εσωτερικής
χρήσης «θα ξεκινά στο άνοιγμα
κάθε διαπραγματευτικού κεφαλαίου της Ε.Ε. στο συναφές πεδίο
και θα ολοκληρωθεί εντός πέντε
ετών από τότε». Η κριτική που
ασκείται επ’ αυτού έχει να κάνει
με το τι θα συμβεί αν τελικά, στις
28 Ιουνίου, η Ε.Ε. δεν αποφασίσει
να δώσει ημερομηνία για έναρξη
ενταξιακών διαπραγματεύσεων
στην ΠΓΔΜ. Θα είναι, μετά, υποχρεωμένη η ΠΓΔΜ να αλλάξει τα
εσωτερικά έγγραφά της ή θα πρέπει να περιμένει έως ότου λάβει
ημερομηνία έναρξης των ενταξιακών διαπραγματεύσεων στην Ε.Ε.;
Β. Ν.

Τι θέλουμε; Μακάρι να ξέραμε...
Tου Σ Τ Ε ΦΑ Ν ΟΥ Κ Α Σ Ι Μ ΑΤ Η

Ε

ντοπίζω μια μικρή λεπτομέρεια

τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Αρα
στη δική τους αντίληψη, τίποτα δεν
τους εμποδίζει να συνεχίσουν να
διαδίδουν τα ιστορικά ψεύδη που
υπερασπίζονταν μέχρι σήμερα»!
Συγγνώμη, αλλά αυτός που το έγραψε
ήταν προφανώς χαζός – δεν χωρεί
αμφιβολία. Κάποιος που καταλάβαινε
δεν το διάβασε;

του πολιτικού σκηνικού μέσα
στο οποίο συζητείται το Σκοπιανό, κατά τον όρο που επιβάλλει
η εθνική σεμνοτυφία. Αν και σχετικώς
ασήμαντη η λεπτομέρεια αυτή, μέσα
στον ορυμαγδό των λόγων, φωτίζει
με τρόπο ενδιαφέροντα το πρόβλημά
μας με τους Σλαβομακεδόνες και με
τον εαυτό μας. Προέρχεται από το
έγγραφο με την κριτική της Ν.Δ. για
τη συμφωνία, που κοινοποιήθηκε
το βράδυ της περασμένης Τετάρτης.
«Ακρως προβληματικό», διαβάζουμε
εκεί, «είναι και το άρθρο 7, το οποίο
αναφέρει ότι κάθε χώρα θα ερμηνεύει
τον όρο Μακεδονία και Μακεδόνας
κατά βούληση». Συγγνώμη ζητώ,
νιώθω ειλικρινά ότι έρχομαι σε πολύ
δύσκολη θέση, αλλά αυτός ο ισχυρισμός είναι τουλάχιστον εσφαλμένος
και παραπλανητικός.

Στο επίμαχο άρθρο της συμφωνίας,

οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν τη
διαφορά ιστορικής και πολιτισμικής
κληρονομιάς που έχει το όνομα Μακεδονία και τα παράγωγά του, από
τη μία και από την άλλη πλευρά των
συνόρων: σλαβική η δική τους, ελληνική δική μας – τόσο απλά. Εντούτοις, στο τελευταίο εδάφιο του
άρθρου σημειώνεται ότι, όπως είναι
φυσικό, οι ρυθμίσεις αυτές δεν απο-

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

βλέπουν «να υποτιμήσουν, να μεταβάλουν ή να επηρεάσουν» τη χρήση των επίμαχων όρων από τους
πολίτες των δύο χωρών. Απολύτως
λογικό δεν είναι; Ούτε τα ολοκληρωτικά καθεστώτα δεν μπορούν να
αλλάξουν τη χρήση της γλώσσας
από τη μια ημέρα στην άλλη. Τις αλ-

λαγές στην καθημερινή χρήση θα
τις φέρει ο χρόνος, εφόσον η συμφωνία ισχύσει και εφαρμοστεί.

Αυτό και μόνο, όμως, αυτό το στοι-

χειώδες ατομικό δικαίωμα του κάθε
πολίτη από όποια πλευρά των συνόρων, ο συντάκτης του κειμένου

της Ν.Δ. το θεωρεί ως ικανή διάψευση
του ισχυρισμού της κυβέρνησης ότι
η συμφωνία διασφαλίζει την αρχαία
ελληνική κληρονομιά από την πλευρά
μας. Θαυμάστε την ευφυΐα του επιχειρήματος: «Στο δικό τους αφήγημα
οι αρχαίοι Μακεδόνες δεν ήταν Ελληνες και δεν είχαν καμία σχέση με

Ας πει, λοιπόν, κάποιος στον μπουμπούνα που συνέλαβε το λαμπρό επιχείρημα ότι καμία συμφωνία, κανένας
νόμος και κανένας κανόνας δεν μπορεί να εμποδίσει τον οποιονδήποτε
σε μια δημοκρατία να πιστεύει ό,τι
θέλει για τον εαυτό του και να το
λέει. Το μόνο που αποδεικνύει το
επιχείρημα είναι τη βλακεία που βρίσκεται στη ρίζα του ολοκληρωτισμού.
Διότι μόνον καθεστώτα με αξιώσεις
ολοκληρωτικές μπορούν να έχουν
τις στοχεύσεις που θέτει ο διπλωματικός σχολιαστής της Ν.Δ. Μόνο
ο ολοκληρωτισμός θέλει να μπει
μέσα στο κεφάλι του ατόμου και να
του ρυθμίσει τις απόψεις και τη χρήση της γλώσσας.
Προκειμένου να πλήξει τη συμφωνία
αναδεικνύοντας ένα ακόμη πρόβλημά
της, ο φωστήρας που συνέλαβε το
επιχείρημα δεν διστάζει να υποβάλει
στον αναγνώστη τη λογική του ολο-

κληρωτισμού. Είναι προφανές ότι,
για τον ίδιο, προέχει το άμεσο πολιτικό συμφέρον και αδιαφορεί για
τα μέσα που χρησιμοποιεί ώστε να
το πετύχει. Με άλλα λόγια, χειρίζεται
το ζήτημα όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ: το
«εργαλειοποιεί», όπως συνηθίζουν
να λένε. Το ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, εκτός από αδίστακτος, συμβαίνει να είναι και χαζός, κάνει το
αποτέλεσμα χειρότερο.

Τέτοια επιχειρήματα εκθέτουν όποιον τα χρησιμοποιεί, διότι υπονοούν
ότι, πολύ απλά, δεν επιθυμεί συμφωνία. Διότι όχι μόνο συμφωνία
δεν μπορείς να πετύχεις, αλλά ούτε
καν εποικοδομητική συνομιλία δεν
μπορείς να έχεις, εφόσον ξεκινάς
με τον στόχο να επικρατήσεις πλήρως στο μυαλό και στη σκέψη τού
απέναντι. Αν λοιπόν δεν θέλουμε
καθόλου συμφωνία με τα Σκόπια,
γιατί δεν το λέμε ευθέως; Γιατί όλο
αυτό το θέατρο της δήθεν εμβριθούς
–στην πραγματικότητα, τυχάρπαστης– επιχειρηματολογίας; Ντροπή,
πάντως, δεν είναι. Τίποτε δεν είναι
ντροπή, εφόσον τίθεται εντίμως και
ευθέως – κυρίως δε, χωρίς παρόμοια
επιχειρήματα.
ΦΑΛΗΡΕΥΣ

kassimatis@kathimerini.gr
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«Χρειάζεται
χρόνοςγια
τα επόμενα
βήματα»

Οι αντιδράσεις
και το μέλλον
– Σας ανησυχούν οι ισχυρές αντιδράσεις κατά της συμφωνίας,
που παρατηρούνται και στις
δύο χώρες, και τι λέτε σε όσους
αισθάνονται ότι πρόκειται για
μια απαράδεκτη συμφωνία;

– Εχουμε πλήρη επίγνωση
της ευαίσθητης και πολύπλοκης φύσης του συγκεκριμένου θέματος και του ιστορικού πλαισίου που το χαρακτηρίζει. Είναι φυσικό και
κατανοούμε ότι ο κόσμος και
οι θεσμοί χρειάζονται χρόνο
για να συζητήσουν μια τέτοια συμφωνία. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με μεγάλη ιστορία και είμαι βέβαιη ότι όλοι
οι Ελληνες γνωρίζουν ότι η
Ιστορία δεν τιμά μόνο το παρελθόν, διαμορφώνει επίσης και το μέλλον.

Η Φεντερίκα Μογκερίνι μιλάει στην «Κ»
για τη συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ
Συνέντευξη στον ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΕΛΛΙΣ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα στηρίξει τα
επόμενα βήματα της συμφωνίας
ανάμεσα στην Αθήνα και τα Σκόπια
με όλα τα μέσα που διαθέτει, ωστόσο τα βήματα αυτά εναπόκεινται
στις δύο χώρες –τους θεσμούς και
τους λαούς τους–, δηλώνει σε συνέντευξή της στην «Κ» η ύπατη
εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα
Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Φεντερίκα Μογκερίνι.
Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής
διπλωματίας τάσσεται με θέρμη
υπέρ της συμφωνίας για το ονοματολογικό, λέγοντας ότι προσφέρει μια έμπνευση για τις χώρες
των Βαλκανίων και συνεισφέρει
σημαντικά στη μετάλλαξη της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που
βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία
χρόνια, δείχνοντας ότι οι διαφορές
μεταξύ γειτονικών χωρών μπορούν να λυθούν εάν υπάρχουν
πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα.
Υπογραμμίζει ότι η συμφωνία
θα είναι καταλυτική για την πορεία
της ΠΓΔΜ προς την Ε.Ε., αν και
σπεύδει να συμπληρώσει ότι η ένταξη μιας υποψήφιας χώρας στην
Ενωση εξαρτάται από την εκπλήρωση όλων των προϋποθέσεων.
Τέλος, εκθειάζει τον ρόλο των δύο
πρωθυπουργών, Αλέξη Τσίπρα και
Ζόραν Ζάεφ, δηλώνοντας ότι επέδειξαν αποφασιστικότητα και πολιτικό όραμα, εκφράζοντας ταυτόχρονα κατανόηση για τις ευαισθησίες που υπάρχουν για ένα
τόσο σύνθετο ιστορικό ζήτημα,
και για την ανάγκη να έχει η κάθε
κοινωνία τον χρόνο να εξετάσει
τη συμφωνία.
– Πώς βλέπετε τη συμφωνία στην
οποία κατέληξαν η Ελλάδα και
η ΠΓΔΜ;
– Η συμφωνία που ανακοινώθηκε από τους πρωθυπουργούς

Τσίπρα και Ζάεφ βάζει τέλος σε
ένα μακροχρόνιο ζήτημα μεταξύ
των δύο χωρών και, υπό αυτή την
έννοια, είναι πραγματικά ιστορικής σημασίας. Η συμφωνία συνεισφέρει σημαντικά στη μετάλλαξη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια. Και δείχνει ότι οι διαφορές μεταξύ γειτονικών χωρών
μπορούν να λυθούν, εάν υπάρχουν
πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα.
Η συμφωνία μπορεί να αποτελέσει έμπνευση για την υπόλοιπη
περιοχή, όπου υπάρχουν ακόμη
διμερείς διαφορές σε εκκρεμότητα.
Και πιστεύω ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε τη δυναμική που δημιουργήθηκε προς όφελος των δύο
χωρών, της ευρύτερης περιοχής
και ολόκληρης της Ευρώπης. Η
ιδέα της Ευρώπης γεννήθηκε στην
Ελλάδα και τώρα η Ελλάδα αποπνέει καθαρό αέρα για την Ευρωπαϊκή Ενωσή μας.
– Τι μπορεί να σημαίνει για τις
δύο χώρες, αλλά και την περιοχή;
– Πιστεύω ότι η συμφωνία είναι
σημαντική και για τις δύο χώρες.
Είναι ένα αμοιβαία επωφελές (winwin) αποτέλεσμα. Για την Ελλάδα,
επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο
που μπορείτε να διαδραματίσετε
για τη σταθερότητα και περιφερειακή συνεργασία σε ολόκληρη
τη Βαλκανική. Αλλά είναι επωφελής
και για τον κάθε Ελληνα πολίτη
χωριστά: εάν τα Σκόπια έλθουν
πιο κοντά στην Ε.Ε., θα είναι λιγότερο πιθανό να υπάρξουν εντάσεις στη γειτονιά σας, θα προκύψουν νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και θα καταστεί
ευκολότερο να εργαστούμε για
την κοινή μας ασφάλεια. Εάν δεν
ασχοληθούμε με την περιοχή, μαζί
ως Ενωση, θα το κάνουν άλλοι.
Για την Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας η

Η ύπατη εκπρόσωπος της Ε.Ε. για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας Φεντερίκα Μογκερίνι.

Εάν τα Σκόπια
έλθουν πιο κοντά
στην Ευρωπαϊκή Ενωση,
θα είναι λιγότερο πιθανό
να υπάρξουν εντάσεις
στη γειτονιά σας.
συμφωνία είναι ένας καταλύτης
στην πορεία της προς την Ευρωπαϊκή Ενωση. Και για τις δύο χώρες
και την περιοχή, η συμφωνία δείχνει ότι με διάλογο, καλές σχέσεις
γειτονίας και περιφερειακή συνεργασία, μπορείς να χτίσεις ένα
κοινό, ευρωπαϊκό μέλλον ευημερίας για τον καθένα.
– Είστε πεπεισμένη ότι η συμφωνία τελικά θα εγκριθεί και από
τις δύο χώρες, στα κοινοβούλια
και στο δημοψήφισμα, και θα
τεθεί σε ισχύ;
– Η Ευρωπαϊκή Ενωση υποστήριξε τις διαπραγματεύσεις από την
αρχή. Είμαστε, όμως, σαφείς ότι
οι συνομιλίες και η συμφωνία αφορούν τους δύο ηγέτες, τις δύο χώρες

πάνω από όλα. Αντίστοιχα, τα επόμενα βήματα εξαρτώνται από τις
δύο χώρες, τα θεσμικά όργανά τους
και τους λαούς τους, ενώ εμείς ως
Ευρωπαϊκή Ενωση, με τα μέσα που
έχουμε και εφόσον χρειαστεί, είμαστε έτοιμοι να εξακολουθήσουμε
τη στήριξή μας προς την κατεύθυνση της εφαρμογής της συμφωνίας. Οι δύο αρχηγοί επέδειξαν
πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα
και πολιτικό όραμα, λύνοντας ένα
πολύ λεπτό και ιστορικά πολύπλοκο
ζήτημα. Δεν θα σχολιάσω τα επιμέρους βήματα που μπορεί ή θα
έπρεπε να γίνουν. Κάθε χώρα χρειάζεται να σεβαστεί και να ακολουθήσει τους δημοκρατικούς θεσμούς
και διαδικασίες της και χρειάζεται
χρόνος γι’ αυτό.
– Πώς υποστήριξε η Ε.Ε. τις διαπραγματεύσεις και πώς θα συμπληρώσει τα επόμενα βήματα;
– Κατ’ αρχάς, πρόκειται για μία
συμφωνία μεταξύ δύο χωρών, ενός
κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και μίας υποψήφιας προς
ένταξη χώρας που είναι μέρος της
Ευρώπης και φιλοδοξεί να γίνει
μέρος της Ενωσης. Ενώ ως Ε.Ε.
ενθαρρύναμε και υποστηρίξαμε
τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, δεν αναμειχθήκαμε στην
ουσία της συμφωνίας. Αυτό ήταν
δουλειά των δύο μερών, υπό την

Πίστευα πάντοτε ότι
τα Βαλκάνια –χωρίς
καμία εξαίρεση– είναι
μέρος της Ευρώπης
και πρέπει να συμμετάσχουν στην Ενωσή μας.
αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και
του ειδικού απεσταλμένου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ, Μάθιου
Νίμιτς. Αλλά επισημάναμε τα οφέλη μίας κοινώς αποδεκτής λύσης
όχι μόνο για τις δύο άμεσα ενδιαφερόμενες χώρες, αλλά και για
την περιοχή και ολόκληρη την
Ευρώπη, τόσο ως προς τη σταθερότητα και ασφάλεια όσο και για
την ευημερία.
Τον τελευταίο χρόνο υπήρξαν
πολλές εξελίξεις στα Σκόπια και
τα Δυτικά Βαλκάνια γενικά. Και
είδαμε κάποια εντυπωσιακά αποτελέσματα, όχι μόνο σε επίπεδο
μεταρρυθμίσεων, αλλά και στις
δημοκρατικές διαδικασίες και τις
σχέσεις καλής γειτονίας, πρώτα

στη Βουλγαρία και τώρα, ελπίζουμε, με την Ελλάδα. Η Ευρ. Ενωση
θα σταθεί αρωγός στα επόμενα
βήματα αυτής της ιστορικής συμφωνίας με όλα τα μέσα που διαθέτει, όπως πολυμερή διπλωματία,
διάλογο και συνεργασία. Γνωρίζω
καλά ότι προβλέπονται διάφορα
στάδια και για τις δύο πλευρές και,
το πλέον σημαντικό, η επικύρωση
της συμφωνίας από τα κοινοβούλια
των δύο χωρών.
– Θα ξεκινήσει η διαδικασία ένταξης της ΠΓΔΜ στην Ε.Ε.;
– Η διαδικασία της διεύρυνσης
βασίζεται στην αξιολόγηση και
εξαρτάται από την εκπλήρωση
πολύ συγκεκριμένων και γνωστών
κριτηρίων που έχουν να κάνουν
κυρίως, αλλά όχι μόνον, με το κράτος δικαίου, τους δημοκρατικούς
θεσμούς, την οικονομική ανάπτυξη και τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Είναι μία αυστηρή διαδικασία, αλλά και δίκαιη.
Τον Απρίλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισηγήθηκε στα κράτημέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης την
έναρξη των διαπραγματεύσεων
ένταξης με τα Σκόπια. Κάτι τέτοιο
θα ήταν αξιόπιστο και σύμφωνο
με την πρόοδο που έχει σημειωθεί.
Η απόφαση είναι στα χέρια του
Συμβουλίου, δηλαδή των κρατώνμελών. Πίστευα πάντοτε ότι τα
Βαλκάνια –χωρίς καμία εξαίρεση– είναι μέρος της Ευρώπης και
πρέπει να συμμετάσχουν στην
Ενωσή μας. Αποτελεί το όνειρο
της δικής μου γενιάς που ήταν
μάρτυρας του πιο πρόσφατου πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος, και
γνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση
αποτελεί την πιο ισχυρή διασφάλιση ότι δεν θα υπάρξει ξανά μια
τέτοια σύρραξη.

ΑΠΟΨΗ

Ο Αβέρωφ το 1959 μιλούσε για την ανύπαρκτη «μακεδονική μειονότητα»
Toυ ΚΩΣΤΑ ΤΑΣΟΥΛΑ*

Η «Αυγή» της Κυριακής 10-6-2018
με «ντοκουμέντο» που γράφει ο
κ. Σ. Βαλντέν, προφανώς ενόψει
της ανακοίνωσης από τον κ. Τσίπρα το απόγευμα της Τρίτης 126-2018 της συμφωνίας με τα Σκόπια με την οποία αναγνωρίζει «μακεδονική γλώσσα και εθνότητα»,
μας πληροφορεί ότι «Ο Αβέρωφ
το 1959 μιλούσε για μακεδονική
γλώσσα». Από αυτό συμπεραίνει
ότι η αναγνώριση αυτής της γλώσσας δεν έγινε σε σύσκεψη του
ΟΗΕ το 1977, αλλά πολύ παλιότερα
από τη Δεξιά!
Στις 17 Σεπτεμβρίου 1959 ο Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας, τότε
υπουργός Εξωτερικών, είπε, μεταξύ
άλλων, στη Βουλή: «Πρώτον, εις
την ελληνικήν Μακεδονίαν δεν ομιλείται η μακεδονική γλώσσα η οποία
ομιλείται εις τα Σκόπια και έχει και
γραμματικήν και συντακτικόν, ομιλείται ένα τοπικόν ιδίωμα το οποίο
δεν έχει καμμίαν σχέσιν με τη μακεδονικήν γλώσσαν».
Με τα λόγια αυτά, όμως, ο Αβέρωφ
δεν αναγνώρισε την ύπαρξη της
«μακεδονικής γλώσσας», όπως έχει
καημό να ισχυρίζεται η «Αυγή» για
τους δικούς της λόγους και συγκεκριμένα επειδή μόνο τώρα πρώτη
φορά σε συμφωνία με τα Σκόπια ο
κ. Τσίπρας αναγνωρίζει με τρόπο
εθνικά απαράδεκτο τη «μακεδονική
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Ο τότε υπουργός Εξωτερικών δεν αναγνώρισε
«μακεδονική γλώσσα»,
όπως έχει καημό
να ισχυρίζεται
η «Αυγή», για τους
δικούς της λόγους.
γλώσσα», αλλά αποκηρύσσει την
ύπαρξη μακεδονικής μειονότητας
στην Ελλάδα μιας και η εκ των έξι
τότε επισήμων γλωσσών του γιουγκοσλαβικού συντάγματος αποκαλούμενη «μακεδονική γλώσσα» δεν
ομιλείτο στην Ελλάδα! Το ζήτημα,
τότε, ήταν η επίκληση από τη Γιουγκοσλαβία της δήθεν ύπαρξης
«μακεδονικής μειονότητας» στην
Ελλάδα, την οποία ύπαρξη διαρρήδην και σωστά ηρνείτο η χώρα μας.
Το τοπικό ιδίωμα για το οποίο έκανε
λόγο ο Αβέρωφ ήταν μία αμιγώς
βουλγαρικής προέλευσης προφορική διάλεκτος που ομιλούνταν από
μικρό αριθμό δίγλωσσων Ελλήνων
στα ελληνοβουλγαρικά κυρίως σύνορα, που δεν είχε καμία σχέση με
τη σερβοβουλγαρική γλώσσα των
Σκοπίων, η οποία δεν ήταν απλώς
προφορική αλλά είχε «κατασκευαστεί» από γλωσσολόγους του Τίτο
με εισαγωγή σερβικών γραμματικών

στοιχείων σε προϋπάρχουσα βουλγαρική γλώσσα. Αρα, το προφορικό
ιδίωμα των δίγλωσσων στην Ελλάδα
δεν είχε σχέση με την κατά το σύνταγμα της Γιουγκοσλαβίας «μακεδονική γλώσσα», άρα οι ελάχιστοι
δίγλωσσοι Ελληνες δεν ανήκαν στη
«μακεδονική μειονότητα», άρα η
τελευταία ήταν ανύπαρκτη! Οπερ
έδει δείξαι!
Τα αποσπάσματα αυτά προέρχονται από μία ενδιαφέρουσα συζήτηση που έγινε στην Επιτροπή
Νομοθετικής Εξουσιοδότησης της
Βουλής των Ελλήνων στις 17-91959 με θέμα την κύρωση συμφωνίας περί μεθοριακής επικοινωνίας
μεταξύ του Βασιλείου της Ελλάδος
και της Λαϊκής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας. Η
συμφωνία αναφερόταν σε ζητήματα
τουρισμού, τεχνικής βοήθειας, υδροοικονομίας, δικαστικής συνδρομής,
αποζημίωσης εθνικοποιηθέντων
ελληνικών κτημάτων και μεθοριακής επικοινωνίας. Ηταν σημαντικό
βήμα στην ελληνογιουγκοσλαβική
προσέγγιση, μια προσέγγιση που
επέβαλαν ο ψυχρός πόλεμος και
ιδιαίτερα η αποκοπή του Τίτο από
τον σοβιετικό συνασπισμό. Μιας
προσέγγισης που έκανε το κράτος
που είχε διεκδικήσει τη δεκαετία
του ’40 την ελληνική Μακεδονία
να γίνει, παρά ταύτα, περιφερειακός
εταίρος της χώρας μας, γιατί και
για το ΝΑΤΟ και για μας η Γιουγ-
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Ο κ. Τσίπρας γιατί
καταφεύγει στις δήθεν
αναγνωρίσεις του 1977
ή του 1959, που ούτε
οι Σκοπιανοί
τις επικαλούνται,
γιατί δεν υπάρχουν;
κοσλαβία έπρεπε να διατηρηθεί
εκτός σοβιετικής επιρροής, δεδομένου ότι η προσθήκη της στον
από Βορρά κίνδυνο θα έκανε τα
πράγματα αφόρητα για την Ελλάδα,
που εκτός των άλλων είχε ήδη, λόγω
Κυπριακού, κρίση στις σχέσεις της
με την Τουρκία. Επίδικο θέμα τότε
ήταν η επίκληση από το Βελιγράδι
για δήθεν ύπαρξη «μακεδονικής
μειονότητας» στην Ελλάδα και αυτό
όφειλε να ξεκόψει η ελληνική εξωτερική πολιτική.
Κατά τη συζήτηση της συμφωνίας
εκείνης τον Σεπτέμβριο του 1959
ετέθη από τον βουλευτή Αλλαμανή
το θέμα της προβολής από την κυβέρνηση των Σκοπίων της σλαβομακεδονικής γλώσσας ως γλώσσας
της «δήθεν εν Ελλάδι υπαρχούσης
εθνικής μειονότητος των Μακεδόνων». Απαντώντας ο Αβέρωφ είπε
ότι «πολιτική της γιουγκοσλαβικής
κυβερνήσεως είναι πολιτική μη

υπάρξεως μακεδονικού ζητήματος»,
για να συνεχίσει «ένα τρίτον σημείον, το οποίο θα προτιμούσα να
μην αναφέρω, αλλά επειδή εθίγη
δεν νομίζω ότι πρέπει να αφήσω
αναπάντητον, είναι το περίφημο
θέμα της γλώσσης… εις την ελληνικήν Μακεδονίαν δεν ομιλείται η
μακεδονικήν γλώσσαν η οποία ομιλείται εις στα Σκόπια, ομιλείται ένα
τοπικόν ιδίωμα το οποίο δεν έχει
καμμίαν σχέσιν με την μακεδονικήν
γλώσσαν». Αμέσως, δε, παρακάτω
εξηγεί ότι κάνει χρήση, λέγοντας
«μακεδονική γλώσσα», της επίσημης
συνταγματικής ορολογίας της Γιουγκοσλαβίας. Σε άλλο σημείο ο
Αβέρωφ, πάλι απαντώντας στον εισηγητή των Φιλελευθέρων Κοθρή,
λέει: «Δεν υπάρχουν Σλαβομακεδόνες εις την Μακεδονίαν, η οποία
εποτίσθη εις κάθε γωνίαν με ελληνικόν αίμα, η οποία κατοικείται από
γωνίαν εις γωνίαν μόνον από Ελληνας».
Για την ιστορία, η κύρωση εκείνη
έγινε δεκτή από όλες τις πτέρυγες
της Βουλής. Περίπου δύο χρόνια
αργότερα, στις 14-11-1961 ο νέος
τότε τοπικός πρωθυπουργός των
Σκοπίων Γκρλίτσκο δήλωσε ότι η
μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα υφίστατο κακομεταχείριση.
Ο Αβέρωφ αμέσως ζήτησε εξηγήσεις
από τον πρέσβη της Γιουγκοσλαβίας
στην Αθήνα, που κρίθηκαν ικανοποιητικές. Στις 7-12-1961 κατά την

ανάγνωση των προγραμματικών
δηλώσεων της κυβερνήσεως ο ίδιος
ο Αβέρωφ είπε «δι’ ημάς δεν υπάρχει
μειονότης μακεδονική» για να προσθέσει ότι « η ελληνογιουγκοσλαβική φιλία και συνεργασία αποτελεί
στοιχείον ισορροπίας ευρυτέρας
σημασίας».
Αυτή είναι η πραγματικότητα γύρω από το Σκοπιανό τα χρόνια εκείνα, 58 χρόνια πριν. Η απόκρουση
κάθε ιδέας για δήθεν ύπαρξη «μακεδονικής μειονότητας» ήταν το
κυρίαρχο ζήτημα. Το να αναζητούμε
στο σημερινό σκηνικό του σκοπιανού ζητήματος συνήγορο από την
πραγματικότητα του 1959 είναι
τουλάχιστον μάταιο και διαστρεβλωτικό. Και στο κάτω κάτω, αν ο
κ. Τσίπρας πιστεύει ότι προχωρεί
σε καλή συμφωνία τι χρείαν συνηγόρων έχει; Γιατί καταφεύγει στις
δήθεν αναγνωρίσεις «μακεδονικής
γλώσσας» του 1977 ή του 1959, που
ούτε οι Σκοπιανοί δεν τις επικαλούνται, γιατί απλούστατα δεν υπήρξαν. Καταφεύγει, γιατί η συμφωνία
του, συμφωνία μιας κυβέρνησης
στηριγμένης από τον κ. Καμμένο,
πρώτη φορά αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα και εθνότητα διαπράττοντας έτσι μία απαράδεκτη και
επιζήμια εθνικά και ιστορικά υποχώρηση.

* O κ. Κώστας Τασούλας είναι βουλευτής
της Ν.Δ.

19-ΕΛΛΑΔΑ.QXP_Master_cy 16/06/18 00:46 Page 19

ΕΛΛΑΔΑ

Kυριακή 17 Ιουνίου 2018

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

19

Παραβίασαν
και τις πέντε
κόκκινες
γραμμές
Είναι συμφωνία εθνικής υποχώρησης,
τονίζουν πολιτικοί και διπλωμάτες
Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η καρδιά της Μακεδονίας είναι ελληνική, όσο κι αν σε διάφορες εποχές κατοικήθηκε και από άλλους
λαούς. Βόρεια της ελληνικής Μακεδονίας, περιοχή όπου κατοικείται
από Σλάβους και Αλβανούς, δημιουργήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα το ιδεολόγημα του μακεδονισμού, της Μεγάλης Μακεδονίας.
Αυτό ακριβώς το ιδεολόγημα φαίνεται ότι προάγει η συμφωνία Αθήνας-Σκοπίων για μια Βόρεια Μακεδονία με μακεδονική εθνότητα και
μακεδονική γλώσσα, υπογραμμίζουν κορυφαίοι πολιτικοί όπως ο
Αντώνης Σαμαράς, ο Κώστας Καραμανλής, ο Ευάγγελος Βενιζέλος
και η Ντόρα Μπακογιάννη, ο καθένας ασφαλώς με αποχρώσεις και
διαφοροποιήσεις. Πρόκειται για
την πρώτη, για την κυριότερη κόκκινη γραμμή που καμία κυβέρνηση
δεν έπρεπε ποτέ να παραβεί.
Και εξηγούμαστε: Παρά τις διαβεβαιώσεις και τις διαρροές του
πρωθυπουργικού περιβάλλοντος
και του ΥΠΕΞ, η εθνότητα και η
γλώσσα αναφέρεται στη συμφωνία
ως «Μακεδονική» (άρθρο 7) κι αυτό
είναι εξαιρετικά επικίνδυνο γιατί
πρακτικά σημαίνει ότι το ιδεολόγημα
του 19ου αιώνα που επιζεί στα Σκόπια έως σήμερα για μια μεγάλη, πο-

λυεθνική και ενιαία Μακεδονία θα
αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά
αμέσως μετά την αναγνώριση από
την Ελλάδα μιας Βόρειας Μακεδονίας. Η ελληνική αναγνώριση έχει
τεράστια σημασία, ακριβώς γιατί η
ελληνική Μακεδονία βρίσκεται στην
Ελλάδα. Επομένως, η ελληνική αναγνώριση ή μη μακεδονικής εθνότητας και γλώσσας έχει τη μέγιστη
βαρύτητα για την εδραίωση ή τη
ματαίωση του μακεδονισμού. Με
τη συμφωνία αυτή, δηλαδή με τη
σφραγίδα της Ελλάδας, μια «Βόρεια
Μακεδονία» με εθνότητα και γλώσσα μακεδονική μπορεί να ισχυριστεί
ότι αποτελεί την καρδιά μιας σύγχρονης Μακεδονίας που περιλαμβάνει άλλες γλώσσες και άλλους λαούς και φτάνει έως το Αιγαίο.
Οι κρίσιμες αυτές όψεις ασφαλώς
λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τόσο
από τον Κώστα Σημίτη, όσο και από
τον Γιώργο Παπανδρέου που επί
της αρχής έχουν ταχθεί υπέρ της
επίλυσης. Ο κ. Σημίτης έχει αποφύγει
να τοποθετηθεί δημόσια μέχρι στιγμής, μη θέλοντας να δημιουργήσει
προβλήματα στο Κίνημα Αλλαγής,
ενώ ο κ. Παπανδρέου χαρακτήρισε
τη συμφωνία ως «αφετηρία» και
επεσήμανε την ανάγκη να αποδοθεί
μεγαλύτερη προσοχή στο ζήτημα
της εθνότητας και της γλώσσας.
Οσοι υποτιμούν τα Σκόπια ισχυρι-

Το ιδεολόγημα του μακεδονισμού προάγει η αναγνώριση μακεδονικής εθνότητας και μακεδονικής γλώσσας, υπογραμμίζουν κορυφαίοι πολιτικοί.
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Η αναγνώριση
μακεδονικής εθνότητας
και γλώσσας ισοδυναμεί
με επικύρωση
του μακεδονισμού.
ζόμενοι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε
ένα αδύναμο κράτος, παραγνωρίζουν την τάση των αδύναμων κρατών να μετατρέπονται σε όργανα
στα χέρια κρατών ισχυρότερων που
θέλουν να προκαλέσουν ευρύτερες
γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Αλλωστε, ο γεωπολιτικός χρόνος είναι
πολύ μεγαλύτερος του βιολογικού
κι αυτό οι κυβερνήσεις πρέπει να
το λαμβάνουν υπόψη.

Δήλωση στον ΟΗΕ

Το πρωθυπουργικό επιχείρημα
ότι δήθεν η Ελλάδα έχει αναγνωρίσει τη μακεδονική γλώσσα από
το 1977 στον ΟΗΕ είναι λανθασμένο. Το 1977 η Γιουγκοσλαβία κα-

τέθεσε στον ΟΗΕ έγγραφο γλωσσικού αυτοπροσδιορισμού που δεν
χρειαζόταν έγκριση από τα άλλα
κράτη-μέλη. Από τότε μέχρι σήμερα, κάθε δύο χρόνια όπως είθισται,
η Ελλάδα καταθέτει δήλωση στον
ΟΗΕ ότι δεν αναγνωρίζει τη μακεδονική γλώσσα. Η τελευταία δήλωση κατατέθηκε από το ΥΠΕΞ το
2017 επί υπουργίας Νίκου Κοτζιά!
Κατά συνέπεια, έχουμε μια πρωτοφανή υποχώρηση από τις εθνικές
θέσεις, αλλά και μια εθνική ομολογία ότι επί 40 χρόνια η Ελλάδα
επέμενε σε κάτι που σήμερα εγκαταλείπει. Τέλος, η ελληνική επικύρωση μακεδονικής γλώσσας και
μακεδονικής εθνότητας ανοίγει
τον δρόμο για την ίδρυση Στέγης
Μακεδονικού Πολιτισμού όχι μόνο
στη Φλώρινα, αλλά και στην Εδεσσα, στην Καστοριά και στη Θεσσαλονίκη.
Οι διαιρέσεις στην ελληνική Μακεδονία έχουν υποχωρήσει μόλις
τα τελευταία 50 χρόνια, μετά την
εδραίωση του ελληνικού στοιχείου

που μετακινήθηκε από τον Εύξεινο
Πόντο και τη Μικρά Ασία. Η συμφωνία αυτή επιστρέφει τη Μακεδονία σε εποχή αμφισβητήσεων
και κοινωνικών και εθνικών κραδασμών και αναταράξεων. Για τους
παραπάνω λόγους, όπως λέει συνομιλητής του προέδρου της Ν.Δ.
που δεν φημίζεται για τις υπερβολές του, «έχει ξεπεράσει τη φαντασία των πάντων ότι η Ελλάδα
δέχθηκε μακεδονική εθνότητα και
γλώσσα».
Τέλος, το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρεί να εμφανίσει ως «επιτυχία»
την αναγνώριση στη συμφωνία της
αρχαίας ελληνικής κληρονομιάς
στη Μακεδονία. Ομως, όπως διαβεβαιώνουν έμπειροι διπλωμάτες,
τα Σκόπια πάντοτε αναγνώριζαν
την αρχαία ελληνική κληρονομιά
στη Μακεδονία. Εκείνο που δεν
αναγνώριζαν ήταν τον ελληνικό
χαρακτήρα της Μακεδονίας και αυτό κάνουν και σήμερα κατοχυρώνοντας για λογαριασμό τους γλώσσα
και εθνότητα μακεδονική.

Ελληνικός αλυτρωτισμός, εγκατάλειψη του erga omnes
Η δεύτερη εθνική κόκκινη γραμμή
που παραβίασε η κυβέρνηση είναι
η αποδοχή ύπαρξης ελληνικού αλυτρωτισμού, εφόσον η συμφωνία
επιβάλλει και στις δύο χώρες να
μην προβαίνουν σε ενέργειες αλυτρωτισμού (άρθρο 8). Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι εάν η συμφωνία επικυρωθεί και εφαρμοστεί, τότε η
δήλωση «η Μακεδονία είναι ελληνική» θα πρέπει να απαγορευτεί,
διότι μπορεί να θεωρείται πρωτοβουλία αλυτρωτισμού και να καταδικάζεται. Δεχόμαστε, άρα, ότι
η Μακεδονία δεν είναι μόνο ελληνική, επικυρώνουμε δηλαδή το ιδεολόγημα του μακεδονισμού ατόφιο
και αυτούσιο, το οποίο φυσικά συνδέεται με την εξέγερση του Ιλιντεν
το 1903 όταν ετέθη πρώτη φορά
το όραμα της Μεγάλης Μακεδονίας
που φτάνει ώς το Αιγαίο. «Εκεί που

μας χρωστούσαν, μας πήραν και
το βόδι», λέει βετεράνος πολιτικός,
που δεν μπορεί να κρύψει τον θυμό
του για τα «εθνικά κατορθώματα»
της κυβέρνησης.
Η τρίτη κόκκινη γραμμή που παραβιάζεται από τη συμφωνία είναι
η αποδυνάμωση και κατ’ ουσίαν
η εγκατάλειψη του erga omnes,
αφού, παρά τις διαβεβαιώσεις, η
συμφωνία δεν το κατοχυρώνει.
Στην εσωτερική έννομη τάξη, η
ΠΓΔΜ θα εξακολουθεί να ονομάζεται «Μακεδονία» μέχρι να τελεσφορήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. (δηλαδή σε
10-15 χρόνια). Μέχρι τότε το όνομα
«Μακεδονία» θα χρησιμοποιείται
χωρίς κανένα πρόβλημα και προφανώς θα έχει εγκαθιδρυθεί πλήρως. Κι αυτό δεν είναι παρά ακόμα
μία επιτυχία των Σκοπίων στη δια-
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«Πρόκειται ουσιαστικά
για μια παγίδα που
η Ελλάδα έστησε
στον εαυτό της», τονίζουν
κορυφαίες πηγές.
πραγμάτευση, που αχρηστεύει το
erga omnes. Το γεγονός ότι στους
διεθνείς οργανισμούς και στις διμερείς σχέσεις με άλλες χώρες τα
Σκόπια θα ονομάζονται «Βόρεια
Μακεδονία» δεν αποτελεί «ελληνική επιτυχία». Γνώστες των διαπραγματεύσεων διαχρονικά διαβεβαιώνουν την «Κ» ότι για την
αλλαγή του ονόματος στους διεθνείς οργανισμούς συμφωνούσαν
εύκολα όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις των Σκοπίων (άλλωστε

τώρα ονομάζονται με την προσωρινή ονομασία ΠΓΔΜ).
Η τέταρτη κόκκινη γραμμή είναι
ότι τα πολύτιμα ανταλλάγματα της
ένταξης στην Ε.Ε. και στο ΝΑΤΟ
τα προσφέραμε χωρίς ουσιαστικά
κανένα αντάλλαγμα. Οι ενταξιακές
διαπραγματεύσεις με την Ε.Ε. και
η πρόσκληση συμμετοχής στο ΝΑΤΟ θα προχωρήσουν χωρίς να ερωτηθούν ούτε ο ελληνικός λαός ούτε
το ελληνικό Κοινοβούλιο που θα
κληθεί απλώς να επικυρώσει κατόπιν εορτής όλα όσα θα έχουν
δρομολογηθεί. «Πρόκειται ουσιαστικά για μια παγίδα που η ίδια η
Ελλάδα έστησε στον εαυτό της»,
λένε οι ίδιες πηγές. Η πέμπτη κόκκινη γραμμή, αλλά όχι και αυτή με
τη μικρότερη σημασία, είναι η πλήρης αδιαφορία που αποτυπώνεται
στη συμφωνία για τα ελληνικά εμ-

πορικά σήματα. Εκατοντάδες ελληνικά μακεδονικά προϊόντα θα
βρεθούν σε μια «γκρίζα ζώνη» και
αντί να προσδιοριστούν τα δικαιώματα στο πλαίσιο της Ε.Ε. (όπως
είχε προνοήσει και απαιτήσει η κυρία Μπακογιάννη το 2008), θα πρέπει τώρα να συζητηθούν και να
αποφασιστούν από διμερή επιτροπή, κάτι που σημαίνει στην πράξη
ότι όλα θα ξεκινήσουν από μηδενική βάση. Πέντε μεγάλες εθνικές
κόκκινες γραμμές, κατά συνέπεια,
παραβίασε με τη συμφωνία η κυβέρνηση Τσίπρα και γι’ αυτό τον
λόγο τόσο ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης όσο και σχεδόν όλοι οι πολιτικοί με γνώση του θέματος σε
όλα τα κόμματα δεν προτίθενται
να την αποδεχθούν, οδηγώντας
την κυβέρνηση σε πλήρη κοινοβουλευτική και λαϊκή απομόνωση.

Μακεδονία, 2050
Η Ελλάδα του 2050 απέχει

από σήμερα όσο περίπου
απέχει και η Ελλάδα του
1990. Η ελληνική θέση στα
Βαλκάνια προφανώς δεν θα
αλλάξει σε δύο-τρία χρόνια
από μια συμφωνία όπως αυτή που επαίρεται η κυβέρνηση ότι «επέτυχε». Ομως, η
Ελλάδα και τα Βαλκάνια του
2050 προφανώς επηρεάζονται από τη σημερινή αναγνώριση «Βόρειας Μακεδονίας»
με εθνότητα και γλώσσα μακεδονική.
Οσοι οραματίζονται και
απεργάζονται αλλαγή συνόρων στα Βαλκάνια, τώρα ή
στο μέλλον, θα μπορούν να
εκμεταλλευθούν το ιδεολόγημα του μακεδονισμού για
να φέρουν σε σύγκρουση τις
«δύο Μακεδονίες» ή, αντιθέτως, για να προωθήσουν την
ιδέα μιας ενιαίας Μακεδονίας, ενός ομόσπονδου κράτους, ενός κράτους όπως
εκείνο που θα μπορούσε να
είναι η Κύπρος ή όπως είναι
το Βέλγιο. Δεν είναι αμελητέα η πιθανότητα να εμπεδωθεί σταδιακά η ιδέα μιας
εθνικής ταυτότητας μακεδονικής, διακριτής και παράλληλης με την ελληνική, που
δυνητικά θα μπορεί να αποτελέσει την «πρώτη ύλη» για
την ίδρυση πολυεθνικού
έθνους-κράτους. Στόχος
ενός τέτοιου σχεδίου θα
ήταν η αποδυνάμωση και
διάσπαση της Ελλάδας στο
πλαίσιο της αναδιάταξης του
μεταπολεμικού δυτικού κόσμου που ήδη βρίσκεται σε
εξέλιξη. Γι’ αυτό, όπως λένε
οι οξυδερκείς μελετητές των
γεωπολιτικών εξελίξεων, η
συμφωνία που παρουσιάστηκε είναι επικίνδυνη και
θα πρέπει να αποσυρθεί.

AΠΟΨΗ

Μακεδόνων παραμυθία
Του ΠΕΡΙΚΛΗ Α. ΜΗΤΚΑ*

«Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας
για ν’ ακούσουμε το διάγγελμα του
πρωθυπουργού». Ετσι απροετοίμαστο με βρήκε, καθ’ οδόν προς
μια εκδήλωση, η ανακοίνωση της
«συμφωνίας». Κι όσο προχωρούσαμε σε αναγνώριση γλώσσας με
αστερίσκους και σε αναγνώριση
ιθαγένειας με υποσημειώσεις, το
αίσθημα του εμπαιγμού και το σφίξιμο στο στομάχι όλο και δυνάμωνε.
Απώλεια οριστική και αμετάκλητη.
Ετσι άραγε να ένιωθαν οι δύο παππούδες, ο Περικλής κι ο Αριστείδης,
όταν, εικοσάχρονοι στο Μοναστήρι, άκουγαν τον τότε Ελληνα πρωθυπουργό να τους ανακοινώνει
από το μπαλκόνι του ελληνικού
προξενείου ότι το αποτέλεσμα των
εθνικών αγώνων του 1904-12 τους
έβρισκε υπηκόους του Βασιλείου
της Σερβίας;

Διακόπτουμε λοιπόν την πολύχρονη εθνική προσπάθεια να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα ότι η
γλώσσα και η ιθαγένεια των βορείων
γειτόνων μας δεν είναι μακεδονική.
Ανεξάρτητα από την τελική έκβαση
του όλου εγχειρήματος, το γράψαμε
και το συμφωνήσαμε erga omnes
για να μας στοιχειώνει στο διηνεκές.
Τόσα χρόνια ποιος έλεγε αλήθεια
και ποιος έκανε προπαγάνδα;
Διακόπτουμε και τις όποιες ατομικές προσπάθειες να πείσουμε
καλόπιστους και κακόπιστους συνομιλητές για τη διαφορά μεταξύ
Ελλήνων Μακεδόνων και Σλαβομακεδόνων. Υποστέλλουμε τις σημαίες και υποχωρούμε.
Οι παππούδες στο Μοναστήρι
είχαν να κάνουν με Βούλγαρους,
Σέρβους, Αρβανίτες και Τούρκους.
Μερικές δεκαετίες αργότερα, οι
Βούλγαροι έγιναν Σλαβομακεδόνες
και από σήμερα, με τη δική μας
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Σαν να θάμπωσε
η λάμψη, το κλέος,
η περηφάνια, σαν να
στέρεψε μια παλιά πηγή,
σαν να πνίγεται η φωνή
της ράτσας που πρέπει
να αντηχεί μέσα μας.
βούλα, Μακεδόνες. Εκπληκτική
πορεία σε έναν μόνο αιώνα.
Τόσο η καταγωγή μου όσο και
το γεγονός ότι σήμερα υπηρετώ το
μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, που φέρει τον εμβληματικό
τίτλο του ιδρυτή τής σύγχρονης
επιστήμης, του μεγαλύτερου Μακεδόνα φιλοσόφου Αριστοτέλη, με
έδρα την πρωτεύουσα της Μακεδονίας, αποτελούν προσωπικό φορτίο που γεννά αισθήματα τεράστιας

περηφάνιας αλλά και συνακόλουθου
καθήκοντος. Αντιλαμβάνομαι το
επιχείρημα όσων αξιώνουν ρεαλιστική προσέγγιση των πραγμάτων,
αλλά σπανίως πρόκειται για αυτούς
που φέρουν ανάλογα φορτία. Η εμπειρία δείχνει ότι για να λειτουργήσεις έτσι, πρέπει ή να μη διαθέτεις
ή να έχεις για κάποιον ακαθόριστο
λόγο απολέσει αυτά τα «πατριωτικά
βαρίδια», που ομολογώ εμένα ακόμη
με παρασέρνουν.
Γι’ αυτό δεν μπορώ να πανηγυρίσω για «τη νίκη του πραγματισμού
έναντι της ακρότητας». Επιχειρώ
νηφάλια να προβλέψω εάν σε δέκα
ας πούμε χρόνια από σήμερα θα
μπορώ να ισχυρίζομαι ότι η Θεσσαλονίκη είναι η πρωτεύουσα της
Μακεδονίας, δίχως να αισθάνομαι
ότι προκαλώ σύγχυση σε κάθε έστω
καλοπροαίρετο συνάδελφό μου,
όπου γης, που δεν είναι υποχρεωμένος ούτε τα νομικά κείμενα και

τις συμφωνίες να διαβάσει ούτε να
γνωρίζει παρά ελάχιστα για την ελληνική Ιστορία και τίποτε για το
«Μακεδονικό».
Ούτε η αισιόδοξη ανάγνωση που
αναφέρεται στα κείμενα και τις επιφυλάξεις που «κατορθώσαμε» να
επιβάλουμε με αναπαύει ούτε οι
ακραίες και φανατικές αντιρρήσεις
με βρίσκουν σύμφωνο.
Πρέπει όμως να κάνουμε μια
αναγκαία παραδοχή: Δεν αναγιγνώσκουμε με τον ίδιο τρόπο όλοι
οι Ελληνες τα πράγματα, αφού δεν
μας αγγίζουν το ίδιο. Με άλλη μεζούρα μετράμε τους φόβους, τις
ελπίδες και τις προσδοκίες μας
αναφορικά με το Μακεδονικό όσοι
είμαστε Μακεδόνες, έτσι όπως οι
Κύπριοι ή οι Μικρασιάτες είναι
πολύ πιο ευαίσθητοι με ό,τι συμβαίνει στους δικούς τους τόπους
καταγωγής. Και φυσικά αλλιώς
γευόμαστε και τις ήττες μας. Πιο

έντονα, πιο επώδυνα, πιο βαθιά.
Σαν να θάμπωσε η λάμψη, το κλέος, η περηφάνια, σαν να στέρεψε
μια παλιά πηγή, σαν να πνίγεται η
φωνή της ράτσας που πρέπει να
αντηχεί μέσα μας. Δεν είμαι ο μόνος
που το νιώθει, και η αίσθηση αυτής
της κάθε άλλο παρά αναπόφευκτης
απώλειας είναι αβάσταχτη.
Η ιστορική αποτίμηση αυτών
των στιγμών θα κρίνει, όπως συνήθως, τις πράξεις των πολιτικών
προσώπων. Αν όμως τεθεί το ερώτημα, τι έπραξε η πνευματική ηγεσία
αυτού του τόπου, δηλώνω πως, σε
ό,τι με αφορά, έδωσα τον αγώνα
με συνέπεια και μετριοπάθεια, ακολουθώντας την εθνική γραμμή. Και
τώρα νιώθω προδομένος και βαθιά
απογοητευμένος από την πολιτική
ηγεσία.

* Ο κ. Περικλής Α. Μήτκας είναι πρύτανης
του ΑΠΘ.
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Ο βυθός της Σαντορίνης είναι μοναδικός εξαιτίας της ιδιαίτερης τοπογραφίας του, εκτιμά ο Πιερ-Ιβ Κουστό. Στις φωτογραφίες, στιγμιότυπα που κατέγραψε από πρόσφατες καταδύσεις του στο νησί.

Η θάλασσα της Σαντορίνης είναι έρημος
Ο Πιερ-Ιβ Κουστό μιλάει στην «Κ» για την εμπειρία του στο πανέμορφο νησί και εξηγεί πώς μπορεί να σωθεί ο βυθός του
Συνέντευξη στον απεσταλμένο μας
ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΑΛΙΟ

«Ο βυθός της Σαντορίνης είναι σαν
ένα υπέροχο θέατρο. Το σκηνικό
είναι μοναδικό: υποθαλάσσιες σπηλιές, λιβάδια ποσειδωνίας, εντυπωσιακοί σχηματισμοί, απότομοι
γκρεμοί και μια φοβερή διαύγεια.
Είναι όμως ένα θέατρο άδειο, χωρίς
ηθοποιούς. Ξέρετε τι μου λένε οι
ψαράδες του νησιού; Πήραμε από
τους γονείς μας μία θάλασσα γεμάτη
ψάρια και παραδίδουμε στα παιδιά
μας μία έρημο».
Ο 36χρονος Πιερ-Ιβ Κουστό, ο
μικρότερος γιος του διάσημου ωκεανογράφου και εξερευνητή Ζακ-Ιβ,
βρίσκεται τις ημέρες αυτές στη
Σαντορίνη για πολλοστή φορά και
έχει πλέον ξεκάθαρη άποψη. Εκεί,
πριν από εννέα χρόνια εκπαιδεύθηκε για να γίνει και ο ίδιος εκπαιδευτής δυτών, απέκτησε πολλούς
φίλους και μια σταθερή σχέση με
το νησί. Πλέον, το επισκέπτεται
σχεδόν κάθε χρόνο, όχι μόνο για
να χαρεί τον βυθό του αλλά και για
να μιλήσει για την ανάγκη να προστατευθεί. Στόχος του να βοηθήσει
την ομάδα ντόπιων και φίλων του
νησιού να δημιουργήσουν εκεί την
πρώτη θαλάσσια προστατευόμενη
περιοχή στις Κυκλάδες, μια πρόταση που την υποστηρίζει όλη η
Σαντορίνη, αλλά προς το παρόν...
όχι η πολιτεία. Ως πολίτης του κόσμου («ζω με μια βαλίτσα μεταξύ
του Παρισιού και του υπόλοιπου
πλανήτη», λέει χαρακτηριστικά),
υποστηρίζει με θέρμη την ανάγκη
να επιταχυνθεί η μετάβαση σε ένα
βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης, χρησιμοποιώντας τη δύναμη της οικονομίας.

Το πρόβλημα

«Σε κάθε πλαστικό προϊόν που
αγοράζουμε φθηνά ή μας δίνεται
δωρεάν, όπως ένα καλαμάκι ή τα
μαχαιροπίρουνα, υπάρχει ένα κρυφό κόστος που οι εταιρείες δεν πληρώνουν: το κόστος της ρύπανσης
και της επίπτωσής της στην υγεία
μας. Πρέπει να ξεκινήσουμε προσδιορίζοντας το κόστος αυτό, το
οποίο η πετρελαιοβιομηχανία δεν
πληρώνει», αναφέρει. Και τάσσεται
κατά των εξορύξεων στις ελληνικές
θάλασσες: «Εχετε τη χώρα με τη
μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και τον περισσότερο αέρα στη Μεσόγειο. Θα
μπορούσατε όχι μόνο να είστε αυτάρκεις ενεργειακά, αλλά να “πουλάτε” ενέργεια σε όλη την περιοχή.
Επιτρέποντας τις εξορύξεις, κάνεις
το πρόβλημά σου βαθύτερο, αντί
να βρεις λύσεις, δημιουργείς νέα
προβλήματα».
– Πώς ξεκίνησε η σχέση σας με
τη Σαντορίνη;
– Ηρθα για πρώτη φορά το 2009
για να γίνω εκπαιδευτής δυτών.
Εργάστηκα όλη τη σεζόν και στο
τέλος της έδωσα εξετάσεις στη
Θεσσαλονίκη. Εκτοτε έρχομαι σταθερά, τουλάχιστον μία φορά τον
χρόνο.
– Τι ιδιαίτερο έχει ο βυθός της;
– Από περιβαλλοντικής άποψης,
είναι το σημείο με την υψηλότερη
βιοποικιλότητα στις Κυκλάδες. Παραδόξως, βέβαια, γιατί ο βυθός δεν
έχει πια ψάρια. Αυτό συμβαίνει
ίσως λόγω της πολύπλοκης τοπογραφίας του βυθού, που δίνει καταφύγιο σε πολλά διαφορετικά είδη.
Είναι όμως μοναδικός και ο συνδυασμός του βυθού με το νησί. Η
τόσο υψηλή τουριστική ανάπτυξή

Νέο εγχείρημα
– Μιλήστε μου για τα καινούργια σας πρότζεκτ.

«Εχετε τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και τον περισσότερο αέρα στη Μεσόγειο. Θα μπορούσατε ακόμα και να εξάγετε ενέργεια», λέει ο Πιερ-Ιβ Κουστό.
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Οταν εξηγήσαμε
τα οφέλη
των προστατευόμενων
περιοχών, οι αλιείς
έγιναν σύμμαχοί μας και
υποστηρίζουν ομόφωνα
την πρόταση.
<
<
<
<
<
<

Ο περιορισμός της αλιείας δεν σημαίνει παύση
κάθε δραστηριότητας.
Μπορεί να υπάρξει
οικοτουρισμός.
Εικόνες σαν αυτή είναι πλέον σπάνιες στη Σαντορίνη. Οπως εξηγεί ο Πιερ-Ιβ
Κουστό, η υπεραλιεία άδειασε τη θάλασσα από ψάρια.
της είναι ταυτόχρονα απειλή και
ευκαιρία.
– Ποιο είναι το πρόβλημα;
– Ο βυθός της Σαντορίνης είναι
σαν ένα υπέροχο θέατρο. Το σκηνικό είναι μοναδικό: υποθαλάσσιες
σπηλιές, λιβάδια ποσειδωνίας, εντυπωσιακοί σχηματισμοί, απότομοι
γκρεμοί και μια φοβερή διαύγεια.
Είναι όμως ένα θέατρο άδειο, χωρίς
ηθοποιούς. Ξέρετε τι μου λένε οι
ψαράδες του νησιού; Πήραμε από
τους γονείς μας μία θάλασσα γεμάτη
ψάρια και παραδίδουμε στα παιδιά
μας μία έρημο. Η περιοχή υπεραλιεύεται εδώ και δεκαετίες.
– Μπορεί ν’ αλλάξει η κατάσταση με μια προστατευόμενη περιοχή;
– Η διεθνής κοινότητα, καθοδη-

γούμενη από τους καλύτερους επιστήμονες, έχει εδώ και 30 χρόνια
αναγνωρίσει τη σημασία της δημιουργίας προστατευόμενων περιοχών στη θάλασσα. Είναι απλό:
Οταν χτυπήσεις το πόδι σου, τι κάνεις; Πρέπει να ξεκουραστείς για
να αναρρώσεις. Το ίδιο συμβαίνει
και με τη θάλασσα. Αν την αφήσουμε ήσυχη για λίγο καιρό, η βιοποικιλότητα επιστρέφει. Πρόσφατα
έγινε μια μελέτη σε 120 θαλάσσιες
προστατευόμενες περιοχές, οι 17
στη Μεσόγειο, που δείχνει ότι μόλις
μέσα σε 5 χρόνια πέτυχαν αύξηση
των ιχθυοαποθεμάτων κατά 450%
και της βιοποικιλότητας κατά 20%.
– Τι προτείνετε για τη Σαντορίνη;
– Με χρηματοδότηση από το Ιδρυμα Νιάρχου, το ΕΛΚΕΘΕ έκανε μια

μελέτη για την κατάσταση της θαλάσσιας ζωής στη Σαντορίνη. Προτείναμε δύο περιοχές, η μία ανάμεσα
στην Περίσσα και στο Καμάρι και
η δεύτερη, που τη θέλουν περισσότερο οι ψαράδες, γύρω από το Ακρωτήρι, στη «μύτη» της Σαντορίνης.
Δυστυχώς, η θάλασσα της Σαντορίνης δεν έχει πια ψάρια και οι αλιείς
πρέπει να πάνε όλο και πιο μακριά,
να περάσουν ολοένα και περισσότερο χρόνο στη θάλασσα για να πιάνουν ολοένα και λιγότερα ψάρια.
Οταν εξηγήσαμε τα οφέλη των προστατευόμενων περιοχών, οι αλιείς
έγιναν σύμμαχοί μας και υποστηρίζουν ομόφωνα την πρόταση. Ολο
το νησί την υποστηρίζει.
– Τότε γιατί δεν έχει προχωρήσει;
– Δεν είμαι πολιτικός, δεν κα-

ταλαβαίνω πώς λειτουργεί η ελληνική πολιτική, δεν ξέρω αν κανένας καταλαβαίνει (γέλια). Αυτό
που καταλαβαίνω είναι ότι τα πράγματα προχωρούν πάρα πολύ αργά.
Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει την ευκαιρία να μπει μπροστά και να υιοθετήσει το πρότζεκτ,
να δείξει το παράδειγμα. Ξέρετε,
ο περιορισμός της αλιείας δεν σημαίνει παύση κάθε δραστηριότητας. Μπορεί να υπάρξει οικοτουρισμός, ήπιες δραστηριότητες.
Στα νησιά Μέντες στην Ισπανία,
όπου η θάλασσα προστατεύεται
εδώ και 20 χρόνια, έρχονται άνθρωποι από όλον τον κόσμο και
πληρώνουν εισιτήριο για να βουτήξουν και να δουν τα ψάρια. Η
τουριστική ανάπτυξη της Σαντορίνης δίνει μια τεράστια ευκαιρία
για τη χρηματοδότηση της προστατευόμενης περιοχής.
– Την τελευταία διετία, η Ε.Ε. «ανέβασε» στην ατζέντα της το θέμα
των πλαστικών στη θάλασσα. Πώς
προέκυψε αυτό ξαφνικά;
– Προέκυψε, γιατί δυστυχώς το
πρόβλημα έγινε πολύ ορατό. Το
πλαστικό είναι πετρέλαιο. Οταν
το πετούμε στη θάλασσα διαλύεται,
πάει στο περιβάλλον, εισέρχεται
στην τροφική αλυσίδα, μας δηλητηριάζει. Το θέμα είναι να υπάρξει
δράση σε όλα τα επίπεδα. Οι καταναλωτές να κάνουν καλύτερες
επιλογές, ώστε να ασκηθεί πίεση
στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν
τον σχεδιασμό τους. Οι επιχειρήσεις να επενδύσουν σε νέα, βιοδιασπώμενα υλικά. Και οι κυβερνήσεις να απαγορεύσουν συγκεκριμένες κατηγορίες πλαστικών
που είναι πλέον αδιανόητο να χρησιμοποιούμε, όπως τα πλαστικά
μιας χρήσης.
– Η βιομηχανία αντιτείνει ότι το
πλαστικό είναι ένα φθηνό και
«έξυπνο» υλικό, που έχει κάνει
τη ζωή μας καλύτερη.
– Για να φτιαχτεί ένα καλαμάκι,
πρέπει να εξορυχθεί πετρέλαιο

– Μια λύση για να επιταχύνουμε τη μετάβαση σε ένα
νέο βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης είναι να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της οικονομίας.
Την περίοδο αυτή, λοιπόν,
φτιάχνω μία εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων που θα υποστηρίξει την
καινοτομία, θα τοποθετηθεί
σε εταιρείες που λ.χ. φτιάχνουν υποκατάστατα για το
πλαστικό, βιοαποδομήσιμα
υλικά. Επίσης, τις ημέρες αυτές δουλεύουμε στη Σαντορίνη ένα νέο εγχείρημα που το
ονομάσαμε Hermes. Δοκιμάζουμε μια νέα συσκευή για
τη μέτρηση της θερμοκρασίας των θαλασσών, ώστε οι
δύτες από το δίκτυο Cousteau Divers από όλον τον κόσμο να μπορούν να συλλέγουν δεδομένα κάθε φορά
που καταδύονται και να τα
μοιράζονται σε μια ανοιχτή
πλατφόρμα. Η θερμοκρασία
των ωκεανών, για την οποία
γνωρίζουμε ελάχιστα, είναι
μια κρίσιμη παράμετρος σε
όλες τις φυσικές διαδικασίες.
από την άλλη άκρη της γης. Να μεταφερθεί για να διυλιστεί, να μεταφερθεί στις παραγωγικές μονάδες, να μεταφερθεί σε εσένα... για
να το πάρεις δωρεάν! Ο λόγος που
όλο αυτό είναι οικονομικά βιώσιμο
είναι οι επιδοτήσεις που δίνουν οι
κυβερνήσεις στις εξορυκτικές εταιρείες, που ξεπερνούν ετησίως τα
500 δισ. δολάρια σε όλον τον κόσμο.
Αν πληρώναμε την πραγματική
αξία του πλαστικού δεν θα ήταν
τόσο φθηνό. Ομως, οι εταιρείες
«εξωτερικεύουν» (externalize) το
κόστος, δεν συνυπολογίζουν το
ανθρώπινο και περιβαλλοντικό κόστος. Το κόστος στην υγεία μας,
στην αντιμετώπιση της ρύπανσης,
στην ανακύκλωση. Αυτή είναι η
πηγή όλων των περιβαλλοντικών
προβλημάτων. Είναι, όμως, ένα τεράστιο ζήτημα. Νομίζω ότι ένα
καλό πρώτο βήμα θα είναι να ορίσουμε το πραγματικό κόστος.
– Τι γνώμη έχετε για τις σχεδιαζόμενες εξορύξεις στην Ελλάδα;
– Εχετε τη χώρα με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και τον περισσότερο αέρα στη Μεσόγειο. Θα
μπορούσατε όχι μόνο να είστε αυτάρκεις ενεργειακά, αλλά να εξάγετε ενέργεια σε όλη την περιοχή.
Επιτρέποντας τις εξορύξεις, κάνετε
το πρόβλημά σας βαθύτερο, αντί
να βρείτε λύσεις, δημιουργείτε
νέα προβλήματα. Οι εξορύξεις θα
σκοτώσουν τα θηλαστικά των ελληνικών θαλασσών από την ηχητική ρύπανση, κι ας μη μιλήσουμε
για το τι θα συμβεί στο περιβάλλον
και στην οικονομία της χώρας
στην περίπτωση διαρροής στη θάλασσα. Το κέρδος για την Ελλάδα
είναι πολύ μικρό σε σχέση με τα
όσα ρισκάρει.
– Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός
σας;
– Σε λίγες ημέρες θα πάω στη
Σιγκαπούρη να μιλήσω σε ένα διεθνές συνέδριο για τα απόβλητα.
Σας είπα, δεν υπάρχει ρουτίνα στη
ζωή μου.
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Το παράξενο ταγκό του Τραμπ με τον Κιμ
Εύθραυστες γέφυρες στήνονται στην Απω Ανατολή από έναν Αμερικανό πρόεδρο που απειλεί να διασπάσει τη Δύση
Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Τι θέλει ο Κιμ

«Ενα πράγμα είναι βέβαιο: ο πρόεδρος
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αισθάνεται πιο άνετα με τον Βορειοκορεάτη δικτάτορα Κιμ Γιονγκ Ουν...
παρά με τους Ευρωπαίους, Ιάπωνες
και Καναδούς συμμάχους του». Με
αυτά τα λόγια η σύνταξη της γαλλικής Le Monde συνόψιζε την ιδιάζουσα συμπεριφορά του Τραμπ στα
δύο μείζονα διεθνή γεγονότα της
περασμένης εβδομάδας: τη σύνοδο
κορυφής του G7 στο Κεμπέκ και τη
συνάντησή του με τον Κιμ στη Σιγκαπούρη.
Το κοντράστ δεν θα μπορούσε
να είναι πιο χτυπητό. Τορπιλίζοντας
με ένα tweet αέρος - εδάφους από
το προεδρικό του αεροπλάνο το
κοινό ανακοινωθέν της συνόδου
του G7, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Καναδό πρωθυπουργό
Τζάστιν Τριντό «αδύναμο», «μαλακό» και «ανέντιμο» λόγω των αντιρρήσεών του για τους μονομερείς
δασμούς που επέβαλε στη χώρα
του η Ουάσιγκτον. Πιο Τραμπ κι
από τον Τραμπ, ο κορυφαίος των
οικονομικών του συμβούλων Πίτερ
Ναβάρο δήλωσε ότι «υπάρχει μια
ξεχωριστή θέση στην κόλαση» για
τον Τριντό. Δύο ημέρες αργότερα,
ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε
καμία οικονομία σε κολακείες για
τον Κιμ, τον οποίο μέχρι τον Ιανουάριο χαρακτήριζε «μικρό πυραυλάνθρωπο» και τον απειλούσε
με τη «φωτιά και μανία» της υπερδύναμης. Αυτή τη φορά, ο Τραμπ

Η έκπληξη πολλών για την
υποτιθέμενη μεταμόρφωση
του Κιμ από παρανοϊκό δικτάτορα σε μετρημένο ηγέτη
προδίδει άγνοια των εξελίξεων στη Β. Κορέα. Ηδη, το
2012, στην πρώτη δημόσια
ομιλία από την άνοδό του στην
εξουσία, ο νεαρός Κιμ δήλωσε
ότι δεν θα επέτρεπε «να σφίξει κι άλλο το ζωνάρι ο λαός
του». Αργότερα, αναθεώρησε
την πολιτική του byungjin, δηλαδή την παράλληλη προώθηση της στρατιωτικής ισχύος
και της οικονομικής ανάπτυξης, ρίχνοντας αποφασιστικά
το βάρος στη δεύτερη. Οι θεαματικές εκκαθαρίσεις του θείου του και άλλων ανώτατων
στελεχών σηματοδότησαν τη
μείωση του ειδικού βάρους
της στρατοκρατίας, που είχε
γίνει κράτος εν κράτει επί
ημερών του πατέρα του. Ως
βασικό μοχλό για την ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδύσεων εννοεί να χρησιμοποιήσει ο Κιμ τις 22 Ειδικές Οικονομικές Ζώνες που έχουν
δημιουργηθεί κατά το πρότυπο της Κίνας του Ντενγκ Ξιαοπίνγκ. Η άρση των αμερικανικών κυρώσεων είναι βέβαιο
ότι θα μεγεθύνει εκθετικά τις
ξένες επενδύσεις. Ενας άλλος
παράγοντας που εξηγεί τη
στροφή Κιμ είναι η πάγια επιδίωξη του καθεστώτος για τη
διαφύλαξη της ανεξαρτησίας
του. Ο ιδρυτής της Λαοκρατικής Κορέας, Κιμ Ιλ Σουνγκ,
ισορροπούσε επιδέξια μεταξύ
Ρωσίας και Κίνας.
Ο εγγονός του μάλλον θα επιχειρήσει να εξισορροπήσει
μεταξύ Κίνας και Αμερικής,
αν και δεν αγνοεί το ρίσκο.
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Μεγάλες αλλαγές στην
Ανατολική Ασία υπόσχεται η αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής
χερσονήσου, αλλά
ο δρόμος θα είναι μακρύς
και ολισθηρός.
χαρακτήριζε τον Κιμ «πολύ, πολύ
ταλαντούχο» και ιδιαίτερα «σκληρό»,
τονίζοντας ότι «εμείς οι δύο έχουμε
σπουδαία χημεία μεταξύ μας».
Στο ίδιο μήκος κύματος με τη Le
Monde κινήθηκαν τα σχόλια πολλών
έγκυρων εφημερίδων ένθεν κακείθεν του Ατλαντικού.
Με τον υπερχειλίζοντα ναρκισσισμό του, ο Τραμπ εκτιμά τους
«σκληρούς άνδρες», όπως ο Πούτιν,
ο Σι, ο Κιμ ή ο Ερντογάν και επιδιώκει
να κλείσει πραγματιστικά «ντιλ»
μαζί τους, ενώ νιώθει πολύ άβολα
ανάμεσα στους «μαλακούς» ηγέτες
των δυτικών δημοκρατιών, με τους
οποίους υποτίθεται ότι τον συνδέουν
περισσότερες κοινές αξίες – αυτή

ήταν η συνισταμένη των επικριτών
του. Οι ίδιοι καυτηρίασαν τον Τραμπ
που έσπευσε να πανηγυρίσει, με το
που πάτησε το πόδι του στην Αμερική, ότι «δεν υπάρχει πια πυρηνική
απειλή από τη Β. Κορέα», ενώ ο Κιμ
όχι μόνο διατηρεί ακέραιο το πυρηνικό του οπλοστάσιο, αλλά και
δεν ανέλαβε καμία χειροπιαστή δέσμευση. Ειρωνικά σχόλια για την
αντίληψή του περί διπλωματίας και
στρατηγικής προκάλεσε και η απάντησή του σε δημοσιογράφο που του
είχε επισημάνει την αοριστία του
κοινού ανακοινωθέντος με τον Κιμ,
στη Σιγκαπούρη.
Ο Αμερικανός πρόεδρος και μεγαλοεπιχειρηματίας ακινήτων κά-

λεσε τον δημοσιογράφο να δει τη
Β. Κορέα «από τη σκοπιά του real
estate», προσθέτοντας ότι «έχει
σπουδαίες παραλίες», οι οποίες θα
μπορούσαν να στεγάσουν αλυσίδες
πολυτελών μπανγκαλόου.

Εκτονώθηκαν οι φόβοι
Οι επικρίσεις που δέχθηκε ο
Τραμπ ενέχουν στοιχεία αλήθειας,
αλλά περισσότερο απηχούσαν τον
θυμό των Ευρωπαίων, Καναδών και
Ιαπώνων για τον πόλεμο των δασμών της Ουάσιγκτον, παρά μια
ακριβοδίκαιη αποτίμηση της ιστορικής, σε κάθε περίπτωση, συνόδου.
Από μόνη της, η πραγματοποίηση
της συνάντησης με τον Κιμ εκτό-

νωσε τους δικαιολογημένους, μέχρι
πρότινος, φόβους για έναν μεγάλο
πόλεμο στην κορεατική χερσόνησο,
όπου συναντώνται τέσσερις πυρηνικές δυνάμεις (Β. Κορέα, Κίνα, Ρωσία, ΗΠΑ). Και αυτό δεν είναι λίγο.
Οσο για το μέγα θέμα της αποπυρηνικοποίησης, ουδείς λογικός άνθρωπος ανέμενε ότι θα λυνόταν ως
διά μαγείας με την πρώτη συνάντηση των Τραμπ και Κιμ. Εκείνο
που έγινε στη Σιγκαπούρη ήταν ένα
πρώτο βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, σε έναν μακρύ δρόμο, γεμάτο
παγίδες και νάρκες.
Στην πραγματικότητα, το κοινό
ανακοινωθέν και οι δηλώσεις Τραμπ
και Κιμ έδωσαν το περίγραμμα ενός

οδικού χάρτη με συντονισμένα, διαδοχικά βήματα, στη βάση του δούναι
και λαβείν. Σε συνέχεια κινήσεων
καλής θέλησης όπως η καταστροφή
του πεδίου πυρηνικών δοκιμών του,
ο Βορειοκορεάτης ηγέτης προχωρά
στην καταστροφή εγκαταστάσεων
για τους κινητήρες των διηπειρωτικών βαλλιστικών του πυραύλων
που μπορούν να απειλήσουν τις
ΗΠΑ.
Από την πλευρά του, ο Αμερικανός
πρόεδρος ανέστειλε τα κοινά γυμνάσια της χώρας του με τη Νότια
Κορέα, που εύλογα ανησυχούσαν
και ερέθιζαν την Πιονγιάνγκ. Ουσιαστικά, οι δύο πλευρές υιοθέτησαν
τη φόρμουλα που είχε προτείνει

από καιρό η Κίνα για το διπλό «πάγωμα» – του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος της Β. Κορέας
και της άσκησης στρατιωτικής πίεσης στη χώρα από τις ΗΠΑ.
Το επόμενο βήμα θα πρέπει να
έρθει, όπως δήλωσε ο Αμερικανός
υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο,
μέχρι το φθινόπωρο, με τη δημοσιοποίηση του πυρηνικού δυναμικού
της Β. Κορέας και τη δημιουργία
ενός διεθνούς μηχανισμού ελέγχου
και πιστοποίησης. Αυτή θα είναι η
πρώτη πράξη στη διαδικασία της
αποπυρηνικοποίησης, η ολοκλήρωση της οποίας θα σημάνει και
την άρση των αμερικανικών κυρώσεων στη Β. Κορέα – ίσως και στην
οικοδόμηση κάποιου Πύργου Τραμπ
σε μία από τις ακτές που τόσο εκτίμησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Αμφίβολη προοπτική
Για την ώρα, αυτή η προοπτική
φαίνεται μακρινή και αμφίβολη.
Πρώτα απ’ όλα γιατί οι δύο πλευρές
απέχουν από το να έχουν καταλήξει
σε μια κοινή αντίληψη περί αποπυρηνικοποίησης της κορεατικής χερσονήσου. Η Πιονγιάνγκ, αλλά και
το Πεκίνο επιθυμούν να απομακρυνθεί και η αμερικανική πυρηνική
ασπίδα από τη Νότια Κορέα, όπως
και οι 28.500 Αμερικανοί στρατιώτες
που βρίσκονται εκεί. Ο Ντόναλντ
Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί να γυρίσουν στην πατρίδα κάποια μέρα
οι στρατιώτες του, αλλά δεν το βλέπει για το αμέσως προσεχές μέλλον.
Χωρίς επαρκείς εγγυήσεις, όμως,
είναι άκρως απίθανο ο Κιμ να καταστρέψει τα πυρηνικά του όπλα,
τη μοναδική «ασφάλεια ζωής» για
τον ίδιο και το καθεστώς του, όπως
τον δίδαξε η μοίρα των Μιλόσεβιτς,
Σαντάμ και Καντάφι.
Ενδεχόμενη εξομάλυνση των σχέσεων Ουάσιγκτον - Πιονγιάνγκ θα
επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο γεωστρατηγικό τοπίο της Ανατολικής
Ασίας. Η Κίνα και δευτερευόντως
η Ρωσία θα είναι σε κάθε περίπτωση
κερδισμένες, τόσο στο οικονομικό
πεδίο όσο και σε εκείνο της ασφάλειας, ιδιαίτερα στον βαθμό που θα
εξασθενήσει η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.
Αντίθετα η Ιαπωνία, αν και μπορεί
να επωφεληθεί ώς ένα βαθμό από
οικονομική άποψη –γι’ αυτό άλλωστε
ο πρωθυπουργός Σίνζο Αμπε σπεύδει
να συναντηθεί και αυτός με τον
Κιμ– θα αναγκαστεί να επανεξετάσει
το σύστημα ασφαλείας της. Η αναθεώρηση του πασιφιστικού συντάγματος και η ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων, κυρίως έναντι της
Κίνας –βασικοί στόχοι του Σίνζο
Αμπε– θα τεθούν με ακόμη μεγαλύτερη επιτακτικότητα στην ημερήσια διάταξη.

Τα παραλειπόμενα μιας ιστορικής συνάντησης κορυφής
Της ΜΑΡΙΑΝΝΑΣ ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ

Στις 3.07 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, μόλις προσγειώθηκε το Air Force one στη ναυτική βάση
της Σούδας, «έφυγε» ένα από τα πρώτα
email από το λεγόμενο pool, τη διαπιστευμένη ομάδα δημοσιογράφων
που ακολουθεί παντού και πάντα τον
Αμερικανό πρόεδρο. «Οι ρόδες πάτησαν στο έδαφος για ανεφοδιασμό»
γράφουν και από εκείνη τη στιγμή
ξεκινάει γι’ αυτούς ένας μαραθώνιος:
Η κάθε κίνηση, το κάθε τι που μπορεί
να είπε ο Τραμπ μεταξύ των επίσημων
συναντήσεων στη Σιγκαπούρη, καταγράφεται με απίστευτη λεπτομέρεια και ακρίβεια σε 130 συνολικά
emails, που αποστέλλονται από κοινού μόνο στα αμερικανικά δίκτυα.
Είναι μια συναδελφική πρακτική που
λειτουργεί αποτελεσματικά εδώ και
χρόνια στην Αμερική.
«Δεν έχουμε κάτι να αναφέρουμε
για την πτήση. Ο κ. Τραμπ δεν επισκέφθηκε την καμπίνα μας και γενικά κανείς δεν τον έχει δει στην
πτήση», θα σημειώσουν. Η σχέση
τους είναι τρικυμιώδης και παρότι
σε αυτά τα emails απλά καταγράφουν τα όσα συμβαίνουν, δεν είναι
λίγες οι φορές που πλέον «μπαίνει»
και κάποιο σχόλιο.
Οταν φθάνουν στη Σιγκαπούρη
ενημερώνουν πως ο Τραμπ μπήκε

στο «κτήνος» (όπως αποκαλούν το
προεδρικό αυτοκίνητο): «Στη διαδρομή υπάρχει ελάχιστος κόσμος
που χαιρετάει, σίγουρα όχι πλήθη»,
σημειώνουν. Εχει ήδη φθάσει και ο
ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ
Γιονγκ Ουν, ο οποίος εκείνο το βράδυ
έκανε μια απρογραμμάτιστη τουριστική βόλτα. Σύμφωνα με τους συναδέλφους που ήταν μαζί, ήταν ευδιάθετος και κάποια στιγμή σχολίασε
πως η Σιγκαπούρη είναι καθαρή και
όμορφη: «Τα κτίριά σας έχουν στυλ.
Θέλω να μάθω από εσάς για το μέλλον» θα πει και θα βγάλει μία σέλφι
με τον ΥΠΕΞ της Σιγκαπούρης που
τον συνοδεύει.

Οι πρώτες στιγμές
Το επόμενο πρωί, οι δημοσιογράφοι του pool έφτασαν νωρίς στο ξενοδοχείο όπου θα γινόταν η ιστορική
σύνοδος κορυφής. «Πολλοί από τους
σωματοφύλακες-δρομείς είναι ήδη
εδώ», γράφουν αναφερόμενοι στους
κουστουμαρισμένους άνδρες που
συνοδεύουν το αυτοκίνητο του Κιμ...
τρέχοντας. Σημειώνουν πως ο Κιμ
έφτασε 7 λεπτά νωρίτερα για να
δείξει σεβασμό. Οπως γράφουν, «είναι
στην κουλτούρα τους ο νεότερος να
φτάνει νωρίτερα. Αντίστοιχα, το
χρώμα της γραβάτας του Τραμπ έχει
επιλεγεί για να δείξει σεβασμό στον
Κιμ – το κόκκινο είναι το αγαπημένο

Μετά το γεύμα, Τραμπ και Κιμ περπάτησαν στον κήπο του ξενοδοχείου, με
τους φακούς των φωτορεπόρτερ να τους «κυνηγούν» για μια καλή λήψη.
<
<
<
<
<
<

Εκμυστηρεύσεις από
τους Αμερικανούς δημοσιογράφους που συνόδευαν
τον πρόεδρό Τραμπ στο ταξίδι του στη Σιγκαπούρη.
των Βορειοκορεατών».
Η πρώτη χειραψία μπαίνει στο μικροσκόπιο: «Στις 9.04 π.μ. ο Τραμπ
έδωσε πρώτος το χέρι του, η χειραψία
διήρκεσε 13 δεύτερα. Ο Τραμπ χα-

μογέλασε, ο Κιμ όχι». Κάποιος από
τους δημοσιογράφους που ήταν κοντά διαβάζει τα χείλη του Κιμ και στέλνει πως το πρώτο πράγμα που είπε
στον Τραμπ ήταν στα αγγλικά: «Χαίρομαι που σας γνωρίζω κ. Πρόεδρε».
Οι δυο τους κατευθύνονται σε μια
αίθουσα για μία κεκλεισμένων των
θυρών συνάντηση και ο Κιμ πριν
βγουν όλοι από την αίθουσα κάτι
λέει στον Τραμπ και εκείνος απαντάει: «Οταν φύγουν (οι δημοσιογράφοι) θα σου πω». Μάταια εκείνοι θα
ακούσουν πολλές φορές το ηχητικό

από το πλάνο για να καταλάβουν τι
τον ρώτησε – τα κλικ των φωτογράφων έχουν καλύψει τον μεταφραστή.
Οι δημοσιογράφοι ενημερώνονται
πως οι δύο άνδρες θα ξαναπερπατήσουν κάποια στιγμή στον προαύλιο
χώρο. Δεν τους λένε ακριβώς το πού
ή το πότε, παρά μόνο ότι θα τους δώσουν πέντε λεπτά προειδοποίηση.
Για να είναι σίγουροι πως θα έχουν
το πλάνο διάφορες κάμερες στήνονται σε όλα τα πιθανά σημεία. Εν τω
μεταξύ, το τραπέζι όπου θα γευματίσουν έχει στρωθεί. Πριν κάτσουν,
ο Τραμπ ακούγεται να λέει σε έναν
φωτογράφο: «Βγάλατε μια ωραία φωτογραφία; Πρέπει να βγούμε κούκλοι!
Λεπτοί και τέλειοι» θα αστειευθεί.
Οι δημοσιογράφοι σημειώνουν πως
ο Κιμ δεν αντιδρά στο αστείο. Μετά
το γεύμα, Τραμπ και Κιμ περπατούν
στον κήπο του ξενοδοχείου. Οι δημοσιογράφοι τους βλέπουν να σταματάνε στο «κτήνος». Ο Τραμπ κάτι
του δείχνει στο αυτοκίνητο, κάποιος
ανοίγει την πόρτα και προς στιγμήν
όλοι νομίζουν πως οι δύο άνδρες θα
μπουν μέσα να το δουν. Τελικά αποχωρούν. Αργότερα όλοι περιμένουν
την κοινή τους εμφάνιση. «Κάποιος
μας ενημέρωσε πως θα ξεκινήσουμε
νωρίτερα. (Μπορεί και πάλι όχι!)»,
σημειώνουν σε σχόλιο που μάλλον
υποδηλώνει τη συχνή ασυνεννοησία
που υπάρχει μεταξύ των δύο πλευ-

ρών. Δύο Βορειοκορεάτες μπαίνουν
στο δωμάτιο και φορώντας άσπρα
γάντια επιβλέπουν και καθαρίζουν
την πένα που θα χρησιμοποιήσει ο
Κιμ. Ξαφνικά, δύο τηλεοράσεις προβάλλουν κάτι που όπως γράφουν
«μοιάζει με τρέιλερ ταινίας Χόλιγουντ». Ολοι προσπαθούν να καταλάβουν τι είναι: «Μοιάζει να δείχνει
το πώς θα μπορούσε να είναι η Β.
Κορέα χωρίς πυρηνικά». Μέσα σε
λίγη ώρα ανακαλύπτουν πως πρόκειται για ταινία που είχε παραγγείλει
ο Λευκός Οίκος από παραγωγό που
για χρόνια εργαζόταν σε καζίνο. Θα
μάθουν πως ο Τραμπ το είχε δείξει
νωρίτερα στον Κιμ σε ένα ipad.
Οι δύο άνδρες μπαίνουν στην αίθουσα. Κάθονται και υπογράφουν
τη συμφωνία. Οταν ο Κιμ αποχωρεί
από την αίθουσα, ο Τραμπ θα μείνει
για τη συνέντευξη Τύπου. Οι δημοσιογράφοι θα τονίσουν πως πρόκειται
για τη δεύτερη που ο ίδιος συγκαλεί
ως πρόεδρος (Η τελευταία φορά ήταν
στις 16 Φεβρουαρίου 2017). Αυτή τη
φορά θα απαντήσει σε ερωτήσεις
για μία ώρα και στη συνέχεια θα
αποχωρήσει με τους δημοσιογράφους
του pool για το προεδρικό αεροπλάνο.
«Οι ρόδες ανέβηκαν (μία ώρα νωρίτερα από την προγραμματισμένη)»
γράφουν στο τελευταίο email. Η
ιστορική αυτή αποστολή είχε μόλις
ολοκληρωθεί.
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Οργανισμός της Σαγκάης,
το αντι-G7 των Σι και Πούτιν

Οι αισιόδοξοι τόνοι ήρθαν σε ευθεία αντίθεση με την ατμόσφαιρα στο Κεμπέκ
Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

EPA / HAYOUNG JEON

Μπορεί ο πάλαι ποτέ κραταιός ιδεολογικός μέντορας του Ρώσου
προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξάντερ Ντούγκιν, να εξαιρούσε
από την ευρασιατική ουτοπία του
την Κίνα, την οποία θεωρούσε
έναν από τους μεγαλύτερους αντιπάλους της Μόσχας, ο ίδιος ο
Πούτιν όμως αποδεικνύεται λιγότερο οραματιστής και περισσότερο πραγματιστής: την ώρα
που η ομάδα του G7 διχαζόταν
επικίνδυνα στη σύνοδο του Καναδά με αφορμή τους αμερικανικούς δασμούς στις συμμαχικές
χώρες των ΗΠΑ, ο Πούτιν επιβεβαίωνε για πολλοστή φορά τις
στενές σχέσεις του με τον Κινέζο
πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, στην πόλη
Κινγκντάο της Κίνας. Αλλωστε,
ένα από τα καίρια ζητήματα που
δηλητηρίασαν την ατμόσφαιρα
στο Κεμπέκ ήταν και η πρόταση
του Ντόναλντ Τραμπ για επανένταξη της Ρωσίας στην ομάδα, άποψη την οποία φάνηκε να συμμερίζεται και ο νεοδιορισθείς Ιταλός
πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε.
Η αντι-G7 σύνοδος, όπως χαρακτηρίστηκε η συνάντηση του
Οργανισμού Συνεργασίας της
Σαγκάης, έφερε ξανά κοντά τους

«Αν η Ε.Ε. δεν προωθήσει την ενταξιακή διαδικασία με τις χώρες αυτές, οι
επιπτώσεις θα είναι τραγικές», δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ Χάικο Μας (στη
φωτ., δεξιά με τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφ).

Διχάζει την Ε.Ε.
η νέα διεύρυνση
προς τα Βαλκάνια
Τι υποστηρίζουν τα δύο στρατόπεδα

<
<
<
<
<
<

«Πρέπει να
απορρίψουμε
τις εγωπαθείς,
κοντόφθαλμες,
κεκλεισμένων
των θυρών πολιτικές»,
τόνισε ο Κινέζος
πρόεδρος.
δύο ηγέτες αλλά και άλλες ευρωασιατικές χώρες. Τα χαμόγελα
περίσσεψαν όπως και οι δεσμεύσεις για συνεργασία, τη στιγμή
που στον Καναδά ανταλλάσσονταν πισώπλατα μαχαιρώματα μεταξύ συμμάχων, σημειώνονταν
εσπευσμένες αναχωρήσεις και
αδυναμία σύνταξης έστω ενός
κοινού ανακοινωθέντος.

Αντιστροφή ρόλων

Σε μια παράδοξη αντιστροφή
ρόλων, ο Σι επέκρινε τον Τραμπ
και άδραξε την ευκαιρία να μιλήσει για τον απομονωτισμό, τον
εμπορικό προστατευτισμό και
την αναδίπλωση από την παγκοσμιοποίηση που λαμβάνουν νέες
μορφές. «Πρέπει να απορρίψουμε
τις εγωπαθείς, κοντόφθαλμες, κεκλεισμένων των θυρών πολιτικές», ανέφερε χαρακτηριστικά,
καλώντας τις διεθνείς κυβερνήσεις να αναζητήσουν τη συνεργασία προς το αμοιβαίο συμφέρον
τους. Ο Οργανισμός περιλαμβάνει
χώρες όπως η Ινδία, το Πακιστάν,
το Καζαχστάν, το Τατζικιστάν,
ενώ Λευκορωσία, Ιράν και Μογγολία συμμετέχουν στις συνόδους
ως παρατηρητές. Ο Πούτιν εγκωμίασε μάλιστα το γεγονός ότι
συμπεριελήφθησαν Ινδία και Πακιστάν, καθιστώντας ακόμη ισχυρότερο τον Οργανισμό. Ωστόσο,
οι δύο πρωταγωνιστές των εργα-

σιών ήταν ο Σι και ο Πούτιν. Ο
Κινέζος πρόεδρος έχει συχνά προκαλέσει συγκρίσεις με τον Ρώσο
ομόλογό του όχι μόνο για τον αυταρχικό τρόπο διακυβέρνησης,
αλλά και για την αγάπη του προς
τις στρατιωτικές στολές και την
απόφασή του να άρει το όριο των
δύο θητειών του, όπως οριζόταν
από το σύνταγμα.
Oι αισιόδοξοι τόνοι ήρθαν σε
ευθεία αντίθεση με την ατμόσφαιρα στη σύνοδο του G7, στη
διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες και δη ο Τραμπ και ο Καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν
Τριντό αντήλλαξαν βαριές κουβέντες. Ο Αμερικανός πρόεδρος
αποκάλεσε «ανειλικρινή και αδύναμο» τον Καναδό ηγέτη και αρνήθηκε να συνυπογράψει το κείμενο της ομάδας για την κλιματική αλλαγή, ενώ παράλληλα διακήρυξε ότι παραμένει αμετακίνητος στο ζήτημα των δασμών
στις εισαγωγές χάλυβα και αλου-

μινίου. Η σύνθετη σχέση Ρωσίας
- ΗΠΑ όπως διαμορφώνεται μετά
την εκλογή του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία πήρε εξάλλου
νέα αναπάντεχη τροπή, όταν ο
Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε
την ελπίδα ότι η Μόσχα θα προσκληθεί εκ νέου στο τραπέζι του
G7 με τη μορφή του G8. Σημειώνεται ότι η διευρυμένη αυτή
σύνθεση είχε διαλυθεί μετά την
προσάρτηση της Κριμαίας από
τη Ρωσία το 2014.

Προθυμία Πούτιν

Σε μια προσπάθεια να εκμεταλλευθεί τη συγκυρία και να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερο
πρόβλημα στη Δύση, ο Πούτιν
δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί
με τον Αμερικανό ομόλογό του.
«Μόλις είναι έτοιμες οι ΗΠΑ, η
συνάντηση θα μπορούσε να γίνει», είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, διεμήνυσε ότι πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της

Αυστρίας, έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για να φιλοξενήσουν τη
συνάντηση. Τέλος, επιτέθηκε στη
σύνοδο του G7, λέγοντας ότι θα
πρέπει να σταματήσει αυτή η δημιουργική φλυαρία και να στραφούν οι συμμετέχοντες σε συγκεκριμένα ζητήματα, που σχετίζονται με την αληθινή συνεργασία. Τη σκυτάλη της ειρωνείας
παρέλαβε η κινεζική «Λαϊκή Ημερησία», η οποία συνέκρινε τις
δύο συνόδους, αντιπαραβάλλοντας δύο φωτογραφίες. Από τη
μια το θρυλικό πλέον στιγμιότυπο, στο οποίο οι σύμμαχοι
έχουν περικυκλώσει τον Τραμπ
και τον επιπλήττουν, ενώ η στάση του ίδιου μοιάζει με αυτήν
κακομαθημένου παιδιού και από
την άλλη μια χαρούμενη φωτογραφία, στην οποία οι ηγέτες
του Οργανισμού της Σαγκάης
περπατούν και κουβεντιάζουν
χαλαρά, όλοι μαζί.

Τέλος στη γαλλοϊταλική διαμάχη για το «Aquarius»
ΠΑΡΙΣΙ. «Αλλαγή παραδείγματος»
στο προσφυγικό ζήτησε ο Ιταλός
πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε
μετά τη συνάντησή του με τον
Γάλλο πρόεδρο Μακρόν στο Παρίσι. Ο Μακρόν δεν παρέλειψε
να εκφράσει τη δυσαρέσκειά του
για τη χρήση του όρου «άξονας
προθύμων» ως αναφορά στην πιθανή συμμαχία Γερμανίας, Αυστρίας και Ιταλίας, σημειώνοντας
ότι ο όρος «ιστορικά αποδείχθηκε
ατυχής».
Ο Γάλλος πρόεδρος και ο νέος
Ιταλός πρωθυπουργός συμφώνησαν να κλείσουν το κεφάλαιο της

διαμάχης γύρω από το σκάφος
«Aquarius» (η Γαλλία είχε επικρίνει σφοδρά το κλείσιμο των ιταλικών λιμανιών) ώστε να εργαστούν από κοινού για την αναμόρφωση της ευρωπαϊκής πολιτικής ασύλου. «Πρέπει να ενισχυθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο
οι σχέσεις με τις χώρες καταγωγής
και διέλευσης, για να αποτραπούν
τα ταξίδια του θανάτου», είπε ο
Κόντε, χρησιμοποιώντας τον όρο
«ευρωπαϊκά κέντρα προστασίας»
που είχε αναφέρει ο Αυστριακός
καγκελάριος Κουρτς. Τα κέντρα
αυτά, που θα βρίσκονται στις χώ-

ρες καταγωγής και διέλευσης των
προσφύγων, «θα συμβάλουν στην
επιτάχυνση των διαδικασιών ταυτοποίησης και υποβολής αιτημάτων ασύλου».
Ως προς τον κανονισμό του
Δουβλίνου, που αφορά την υποβολή αιτημάτων ασύλου στη χώρα
πρώτης εισόδου στη Ζώνη Σένγκεν, ο Μακρόν αναγνώρισε ότι
χρειάζεται ένα σύστημα «με βάση
το οποίο η γεωγραφική θέση μιας
χώρας δεν θα τη φέρνει πολιτικά
σε πολύ δύσκολη θέση».
Οι χειρισμοί της Ιταλίας, με το
κλείσιμο των λιμανιών, ενθου-

σίασαν τον Αμερικανό πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε
χθες: «Φανταστικό! Φαίνεται ότι
η σκληρή στάση απέναντι στη
μετανάστευση αποδίδει καρπούς».
Η ιταλική ακτοφυλακή έδωσε το
πράσινο φως για να αποβιβαστούν
στην Ιταλία οι 41 διασωθέντες
που μεταφέρονται στη χώρα από
το πλοίο «Trenton» του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, το
οποίο, στο ίδιο ναυάγιο, εντόπισε
12 σορούς που άφησε στη θάλασσα διότι δεν διέθετε ψυκτικούς
θαλάμους.
REUTERS, A.P.

Εριδες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης προκαλεί η συζήτηση
για νέα διεύρυνσή της, με την ΠΓΔΜ
και την Αλβανία να αναμένουν πράσινο φως για την έναρξη διαπραγματεύσεων, στη Σύνοδο Κορυφής
στα τέλη του μήνα.
Ορισμένα κράτη-μέλη, με τη Γαλλία και την Ολλανδία στην πρώτη
γραμμή, θεωρούν ότι η Ενωση πρέπει να δώσει έμφαση στην εσωτερική της μεταρρύθμιση μετά το
Brexit, προτού αρχίσει να εξετάζει
τη διεύρυνσή της. Οι χώρες αυτές
ανησυχούν επίσης ότι το άνοιγμα
προς τα Βαλκάνια, με τη βεβαρημένη τους ιστορία και ενδημική
διαφθορά, θα προσέφερε ανέλπιστο
δώρο στους ευρωσκεπτικιστές λαϊκιστές, αντιπάλους της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, ενόψει των ευρωεκλογών του ερχόμενου έτους. Το
στρατόπεδο των οπαδών της διεύρυνσης περιλαμβάνει, σύμφωνα
με το ηλεκτρονικό περιοδικό Politico, ανώτατα στελέχη της Κομισιόν,
αξιωματούχους του Βερολίνου και
κυβερνήσεις της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης. Οι φίλοι της
διεύρυνσης υποστηρίζουν ότι είναι
επιτακτική η διατήρηση των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης στη σφαίρα επιρροής της Ε.Ε.,
μόνη ικανή να αντιμετωπίσει την
ενίσχυση της επιρροής άλλων δυνάμεων στην περιοχή. «Αν η Ε.Ε.
δεν προωθήσει την ενταξιακή διαδικασία με τις χώρες αυτές, οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές», είπε
την Τετάρτη μιλώντας στο Βερολίνο
ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Χάικο Μας. «Εδώ
και πολύ καιρό, άλλες δυνάμεις
όπως η Ρωσία, η Κίνα, κράτη της
Μέσης Ανατολής, με εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις από εμάς για
την τάξη και τη σταθερότητα, επιδιώκουν να γεμίσουν το κενό», είπε
ο Γερμανός υπουργός.

Μέθοδος πίεσης

Οι οπαδοί της διεύρυνσης υπενθυμίζουν ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις προσφέρουν ιδανική μέθοδο πίεσης για την προώθηση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων στις χώρες αυτές, καθώς
και υποψηφίων που μοιράζονται
τα ευρωπαϊκά ιδεώδη.
Στις αρχικές διαπραγματεύσεις
για τη διεύρυνση συμμετείχε και ο
Ευρωπαίος επίτροπος Διεύρυνσης
Γιοχάνες Χαν, ο οποίος από κοινού

με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής
διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνι,
ζήτησε ευθέως από τους ηγέτες
της Ε.Ε. να εγκρίνουν την έναρξη
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με
την ΠΓΔΜ. «Αναμένουμε την έγκριση του Συμβουλίου στις προτάσεις μας στις 17 Απριλίου για
έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας
για την Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας τον
<
<
<
<
<
<

Αλβανία και ΠΓΔΜ
ελπίζουν να πάρουν
το πράσινο φως
στη Σύνοδο Κορυφής
στα τέλη του μήνα.
Ιούνιο», ανέφερε κοινό ανακοινωθέν Μογκερίνι και Χαν.
Στις προτάσεις αποφάσεων που
συνέταξαν Γαλλία και Ολλανδία,
όμως, Σερβία και Μαυροβούνιο δεν
εξασφαλίζουν καν το πράσινο φως
για την έναρξη της ήδη χρονοβόρας
ενταξιακής διαδικασίας.

Μεταρρυθμίσεις

Αλβανία και ΠΓΔΜ θα πρέπει να
προβούν σε μεταρρύθμιση της Δικαιοσύνης και του συνόλου του κρατικού μηχανισμού, με στόχο την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει, με
τη σειρά του, να επιθεωρήσει την
πορεία των μεταρρυθμίσεων αυτών
«στο δεύτερο εξάμηνο του 2019»,
σύμφωνα με το προσχέδιο που προωθούν το Παρίσι και η Χάγη.
«Πολλά θα εξαρτηθούν από τις
συναντήσεις Μέρκελ - Μακρόν ενόψει της Συνόδου Κορυφής στα τέλη
του μήνα», έλεγε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Politico.
Τα πράγματα περιπλέκει η στάση
του Αυστριακού καγκελάριου Σεμπάστιαν Κουρτς. Η κυβέρνησή του
υποστηρίζει τη διεύρυνση της Ε.Ε.
προς τα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένων της ΠΓΔΜ και της
Αλβανίας, προτείνοντας ωστόσο
την οριστική εγκατάλειψη των σπασμωδικών ενταξιακών συνομιλιών
με την Τουρκία, απειλώντας μάλιστα με βέτο σε κάθε ενταξιακή διαδικασία, εφόσον δεν τηρηθούν οι
όροι αυτοί.
REUTERS

Στο Διάστημα τα λόγια του Χόκινγκ
Πάνω από χίλια άτομα παρέστησαν
την Παρασκευή στην κηδεία του
Στίβεν Χόκινγκ, του οποίου οι στάχτες τάφηκαν στο Αββαείο του
Ουέστμινστερ, ανάμεσα στους τάφους του Δαρβίνου και του Νεύτωνα. Ο μεγάλος φυσικός, καθηλωμένος από ανίατη νευρολογική
νόσο, πέθανε σε ηλικία 76 ετών
τον περασμένο Μάρτιο. Μεταξύ
των παρισταμένων στην τελετή
ήταν ο ηθοποιός Μπένεντικτ Κάμ-

περμπατς, ο οποίος υποδύθηκε
τον Χόκινγκ σε παραγωγή του BBC.
Στη συνέχεια τα λόγια του Χόκινγκ,
υπό τους ήχους του Ελληνα συνθέτη Βαγγέλη Παπαθανασίου, διακτινίσθηκαν στο Διάστημα από
ένα δορυφορικό πιάτο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος
στην Ισπανία. Η κόρη του, Λούσι,
είπε ότι η μουσική θα έχει στόχο
την εγγύτερη μαύρη τρύπα 1A
0620-00.
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Eτοιμη για πρωταγωνιστικό φτερούγισμα
Η Ανόρθωση, με διοικητική σταθερότητα και γερή αγωνιστική βάση, στοχεύει σε... υψηλές πτήσεις εντός και εκτός συνόρων
Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΤΟΦΗ

Ένα καλοκαίρι διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα βιώνουν
οι οπαδοί και οι ιθύνοντες της
Ανόρθωσης και αυτό οφείλεται
σε περισσότερους από έναν λόγους. Ασφαλώς, η μεγάλη διαφορά
είναι η επιστροφή της ομάδας
της Αμμοχώστου στις ευρωπαϊκές
διοργανώσεις και συγκεκριμένα
στο Γιουρόπα Λιγκ, μετά από μια
πενταετία, στόχος ο οποίος ήταν
και ο μεγαλύτερος της περασμένης σεζόν.
Η σταθερότητα σε διοικητικό
και προπονητικό επίπεδο οδηγεί
στην αποφυγή άλλου ενός ράβεξήλωνε στο ρόστερ, γεγονός το
οποίο ήταν ο κανόνας τα τελευταία
καλοκαίρια. Αντιθέτως, με τη γερή
βάση που δημιουργήθηκε κυρίως
σε άμυνα και επίθεση, οι αφίξεις
στο νησί για λογαριασμό της Ανόρθωσης αναμένεται να είναι περιορισμένες, ή τουλάχιστον, λιγότερες
από το πρόσφατο παρελθόν.
Τα πιο πάνω στοιχεία συνηγορούν ότι οι απαιτήσεις αλλά και
οι προσδοκίες θα είναι αυξημένες,
κάτι που δεν διστάζουν να δηλώσουν και επίσημα οι ιθύνοντες
της «Μεγάλης Κυρίας». Η επιστροφή στην Ευρώπη επιτεύχθηκε και
πλέον ο επόμενος στόχος είναι η
επιστροφή και στις διακρίσεις
μετά από μια δεκαετία.

Με τον «Ρόνι ντέρμπι»

Παρόλο που το καλοκαίρι έδειχνε
να φέρνει μια απρόσμενη και απρόβλεπτη εξέλιξη στο θέμα του προπονητή, ο Ρόνι Λέβι παραμένει κάτοικος «Αντώνης Παπαδόπουλος»
έχοντας βάλει την υπογραφή του
σε διετές συμβόλαιο. Ακόμα και
μετά την ανανέωση της συνεργα-

σίας του Ισραηλινού και της Ανόρθωσης, τα δημοσιεύματα από την
πατρίδα του, που τον συνέδεσαν
με τη θέση του ομοσπονδιακού τεχνικού, δεν σταμάτησαν και φάνηκε
ότι εκεί που υπήρχε καπνός υπήρχε
και φωτιά.
Παρόλο που σε επίσημη βάση
δεν διατυπώθηκε ποτέ αμφιβολία
περί παραμονής του προπονητή
της «Μεγάλης Κυρίας», η προσπάθεια της ισραηλινής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας να δελεάσει τον
Ισραηλινό ήταν γεγονός, ωστόσο
η καθυστέρηση που παρατηρή<
<
<
<
<
<
<

Oι απαιτήσεις αλλά και
οι προσδοκίες θα είναι
αυξημένες, κάτι που δεν
διστάζουν να δηλώσουν
και επίσημα οι ιθύνοντες
της «Μεγάλης Κυρίας».
θηκε στις διεργασίες βγήκε σε
καλό στην ομάδα της Αμμοχώστου.
Στη δεύτερή του θητεία στον πάγκο της Ανόρθωσης, ο Ρόνι Λέβι
δεν θα χρειαστεί να κτίσει μια
ομάδα από την αρχή, μιας και πέρσι μπήκαν γερές βάσεις ιδιαίτερα
στη μεσοαμυντική γραμμή.
Ο Ισραηλινός τεχνικός δικαίωσε
το προσωνύμιο «Ρόνι ντέρμπι»
ουκ ολίγες φορές με τη «Μεγάλη
Κυρία» να έχει πολύ καλά αποτελέσματα απέναντι σε ομάδες που
είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Η
ομάδα της Αμμοχώστου κατάφερε
να παραμείνει αήττητη απέναντι
σε ΑΕΚ και ΑΕΛ, ενώ ταυτόχρονα
επικράτησε Ομόνοιας και ΑΠΟΕΛ
τουλάχιστον μια φορά, με μοναδική εξαίρεση τον Απόλλωνα.

Ο Ρόνι Λέβι προετοιμάζει την ομάδα του για μια καλή πορεία στην Ευρώπη αλλά και για επιστροφή στις διακρίσεις μετά από μια δεκαετία.

H περίπτωση Μίχαλ Ντούρις και η γραμμή κρούσης
Η συντριπτική πλειοψηφία των αποχωρήσεων από το ρόστερ της περσινής σεζόν, αφορούν την επιθετική
γραμμή, με τους Μιγκέλ Παλάνκα,
Αράζ Αμπντουλάγιεφ, Μιγκέλ Καρλίτος και Νικόλα Ματθαίου να κουνούν μαντήλι, ενώ εκτός πλάνων
είναι ο Αμπουμπακάρ Καμαρά. Η
προσθήκη του Νικόλα Εγγλέζου,
του Νίκα Κατσαράβα αλλά και του
Μπέκα Μικελτάντζε μετρίασαν τις

απώλειες, ωστόσο ο μεγάλος στόχος
ήταν και είναι η διατήρηση του
Μίχαλ Ντούρις στην Κύπρο.
Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι η γραμμή κρούσης της Ανόρθωσης ήταν αυτή που υστέρησε
την περσινή χρονιά και δεν είναι
τυχαίο το γεγονός ότι ο Σλοβάκος
αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ μέσα
σε μόλις ένα εξάμηνο. Εκεί άλλωστε
επικεντρώνονται οι προσπάθειες

για ποιοτική και ποσοτική ενίσχυση, ώστε να γίνει η «παντρειά» κυρίως με την αμυντική γραμμή, η
οποία αποτέλεσε και βάση για επίτευξη του στόχου, που δεν ήταν
άλλος από την επιστροφή στο Γιουρόπα Λιγκ μετά από μια πενταετία.
Εάν όλα πάνε κατ’ ευχήν με την
περίπτωση του Μίχαλ Ντούρις,
τότε ο Σλοβάκος θα αποτελέσει

μαζί με τον Νίκα Κατσαράβα το δίδυμο για την κορυφή της επίθεσης
και η προσπάθεια θα στραφεί στην
εξεύρεση αυτών που θα τους τροδοφοτούν. Πέραν του Ρούμπεν Ράγιο, κάτοικος «Αντώνης Παπαδόπουλος» θα είναι και ο Σεκού Σισέ,
με άλλους δύο ακραίους επιθετικούς
να βρίσκονται στην ακίδα της ενίσχυσης.

Το «Αντώνης Παπαδόπουλος» και η χαμένη του αίγλη

Η επιδεξιότητα του Παντελή

Ως μια από τις πιο δυνατές έδρες
του κυπριακού πρωταθλήματος
θεωρείται το «Αντώνης Παπαδόπουλος» και όχι άδικα. Ωστόσο,
κατά την περσινή περίοδο, παρατηρήθηκε μια ισορροπία στην
συγκομιδή εντός και εκτός για
τους κυανόλευκους της Αμμοχώστου. Η Ανόρθωση κατέγραψε
στο «Αντώνης Παπαδόπουλος»
δέκα νίκες, εφτά ισοπαλίες και
τρεις ήττες ενώ μακριά από αυτό,
έντεκα νίκες, εφτά ισοπαλίες και
τρεις ήττες.
Μάλιστα οι τρεις εκτός έδρας
ήττες καταγράφηκαν στο φινάλε
του μαραθώνιου και συγκεκριμένα
απέναντι στους δύο διεκδικητές
του τίτλου αλλά και στον επαναληπτικό προημιτελικό του κυπέλλου με τον Απόλλωνα. Η Λεμεσιανή
ομάδα, όπως οι «αιώνιοι» της Λευκωσίας, κατάφεραν να αποσπάσουν τρίποντο μέσα στο «Αντώνης
Παπαδόπουλος» σε σημαντικά σημεία του πρωταθλήματος και μάλιστα σε αγώνες (πλην αυτού με
τους πρωταθλητές), στους οποίους
η Ανόρθωση τουλάχιστον δεν
υστέρησε από τον αντίπαλό της.

Το στοιχείο εκείνο που ο Ανδρέας
Παντελή έχει βελτιώσει σε σύγκριση
με τα πεπραγμένα του προκάτοχού
του, είναι η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στο χειρισμό καταστάσεων στις οποίες απαιτείται προσοχή και διπλωματικότητα. Το καλοκαίρι του 2016 ο έμπειρος παράγοντας δεν δίστασε να μπει στο αεροπλάνο προκειμένου να επιστρέψει
στην Κύπρο με την υπογραφή αλλά
και τον ίδιο τον Γκόρντον Σίλντεφελντ, ο οποίος αποτέλεσε στυλοβάτη στα μετόπισθεν. Ανάλογος
ήταν ο χειρισμός στην περίπτωση
του Νικόλα Ματθαίου για τον οποίον
ενδιαφέρθηκαν και άλλες ομάδες
του νησιού, ωστόσο μέτρησε η αποφασιστικότητα του προέδρου της
εταιρείας «Ανόρθωσις».
Στο ίδιο μονοπάτι βάδισε και
φέτος ο Ανδρέας Παντελή, ο οποίος
έστρεψε την ακίδα προς την μονιμοποίηση του Μίχαλ Ντούρις στο
κυανόλευκο ρόστερ και γι’ αυτό
δεν δίστασε να βρεθεί ξανά στους
αιθέρες. Μάλιστα, ο πρώην διοικητικός παράγοντας του Εθνικού
Άχνας έδειξε την επιμονή του σε
μια περίοδο που ο ΑΠΟΕΛ εκδή-

Το γεμάτο γήπεδο θεωρείται κλειδί για την πετυχημένη παρουσία της Ανόρθωσης σε Κύπρο και Ευρώπη.
Ο κόσμος βρέθηκε ακόμα πιο
μαζικά στο γήπεδο αναγνωρίζοντας το νέο ξεκίνημα που πραγματοποιήθηκε με 3.800 εισιτήρια
διαρκείας να διατίθενται. Φέτος
ο στόχος έχει οριοθετηθεί στις
4.000 και φαντάζει εφικτός βάσει
και της δυναμικής που δημιουργείται με την έξοδο και στο Γι-

ουρόπα Λιγκ μετά από μια πενταετία.

Σφραγίζει διαβατήριο

Ταξίδι με την αγαπημένη τους
ομάδα για πρώτη φορά μετά το
καλοκαίρι του 2013 θα πραγματοποιήσουν οι φίλοι της Ανόρθωσης.
Για τον σύλλογο η εμπειρία δεν

είναι αρκετή, καθώς ο στόχος είναι
διπλός, με μαγικό αριθμό το «δύο».
Δύο είναι οι αγώνες που θα χρειαστεί να δώσει η ομάδα ώστε να
διαγράψει την ποινή κεκλεισμένων
των θυρών που κουβαλά από το
2012 και δύο είναι οι αγώνες που
θα φέρουν στο ταμείο το ποσό
του μισού εκατομμυρίου ευρώ.

O Ανδρέας Παντελή χειρίζεται τις

δύσκολες περιπτώσεις με ταχύτητα
και αποτελεσματικότητα.
λωσε ενδιαφέρον για τον Σλοβάκο
επιθετικό, επιτυγχάνοντας έτσι και
μια επικοινωνιακή νίκη.
Αναμφίβολα, το γεγονός ότι η
Ανόρθωση έχει πλέον ανθρώπους
που εργάζονται νυχθημερόν για
το καλό της, αποτυπώνεται και
στον αγωνιστικό χώρο, μιας και η
εποχή που τα πάντα έμπαιναν στον
πάγο όταν ο Χρίστος Πουλλαΐδης
απουσίαζε στο εξωτερικό, δεν είναι
πολύ μακρινή.

ΑΠΟΨΗ

Σε αυτό το Μουντιάλ υποστηρίζω την Ισλανδία!
Σε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο η ομάδα

Του
ΓΙΩΡΓΟΥ
ΠΑΤΤΙΧΗ

που υποστηρίζω και της εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα είναι η… μικρή πληθυσμιακά (334.000 κάτοικοι), Ισλανδία. Η
μικρότερη χώρα που συμμετέχει στα τελικά του Μουντιάλ.
Τι να πει κανείς για αυτή την χώρα –
ομάδα; Αποτελεί το καλύτερο παράδειγμα για όλους τους μικρομεσαίους του
ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Οι επιτυχίες
της στα τελευταία χρόνια μόνο τυχαίες
δεν είναι.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ισλαν-

δίας σε συνεργασία με την κυβέρνηση
ετοίμασαν και εφάρμοσαν ένα μακροχρόνιο πρόγραμμα (όχι μόνο στο ποδόσφαιρο) και πέτυχαν απόλυτα.
Δημιούργησαν 350 γήπεδα (ένα για κάθε 60 εγγεγραμμένους στην Ομοσπονδία τους, παίκτες!), προσέλαβαν επαγγελματίες προπονητές και πρόσφεραν
δωρεάν μαθήματα ποδοσφαίρου σε
όλους, μικρούς και μεγάλους, αγόρια και
κορίτσια.
Ακόμα και σε όσους δεν έχουν ταλέντο
αλλά τους αρέσει το ποδόσφαιρο ως

παιχνίδι, τους επιτρέπεται να προπονούνται πέντε φορές την εβδομάδα!
Με αυτά και με αυτά άφησαν άφωνη
την Ευρώπη στα προκριματικά αλλά και
στην τελική φάση του Euro 2016, ενώ
απέδειξαν την τεράστια πρόοδό τους
και στα προκριματικά αυτού του Μουντιάλ.
Η πορεία των «ψαράδων», τα τελευταία
χρόνια στο ποδοσφαιρικό στερέωμα
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για
κάθε μικρή πληθυσμιακά χώρα που
στοχεύει στην υπέρβαση. Ειδικά για

εμάς εδώ στην Κύπρο που λατρεύουμε
το ποδόσφαιρο δεν υπάρχει καλύτερο
παράδειγμα.
Η Ισλανδία απέδειξε ότι στον αθλητισμό, όπως και στην ζωή μας, δεν υπάρχει τίποτα ακατόρθωτο. Φτάνει να πιστεύεις και να έχεις πλάνο αλλά και
όρεξη για δουλειά. Με καλή οργάνωση
και συστηματική προσπάθεια μπορείς
να κάνεις θαύματα και να υλοποιήσεις
όλα τα όνειρά σου.
Είμαι πεπεισμένος ότι και σε αυτή την
μεγάλη διοργάνωση οι Ισλανδοί θα απο-

τελέσουν «σκληρό καρύδι» για τους αντιπάλους τους. Δεν θα είναι έκπληξη για
μένα αν καταφέρουν να προκριθούν
από την φάση των ομίλων. Είναι ομάδα
με ομοιογένεια και ομαδικό πνεύμα.
Έχουν μεγάλα ψυχικά αποθέματα και
αγωνίζονται με πάθος και αυτοπεποίθηση όποιος και αν είναι ο αντίπαλός τους.
Για όλους αυτούς τους λόγους, θα χαρώ
πολύ αν οι «ψαράδες», έχουν σε αυτό το
μεγάλο ποδοσφαιρικό πάρτι, μια πολύ
καλή «ψαριά». Το εύχομαι και το πιστεύω!
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΑΠΟΨΗ

Τόπο στα… νιάτα!
Αλλάζει η φιλοσοφία στο κυ-

πριακό ποδόσφαιρο ή περί συμπτώσεων πρόκειται και μόδας
που θα περάσει; Όποια και να
είναι η απάντηση, ολοένα και
περισσότερες οι κυπριακές
ομάδες, με πρωταγωνιστικό ρόλο, οι οποίες εμπιστεύονται νεαρούς σε ηλικία και σχετικά
Του
άπειρους προπονητές.
ΓΙΩΡΓΟΥ
Με όνομα βαρύ σαν ιστορία, ως
ΛΟΓΙΔΗ
ποδοσφαιριστής, ο Άντονι Ιραόλα αλλά πρωτάρης προπονητής, έχει αναλάβει να
πάει την ΑΕΚ ένα βήμα πάρα πάνω.
Ξεκάθαρη η πρόθεση της νέας διοίκησης της Ομόνοιας και ανεξάρτητα από την τελική κατάληξη της
υπόθεσης Ντάνιελ Πογιάτος, να εμπιστευθεί νεαρό
προπονητή και σχετικά άπειρο, σε μια χρονιά με
ιδιαιτερότητες και πολλές δυσκολίες...
Με εμπειρία μερικών αγώνων, ως υπηρεσιακός, ο
Ντούσαν Κέρκεζ ρίχνεται φέτος από την αρχή στα…
βαθιά με την ΑΕΛ. Είναι ακόμη και ο Μπρούνο Μπαλταζάρ, πρωταθλητής μεν, αλλά με μικρή σχετική εμπειρία και σε συνδυασμό με τον… ηλεκτρικό πάγκο
του ΑΠΟΕΛ… Μην ξεχνάμε και την περίπτωση του
Σωφρόνη Αυγουστή. Πρωτάρης ήταν, ενάμιση περίπου χρόνο πριν, όταν ο Νίκος Κίρζης του εμπιστεύθηκε τη θέση και ασφαλώς δικαιώθηκε. Από τις ομάδες
που τερμάτισαν στην πρώτη εξάδα του περσινού
πρωταθλήματος, μόνο η Ανόρθωση, με τον Ρόνι Λέβι, έχει στον πάγκο της προπονητή ηλικίας άνω των
45 χρόνων και με μεγάλη προϋπηρεσία.
Ποια η καταλληλότερη επιλογή; Νεαρός ή έμπειρος
προπονητής; Οι απόψεις βέβαια διίστανται και μάλλον από την ηλικία και μόνο ενός προπονητή δεν
μπορεί να δοθεί η απάντηση. Καλή η εμπειρία, δεν
εξασφαλίζει, ωστόσο, από μόνη της την επιτυχία,
ούτε βέβαια και ο ενθουσιασμός του πρωτάρη. Η
τεχνική κατάρτιση, ο βαθμός επιμόρφωσης ενός
προπονητή, η φιλοσοφία του και γενικότερα ο τρόπος δουλειάς του, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο σε συνδυασμό βέβαια και με τις συνθήκες υπό
τις οποίες θα εργαστεί.
Σημαντικός επίσης για κάθε προπονητή και ο βαθμός στήριξής του. Και στην προκειμένη περίπτωση,
στήριξη, κυρίως, απ’ όσους δικαιολογούν την πρόσληψη ενός νεαρού προπονητή, προτάσσοντας και
προβάλλοντας τη φιλοδοξία και τη (νέα) φιλοσοφία
του, με την πρώτη… στραβή όμως, με το πρώτο
άσχημο αποτέλεσμα, θυμούνται την απειρία και την
αδυναμία διαχείρισης της πίεσης, προχωρώντας σε
πρόωρες διακοπές συμβολαίων…

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
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Περιμένουν
για ψώνια

Υπενθύμιση

Προς όλους τους Κύπριους φιλάθλους

Ο ΑΠΟΕΛ είχε υπεράριθ-

– οπαδούς. Τελειωμένη ή σίγουρη μεταγραφή, θεωρείται αυτή που προκύπτει μετά από υπογραφές στα σχετικά
συμβόλαια. «Τελειωμένες» μεταγραφές από προχωρημένες επαφές, υποσχέσεις μάνατζερ και δημοσιεύματα
μπορεί να προκαλέσουν απογοήτευση,
αναστάτωση και κυρίως ανατροπές
στον προγραμματισμό. Άλλο ενδιαφέρον για ένα ποδοσφαιριστή, άλλο προτάσεις από εκπροσώπους (μάνατζερ)
και εντελώς διαφορετική η έννοια μιας
βολιδοσκόπησης και μιας επίσημης
πρότασης - προσφοράς. Πολλές φορές, η τελική ευθεία στις διαπραγματεύσεις δεν τελειώνει, η μια ανάσα
που απομένει για την ολοκλήρωση
μιας μεταγραφής δεν είναι εφικτή και
το θέμα χρόνου για μια τελική συμφωνία μένει απροσδιόριστο. Και ούτε η
κάθε διαπραγμάτευση ισοδυναμεί,
πάντα, με επίτευξη συμφωνίας…

μο ρόστερ τη σεζόν 201617 καθώς υποχρεώθηκε
να φέρει αντικαταστάτες
για τραυματισμούς που
προέκυψαν και μοιραία
θα υπάρξουν αποχωρήσεις. Ακόμα και στο κεφάλαιο Κύπριων παικτών
υπάρχουν αρκετοί που είναι πιθανό να παραχωρηθούν ως δανεικοί. Στην…
ουρά είναι αρκετές ομάδες που θα ήθελαν να ενισχυθούν με κάποιους εξ
αυτών και αναμένουν τις
αποφάσεις. Βέβαια, είναι
θέμα και το τι επιθυμούν
οι ίδιοι οι παίκτες. Μαθαίνουμε πως οι περισσότεροι προτιμούν να πάνε
έξω αν θα πάνε κάπου.

* * * * *

Περί υπερβάσεων…

Δεν αποτελεί κάτι καινούργιο και ούτε

εξαίρεση μπορούσε να αποτελέσει η
φετινή καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδος. Παρά τις συχνά επαναλαμβανόμενες δηλώσεις – δεσμεύσεις, περί συνετής οικονομικής πολιτικής στο θέμα
των μεταγραφών, περί ανοιγμάτων και
προσφορών που δεν θα ισοδυναμούν
με «ξήλωμα», ο εθισμός στην υπέρβαση ποτέ δεν θα εκλείψει. Πιο απλά, τη
ζητά ο οργανισμός του Κύπριου παράγοντα και οπαδού την υπέρβαση. Να
προκληθεί ενθουσιασμός, να ανέβουν
οι προσδοκίες και οι απαιτήσεις, να αυξηθούν τα season tickets. Να ανοίξει
όμως και μια νέα τρύπα στο ταμείο ή να
μεγαλώσει επικίνδυνα η υφιστάμενη.
Παραδείγματα τα τελευταία χρόνια
πολλά, παθήματα επίσης, τα μαθήματα
είναι αυτά που μας λείπουν…

* * * * *

Ξανά μανά…

Νέα ομάδα και πάλι η Ομόνοια. Πώς

ήταν πέρσι που ο Πάμπος πήρε σκούπα

και έφερε ένα καράβι παίκτες. Άμα κιόλας απλώσεις την ομάδα σ’ ένα χαρτί,
εύκολα θα καταλάβεις ότι οι μεταγραφές θα υπερβούν τις δέκα στα σίγουρα.

* * * * *

Λαβόρδε…

Μόνο η μάνα μου δεν θέλει τον Λα-

βόρδε. Άμα εξαιρέσεις την Ανόρθωση
και το διαχρονικό έρωτα με τον Κολομβιανό, για την αφεντιά του γράφτηκαν
ή ακούστηκαν όλες οι μεγάλες ομάδες. Παλαιότερα ΑΠΟΕΛ, πιο μετά ο
Απόλλωνας, η ΑΕΚ και τώρα τελευταία
η Ομόνοια. Πλάκα που θα έχει για ένα
ακόμη καλοκαίρι να μην έρθει.

* * * * *

Η ώρα των φαβορί!

Στην 3η του μέρα μπήκε το 21ο Παγκό-

σμιο Κύπελλο. Μετά τις Ισπανία, Αργεντινή και Γαλλία στη μάχη ρίχνονται
σήμερα και τα δύο μεγάλα φαβορί της
διοργάνωσης. Ο λόγος για την Βραζιλία, την ομάδα που παραδοσιακά προσφέρει το πλουσιότερο θέαμα, είναι
πολυνίκης του θεσμού, αλλά και το

Νο1 φαβορί για την κατάκτηση του φετινού τροπαίου, όπως φυσικά και την
κάτοχο του τίτλου Γερμανία. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να πάρουμε μια πρώτη γεύση από τις δύο
πιο πετυχημένες ομάδες στην ιστορία
των Μουντιάλ και να δούμε αν θα ανταποκριθούν στις πολύ υψηλές προσδοκίες που υπάρχουν από το φίλαθλο
κοινό ανά το παγκόσμιο.

* * * * *

Σεβασμός στον Άλεξ

Η απόφαση να μετακινηθείς απευθεί-

ας από τον Απόλλωνα και να πας στην
ΑΕΛ πάντα θα προκαλεί ενδιαφέρουσες συζητήσεις στην πόλη της Λεμεσού αλλά και γενικότερα. Ο Άλεξ Ντα
Σίλβα κάνει αυτή τη διαδρομή αλλά
υπάρχει μια διαφορά στην αντιμετώπιση από τον κόσμο. Σέβονται τα όσα
πρόσφερε οι φίλοι του Απόλλωνα και
από τη στιγμή που δεν τα βρήκε και
ήθελε να μείνει στην Κύπρο, επέλεξε
την προσφορά που θα τον διατηρούσε
σε ψηλό επίπεδο. Θα έχει ενδιαφέρον το πώς θα τα πάει με τα «γαλαζοκίτρινα» πάντως.

ΑΠΟΨΗ

Aντε και στους
New York Times
Πάει και τελείωσε, είμαστε

πρώτη φίρμα. Πότε έγραφε
ο Independent ότι είμαστε
«πανεπιστήμιο» στημένων
παιγνιδιών; Πότε δημοσιεύτηκε η έρευνα της FIFPro
(παγκόσμιο συνδικαλιστικό
όργανο των ποδοσφαιριΤου
στών) που έφερε το 40%
ΧΡΙΣΤΟΥ
των παικτών που εργάζονται
ΖΑΒΟΥ
στην Κύπρο να δηλώνουν
ότι γνωρίζουν για τα στημένα στο πρωτάθλημά
μας… ήρθαν τώρα οι Ισπανοί να μας δώσουν
ένα ακόμη παράσημο. Βγήκε λέει η El Mundo
που έχει κανά εκατομμύριο επισκέπτες καθημερινά, να γράψει ότι το δίχτυο στημένων αγώνων
στην Ισπανία είναι άμεσα συνδεδεμένο με το
κυπριακό ποδόσφαιρο. Πίγκο!! Άντε και με το
καλό η Le Monde και οι New York Times. Ισχυρίζεται, λέει το ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω όχι σε
κανά προσωπικό blog, αλλά η El Mundo, με αναγνώστες περισσότερους απ’ ό,τι ο πληθυσμός
μας, ότι στην Κύπρο χειραγωγούνται ακόμη και
αγώνες που καθορίζουν τίτλους.
Τώρα γιατί ασχολούνται οι Ισπανοί μαζί μας και
εμείς όχι με μας, είναι γιατί είναι ξενέρωτοι και
ζηλιάρηδες. Εδώ καλά, καλά μας κούρευαν τις
καταθέσεις και εμείς καρναβαλιζόμασταν. Τι
θέλουν τώρα αυτοί, δεν ξέρω. Μάλλον ζηλεύουν αφού η δική τους Πριμέρα είναι υποδεέστερη σε σχέση με την δική μας Cyprus League. Και υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά επίσης. Στην Ισπανία, λέει, η δική τους αστυνομία
έχει προβεί σε πάνω από 20 συλλήψεις από αντρικές ομάδες της Σεκούντα Ντιβιζιόν αλλά και
των γυναικείων ομάδων. Ενώ εμάς τα ξεφτέρια,
όλη η Ευρώπη μιλά για την αφεντιά μας και ο
αστυνομικός συνεχίζει το τάβλι με το συνάδελφό του. Το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής είναι 2020 και στο 41ο πρώτο παιγνίδι, ο ένας έκλεισε
το εξάπορτο άρα είναι και το φαβορί. «Πανεπιστήμιο» είπαμε ότι είμαστε. Τι θες δηλαδή να
σταματήσουμε τα μαθήματα και να το ρίξουμε
στην επανάσταση; Πώς θα έρχεται ο ξένος να
κάνει τα μαθήματά του; Με την παρέμβαση της
αστυνομίας; Αφού είπαμε… μαζεύουμε επαίνους. Καλά, καλά στη Νέα Υόρκη και στο Παρίσι
δεν μας έγραψαν ακόμη. Μέχρι τότε έχουμε.
Προς το παρόν είπαμε το σκορ είναι 20-20.
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-1,17%

X.A.
-1,24%

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Κ. Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ

Η κλιματική αλλαγή
και ο ρόλος της Κύπρου
Η περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι ευά-

λωτη στην κλιματική αλλαγή τονίζει ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κύπρου Κώστας Ν.
Παπανικόλας. Επισημαίνει ότι προβλέπονται καύσωνες και μείωση της βροχόπτωσης
και υπογραμμίζει το ρόλο της Κύπρου για
αντιμετώπιση του φαινομένου. Σελ. 6

ΕΛΛΑΔΑ

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-0,98%

1,34%

0,56%

2,31%

0,80%

ΔΙΕΘΝΗ
Εμπορικό
πόλεμο
στην Κίνα
κύρηξε
ο Τραμπ.

Σελ. 9

Πετρέλαιο

€/$

1,79%

-1,68%

Εμεινε μόνο το Capital Plan από Ελληνική

Τη Δευτέρα η ΣΚΤ πρέπει να γνωρίζει τη μετοχική δύναμη της τράπεζας που θα την απορροφήσει
Η τελευταία κίνηση για απόκτηση
του καλού κομματιού του Συνεργατισμού ανήκει στην Ελληνική
Τράπεζα, η οποία έως τη Δευτέρα
θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωματική πρόταση με το Capital

Plan. Δηλαδή τα ονόματα των μετόχων που θα απορροφήσουν τα
στοιχεία του ενεργητικού και του
παθητικού της Τράπεζας (καλό
Συνεργατισμό), από υφιστάμενους
και άλλους επενδυτές. Ακολούθως,

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεργατισμού θα συνέλθει για να
εξετάσει την πρόταση που θα έχει
ενώπιόν του από την Ελληνική
Τράπεζα και αναμένεται ότι θα
κλείσει το τελικό deal. Τα βασικά

χαρακτηριστικά της συμφωνίας
όμως έχουν καθοριστεί και παρουσιάστηκαν ενώπιον του
Υπουργικού Συμβουλίου προχθές.
Κλείδωσαν και τα νούμερα για το
προσωπικό το οποίο θα μεταφερ-

Ο βασιλικός γάμος τόνωσε το λιανεμπόριο

Νέοι στόχοι τραπεζών
για μείωση των ΜΕΔ
Ακόμα πιο ψηλά βάζουν τον πήχυ οι τράπεζες στην Ελλάδα για τη μείωση των κόκκινων
δανείων. Σύμφωνα με πληροφορίες, στα αναθεωρημένα σχέδια που θα παρουσιάσουν το
φθινόπωρο ο στόχος της μείωσης θα είναι κατά 10% με 15% –περίπου 10 δισ.– υψηλότερος σε σχέση με τον σημερινό. Σελ.8

θεί στην Ελληνική Τράπεζα. Από
τους 2.657 υπαλλήλους της ΣΚΤ
αναμένεται οι 1.100 να καταλήξουν στην Ελληνική, ενώ από τα
172 καταστήματα η Ελληνική θα
λειτουργήσει τα 72. Σελ.4

Μαζί με
το κλειδί
να δίδεται
και ο τίτλος
Προσχέδιο των ντιβέλοπερς
Προσχέδιο για γρήγορη έκδοση
τίτλων ιδιοκτησίας έχουν ετοιμάσει
οι ντιβέλοπερς. Ζητούν όπως εφαρμοστεί ένα σύστημα με το οποίο ο
τίτλος ιδιοκτησίας ενός ακινήτου
να χορηγείται την ίδια ημέρα που
το παραλαμβάνει ο αγοραστής.
Πρόσθεσε ότι αυτό περιλαμβάνεται
στο προσχέδιο που έχει ετοιμάσει
ο Σύνδεσμος και θα συζητήσουν
με το υπ. Εσωτερικών. Σελ. 4

ΔΙΕΘΝΗ

Δεν επενδύουν πλέον
στο Ιράν λόγω Τραμπ
Προβληματισμό προκαλεί ο δισταγμός της

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων να
επενδύσει στο Ιράν, φοβούμενη τις αμερικανικές κυρώσεις. Ηδη, ευρωπαϊκές εταιρείες
όπως η Total και η PSA εγκαταλείπουν το
Ιράν, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο σε κινεζικές, ινδικές και ρωσικές εταιρείες. Σελ.10

Σχέδιο δράσης
με κίνητρα για
ηλεκτροκίνηση
Δηλώσεις Στέλιου Χειμώνα

Εξοχικά έως και 12 εκατ.
ευρώ σε ελληνικά νησιά
Ο συνδυασμός πολυτέλειας και θέας δεν

σταμάτησε, παρά την κρίση, να προσελκύει
αγοραστές για πολυτελή εξοχικά στην Ελλάδα. Φέτος αναμένεται κατακόρυφη αύξηση των συναλλαγών, ενώ υπάρχουν εξοχικά
που διατίθενται προς πώληση σε τιμές που
φτάνουν ακόμη και τα 12 εκατ. ευρώ. Σελ.12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

2,85%

-0,03%

Γερμανία

0,42%

-0,06%

Γαλλία

0,76%

-0,06%

Ιταλία

2,72%

-0,31%

Ισπανία

1,34%

-0,10%

Ιρλανδία

0,92%

-0,11%

Ελλάδα

4,52%

0,00%

Ην. Βασίλειο

1,33%

-0,06%

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

ΒB
BΒ+
Ba3
BB+

R-4
B
NP
B

Ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι έδωσε πνοή στο λιανικό εμπόριο στη Βρετανία τον περασμένο μήνα. Η ευθυμία από τον γάμο ενθάρρυνε τους

βρετανούς να αυξήσουν τις δαπάνες τους σε καταναλωτικά είδη. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον
Μάιο κατά 1,3% σε σύγκριση με τον Απρίλιο. Σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας, τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνουν
οι πωλήσεις τροφίμων και ειδών ένδυσης. Σελ.11

Την ανάγκη προώθησης της ηλεκτροκίνησης επισημαίνει ο γεν.
διευθυντής του υπ. Ενέργειας και
ψηφιακός πρωταθλητής Στέλιος
Χειμώνας. Σημαντική ώθηση προς
την ηλεκτροκίνηση αναμένεται
να δοθεί μέσω της παροχής κινήτρων και ήδη ετοιμάζεται κάποιο
σχέδιο. Η ηλεκτροκίνηση θα αποτελέσει μία από τις θεματικές του
συνεδρίου Cyprus in the Digital
Agenda, στις 21 Ιουνίου. Σελ.5

Α Π 0 Ψ Η / Του ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΙΕΡΕΣ*

Για μια παγκοσμιοποίηση χωρίς αποκλεισμούς
Πριν από τρία χρόνια, οι παγκόσμιοι ηγέτες
ενέκριναν ομόφωνα την Ατζέντα 2030 για
τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Για τη διαπραγμάτευση
του πλαισίου για ένα καλύτερο μέλλον, και
των 17 στόχων για την αειφόρο ανάπτυξη,
χρειάστηκαν τρία χρόνια, εκατοντάδες συναντήσεις, χιλιάδες έγγραφα και εκατομμύρια
άνθρωποι. Αυτό ήταν το εύκολο κομμάτι. Το
δύσκολο κομμάτι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη:
πρέπει να κάνουμε αυτό το σχέδιο πραγματικότητα. Οι στόχοι εγκρίθηκαν με δικαιολογημένο ενθουσιασμό. Καλύπτοντας ένα
ευρύ φάσμα, από την ενέργεια έως την εκπαίδευση και από την αστικοποίηση έως
την καινοτομία, προσφέρουν έναν ολιστικό
χάρτη πορείας για την αντιμετώπιση των
προκλήσεων του κόσμου. Στο τρίτο πλέον
έτος της εφαρμογής τους, η δυναμική βρίσκεται ακόμη με το μέρος μας. Πολλές χώρες
ευθυγραμμίζουν τις πολιτικές και τους προϋπολογισμούς τους με τους στόχους. Ολο
και περισσότερες επιχειρήσεις επενδύουν
σε νέες τεχνολογίες, ανοίγοντας νέες αγορές
και οικοδομώντας μια βιώσιμη οικονομία

του 21ου αιώνα, χωρίς αποκλεισμούς. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών βασίζονται στους παγκόσμιους στόχους για να
προωθήσουν σημαντικές τοπικές αλλαγές.
Ταυτόχρονα, ωστόσο, η πρόοδος είναι πολύ
αργή για την επίτευξη των στόχων μέχρι το
2030. Οι ένοπλες συγκρούσεις και οι ανθρωπιστικές κρίσεις του κόσμου μάς αποπροσανατολίζουν. Η δράση σε τρεις συγκεκριμένους τομείς είναι ιδιαίτερα επείγουσα.
Ο πρώτος είναι η κλιματική αλλαγή. Τα
εννέα πιο θερμά χρόνια της υφηλίου έχουν
όλα σημειωθεί από το 2005 και έπειτα. Πέρυσι,
το ποσό των καταστροφών που σχετίζονται
με την κλιματική αλλαγή έφτασε το νέο
ρεκόρ των 320 δισ. δολ. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη φιλοδοξία στις δράσεις μας, συμπεριλαμβανομένης και της μείωσης των εκπομπών ρύπανσης κατά 25% μέχρι το 2020.
Δεύτερον, όπως και οι παγκόσμιες θερμοκρασίες, έτσι και η ανισότητα συνεχίζει
να αυξάνεται. Η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει
αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα – αυξημένο
πλούτο, μια ισχυρή παγκόσμια μεσαία τάξη,

σημαντική μείωση της φτώχειας. Ωστόσο,
πάνω από 800 εκατ. άνθρωποι εξακολουθούν
να ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Και
πολλοί άνθρωποι, τομείς και περιφέρειες αισθάνονται ότι μένουν πίσω, ανίκανοι να
συμμετάσχουν στην ορατή ευημερία της
παγκοσμιοποίησης. Αυτό, με τη σειρά του,
υπονομεύει την κοινωνική συνοχή και αυξάνει
την ελκυστικότητα των λαϊκιστών και των
ξενόφοβων.
Τρίτον, δεν θα καταπολεμήσουμε την
ανισότητα και την κλιματική αλλαγή, ούτε
θα επιτύχουμε κανέναν από τους κοινούς
στόχους μας, χωρίς να ενδυναμώσουμε τις
γυναίκες και τα κορίτσια του κόσμου. Οι διακρίσεις λόγω φύλου επιμένουν. Η αντιπροσώπευση στην πολιτική ζωή και στον επιχειρηματικό κόσμο αυξάνεται, αλλά με αργό
ρυθμό. Μέσα στα ίδια τους τα νοικοκυριά,
οι γυναικείες φωνές συχνά καταπνίγονται.
Σήμερα κιόλας, πρέπει να εξετάσουμε
μακροσκοπικά τα θέματα που μας αφορούν.
Η τεχνολογική καινοτομία παρέχει απαντήσεις σε πολλές πιεστικές προκλήσεις.

Ωστόσο, οι εξελίξεις που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη, τη γενετική μηχανική
και τον κυβερνοχώρο έχουν και σκοτεινές
πλευρές. Θα οδηγήσουν σε αναταραχές
στις αγορές εργασίας, στην παγκόσμια
ασφάλεια και στην ευρύτερη κοινωνία.
Πρέπει να εργαστούμε σε διάφορους τομείς
και να εξασφαλίσουμε πως τα οφέλη της
Τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης τα
απολαμβάνουν όλοι. Οι στόχοι για τη Βιώσιμη
Ανάπτυξη είναι το μονοπάτι που μας οδηγεί
σε ένα κόσμο δικαιότερο, πιο ειρηνικό και
ευημερούντα, και σε έναν υγιή πλανήτη.
Είναι επίσης μια πρόσκληση για αλληλεγγύη
μεταξύ των γενεών. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο
καθήκον από το να επενδύσουμε στην ευημερία των νέων. Είμαι αποφασισμένος να
διασφαλίσω πως ένας αποτελεσματικός και
μεταρρυθμισμένος ΟΗΕ θα καταφέρει να
επιτρέψει στους ανθρώπους παντού, του
σήμερα και του αύριο, να ανταποκριθούν
στις ανάγκες τους και να υλοποιήσουν τις
προσδοκίες τους.
* Ο κ. Αντόνιο Γκουτιέρες είναι γ.γ. του ΟΗΕ.
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AΠΟΨΗ

Του ΜΙΧΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Μπορούσε να διασωθεί
ο Συνεργατισμός;
Υπάρχουν πολλοί λόγοι που συμβάλλουν στην αποτυχία μιας
τράπεζας. Δεν είναι μονάχα μια
λανθασμένη απόφαση ή κάποια
αποτυχημένη επένδυση. Αντίθετα, είναι διάφοροι παράγοντες
που συμβάλλουν σε ένα τόσο
καταστροφικό γεγονός. Πολλοί
πιστεύουν πως ο Συνεργατισμός
ολοκλήρωσε τον κύκλο του. Άλλοι όμως εκφράζουν την άποψη
πως έγιναν κακοί χειρισμοί. Το
βέβαιο είναι πως το 2013 η κατάσταση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας, της δεύτερης
μεγαλύτερης συστημικής τράπεζας όπως είχε διαμορφωθεί
πια το τραπεζικό τοπίο μετά
την κατάρρευση της Λαϊκής,
δεν ήταν διαφορετική από τις
άλλες δύο, δηλαδή την Τράπεζα
<
<
<
<
<
<
<

Πώς εξηγείται άλλωστε το γεγονός ότι
μόλις ένα χρόνο πριν
η ΣΚΤ ήταν κερδοφόρα αλλά και ικανοποιητικά κεφαλαιοποιημένη και γίνονταν
σχεδιασμοί για την
εισαγωγή της στο
κυπριακό χρηματιστήριο;
Κύπρου και την Ελληνική. Και
οι τρεις τράπεζες αντιμετώπιζαν
περίπου τις ίδιες προκλήσεις,
είχαν τους ίδιους δείκτες κεφαλαιουχικής επάρκειας αλλά
και μη εξυπηρετούμενων δανείων, ωστόσο διέφεραν σε άλλους τομείς όπως το κόστος σε
σχέση με τα έσοδα. Κάποιες
εξηγήσεις που δίδονται σήμερα
για τις αμαρτίες του παρελθόντος στερούνται σοβαρού υπόβαθρου καθώς άλλα λέγονταν
στο παρελθόν.
Η πορεία της ΣΚΤ ήταν σχετικά καλή μέχρι την ανακάλυψη
του προβλήματος από τον χρηματοοικονομικό επίτροπο που
αφορούσε υπερχρεώσεις σε κάποια δάνεια και μια σοβαρή οικονομική επιβάρυνση για το
2017, ωστόσο το πρώτο μεγάλο
καμπανάκι κτύπησε με την αποχώρηση του Μάριου Κληρίδη
από τη θέση του διευθύνοντος
συμβούλου πριν από τρία πε-

ρίπου χρόνια. Είχε γίνει λόγος
για κακή διακυβέρνηση και πολιτικές παρεμβάσεις κομμάτων.
Βέβαια όλοι γνωρίζουν πιο κόμμα κυβερνά. Εξίσου σοβαρό
καμπανάκι ήταν και η προ μηνών αποχώρηση του προέδρου
του ΔΣ Τάκη Ταουσάνη, η οποία
σύμφωνα με κάποιους έθεσε
σε εγρήγορση τον ΕΕΜ για να
ακολουθήσουν τα όσα βιώνουμε
σήμερα.
Ο κ. Ταουσάνης, σύμφωνα
με κάποιες πληροφορίες, έθεσε
υπόψη του ΕΕΜ τα κακώς έχοντα. Αν όμως ήταν ζήτημα κακής
διακυβέρνησης τότε η Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου και η διοικήτρια γιατί δεν είχαν παρέμβει; Αν οι διοικούντες στη ΣΚΤ
δεν ήταν κατάλληλοι, όπως κάποιοι διατείνονται, τότε και
πάλι γιατί η ΚΤΚ και ο Ενιαίος
Εποπτικός Μηχανισμός που είχαν την κύρια ευθύνη για αυτά
τα θέματα δεν είχαν προβεί στις
αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες; Πώς εξηγείται άλλωστε
το γεγονός ότι μόλις ένα χρόνο
πριν η ΣΚΤ ήταν κερδοφόρα
αλλά και ικανοποιητικά κεφαλαιοποιημένη και γίνονταν σχεδιασμοί για την εισαγωγή της
στο κυπριακό χρηματιστήριο;
Τι έκανε το δημοσιονομικό συμβούλιο για να προειδοποιήσει;
Μήπως είναι απλά η ανικανότητα ή κάτι άλλο; Χωρίς αμφιβολία όμως τη μεγαλύτερη θεσμική ευθύνη φέρει η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη η οποία έχει την
ευθύνη της εποπτείας του τραπεζικού συστήματος αλλά και
τα εργαλεία για να παρέμβει
όπου κρίνει σκόπιμο. Δεν προκαλεί έκπληξη όμως που η πορεία της ΚΤΚ στον αυτόματο
πιλότο δεν πρόσεξε τον ελέφαντα στο δωμάτιο. Διότι και
ο πλέον ανίκανος διοικητής που
πέρασε από την ΚΤΚ είχε στο
τέλος αντιληφθεί, έστω αργά,
το πρόβλημα στην Λαϊκή και
ξεφορτώθηκε τον Βγενόπουλο
και την παρέα του. Οι πολίτες
αναμένουν απαντήσεις όχι μόνο
για αυτά αλλά και για πολλά άλλα σχετικά ερωτήματα. Φαίνεται
πως για άλλη μια φορά το πολιτικό σύστημα απέτυχε να διαχειριστεί μια μεγάλη οικονομική
πρόκληση επιβαρύνοντας σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό. Η φερεγγυότητα του
πολιτικού συστήματος αγγίζει
πλέον αυτό του Συνεργατισμού.
Ίσως και λίγο χαμηλότερα.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α
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ΔΗΚΤΗΣ

diktis@kathimerini.com.cy

Τελειώνει το μαρτύριο
του Συνεργατισμού
Επί δύο εβδομάδες η Διοίκηση της Συνεργατι-

κής Κυπριακής Τράπεζας, της Ελληνικής Τράπεζας και οι εμπλεκόμενοι με τη συναλλαγή
του Υπουργείου Οικονομικών, κοιμούνται δεν
κοιμούνται για 5 ώρες την ημέρα. Ολημερίς οληνυχτίς στα τραπέζια των διαπραγματεύσεων. Ας ελπίσουμε το αποτέλεσμα να είναι ανάλογο της προσπάθειας και οι σχεδιασμοί να
μην είναι της φράσης που λέει ο λαός «της νύχτας τη δουλειά τη βλέπει η μέρα και γελά».

••••
Στερεύουν τα κόμματα
Λίγες ημέρες έχουν απομείνει ακόμα για επι-

κρίσεις από τα κόμματα που δεν στηρίζουν τη
συναλλαγή της ΣΚΤ με την Ελληνική Τράπεζα,
καθώς βλέπουν το διαπραγματευτικό χαρτί Συνεργατισμός να φεύγει. Η κριτική καλή και
πρέπει να υπάρχει, αλλά μην υπάρχει γκρίνια
για ένα ζήτημα στο οποίο εάν δεν υπάρξει επιτυχής κατάληξη η οικονομία του τόπου θα πάρει την κατιούσα.

••••
Αναμένοντας την Ελληνική
Ποιος θα το φανταζόταν ότι η τύχη της Κύπρου

θα κρεμόταν από μία μικρή τράπεζα όπως η
Ελληνική. Αντίστροφα, ποιος θα το φανταζόταν
ότι μία μικρή τράπεζα όπως η Ελληνική θα μεγαλώσει τόσο πολύ σε μία νύχτα και θα έχει
ΜΕΔ γύρω στο 18 - 20% από το 51-52 που κυμαίνονται τώρα.

••••
5 σεντ οι πλαστικές
σακούλες

Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης ανοίγει την πόρτα στην Ελληνική Τράπεζα.

Φρένο στην χρήση πλαστικών σακούλων επι-

διώκει η ΕΕ με την χρέωση 5 σεντ έκαστη από
όλους τους εμπορευόμενους. Και αυτό γιατί οι
πλαστικές σακούλες μιας χρήσης αλλά και τα
πλαστικά γενικότερα αποτελούν ένα από τους
μεγαλύτερους περιβαλλοντικούς κινδύνους
στον πλανήτη. Ήδη τεράστιος αριθμός πλαστικών σακούλων που διοχετεύεται με διάφορους
τρόπους στη θάλασσα και διασπάται σε μικρότερα κομματάκια αποτελεί «τροφή» για ψάρια,
φάλαινες και χελώνες που τις περνούν για πλακτόν ή ακόμα και για άλλα είδη οργανισμών με
τα οποία τρέφονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
την δηλητηρίαση της διατροφικής αλυσίδας, μέρος της οποίας καταλήγει στον άνθρωπο. Πέραν
αυτού, όμως χελώνες, δελφίνια και φάλαινες
χάνουν την ζωή τους σε μεγάλους αριθμούς καταναλώνοντας πλαστικά. Η αφύπνιση των πολιτών για τερματισμό της χρήσης πλαστικών μιας
χρήσης αποτελεί τον μεγάλο στόχο της ΕΕ.

••••
Η άλλη όψη των μη
εξυπηρετούμενων

Γνωστό κλαμπ που μεσουρανούσε στο κέντρο

της Λευκωσίας την προηγούμενη δεκαετία πω-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Μοναδιαία
ελαστικότητα ζήτησης
Μοναδιαία ελαστικό-

τητα ζήτησης υφίσταται για αγαθά και υπηρεσίες των οποίων η
μεταβολή στη ζητούμενη ποσότητά τους
είναι ίση με τη μεταβολή στην τιμή τους.
Δηλαδή, η αύξηση (μείωση) στην τιμή τους οδηγεί σε μείωση (αύξηση)
στη ζητούμενη ποσότητά τους, κατά
τον ίδιο βαθμό, κάτι που ουσιαστικά
είναι πολύ σπάνιο να συμβεί στην
αγορά.
Μάριος Χαραλαμπίδης
Καθηγητής Διοίκησης και Οικονομικών
Cyprus Institute of Marketing / The
Cyprus Business School

AΠΟΨΗ

λούσε την μπουκάλα βότκας 100 λίρες, δηλαδή
171 ευρώ. Σε ανάλογο νυκτερινό κέντρο που
βρίσκεται πλησίον του παλιού κλαμπ η βότκα
πωλείται τώρα στα 80 ευρώ! Θυμηθήκαμε πως
την προηγούμενη δεκαετία σε γνωστή καφετέρια στην Στασικράτους το φραπέ είχε τιμή 4 λίρες ενώ τώρα μόλις 3 ευρώ. Οι τιμές εκείνες
ήταν αποτέλεσμα του υπερδανεισμού που οδήγησε σε πρωτοφανή επίπεδα διεθνώς το ύψος
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη Κύπρο.

••••
To ΔΝΤ αλλάζει τους όρους
για την πρώτη κατοικία

Επιφυλάξεις εκφράζει το ΔΝΤ για τους σχεδια-

σμούς της κυβέρνησης σε σχέση με δημιουργία φορέα διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Ωστόσο αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί με την δημιουργία ενός προγράμματος οικονομικής στήριξης με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ενώ τα υπόλοιπα να αφεθούν στις
τράπεζες να τα διαχειριστούν. Ο Χάρης έχει
άλλη άποψη από αυτή του ΔΝΤ, με έσοδα που
θα ανέρχονται τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ το
χρόνο παρά την αύξηση του δημοσίου χρέους.

Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Ο Ανάδρομος Ερμής
Το πρώτο και το τελευταίο real estate
που βλέπει σε μια χώρα ένας επισκέπτης είναι το αεροδρόμιό της.
Τουλάχιστον σε κλίμακα 1 προς 1.
Επειδή μετά ισχύει το τραγούδι του
Χατζή που λέει πως σαν δεις τον
κόσμο από ψηλά σε αεροπλάνο, τα
σπίτια γίνονται σπιρτόκουτα και
το μεγαλύτερο ανάκτορο μοιάζει
μ’ ένα μικρούλι τόπι.
Ενδιαφέρουσα λέξη το «τόπι».
Κάπως έτσι θα έλεγα συμπεριφέρονται οι διαχειριστές του αεροδρομίου στους επιβάτες τους, σαν
μικρά μπαλάκια που πότε τα κλωτσάνε από τη μια, πότε από την
άλλη και αυτά κυλάνε μέχρι να
βρουν ένα τοίχο να κτυπήσουν για
να πάνε στην επόμενη κατεύθυνση.
Δεν ξέρω αν χρειάστηκε να ταξιδέψετε πρόσφατα, αλλά αν το
πράξατε πιθανώς θα είδατε το μπάχαλο που δημιουργείται πριν και
κατά τον έλεγχο διαβατηρίων. Πρώτα, έχετε να περάσετε από τον αυτόματο έλεγχο των καρτών επιβίβασης. Ωραίο σύστημα. Απλά προς
πληροφόρηση, δεν είναι τόσο αυτοματοποιημένο που να φωνάζει,
«έλα ρε μεγάλε, εσύ που χάσκεις
ίσια πάνω, πήγαινε στο μηχάνημα
αριθμός τρία να περάσεις...»... Βλέπετε, το φωτάκι άμα είναι πράσινο
σημαίνει πως είναι διαθέσιμο να
πας, ενώ άμα είναι κόκκινο σημαίνει
κάποιος άλλος το χρησιμοποιεί –
για κάποια δευτερόλεπτα δηλαδή,
και μετά θα πρασινίσει και αυτό.
Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει

μόνιμα προσωπικό εκεί που να βοηθά τον κόσμο για εύκολη διακίνηση.
Κάποτε υπάρχει, κάποτε όχι. Και
αρκετές φορές όλο και με κάτι άλλο
θα είναι απασχολημένο επειδή μπορεί και να του έχουν ανατεθεί ταυτόχρονα και 3-4 καθήκοντα, υποθέτω.
Αφού περάσουμε το πρώτο εμπόδιο του στίβου μάχης, μπαίνουμε
στο λαβύρινθο του …Pac- Man.
Σκοπός είναι να φάμε όλες τις τελείες
(επιβάτες που προηγούνται), χωρίς
να μας πιάσουν τα τρία – τέσσερα
φαντάσματα (αστυνομικίνες) που
διακινούνται ελεύθερα ανάμεσα
μας με ή χωρίς κάποιο λόγο και αλλάζουν όπως κάτσει και χωρίς προειδοποίηση τους διαδρόμους.
Πρόσφατα προστέθηκε και ένα
power- pill ή energizer όπως στο
κλασικό παιχνίδι του Pac – Man
όπου άμα το φας, μπορείς να φας
και τα φαντάσματα. Το energizer
αυτό ονομάζεται «δίοδος ταχείας
πρόσβασης». Άμα πληρώσεις €5
το άτομο, σου ανοίγει η πύλη για
fast- track έλεγχο διαβατηρίου. Μόλις σου ρουφήξει το πεντάευρο
παίρνεις και ένα ύφος του στυλ,
«Χα! Μείνετε χώρκατοι στη γραμμή
να περιμένετε με τα κινεζούθκια!
Εγώ είμαι σε άλλο λέβελ!» και κομπάζοντας προχωράς σαν VIP στο
Αθηνών Αρένα. Ή έτσι τουλάχιστον
νομίζεις.
Φυσικά αυτό που παράβλεψες
είναι πως από τα καμιά δεκαριά κιόσκια ελέγχου διαβατηρίων τουλάχιστον τα μισά μονίμως δεν λει-

τουργούν από το 2009 που άνοιξε
το αεροδρόμιο και από αυτά που
είναι στελεχωμένα όλα πλην ενός
έχουν φωταγωγημένη την πινακίδα
«Όλα τα Διαβατήρια – All Passports»
και μόνο το ένα έχει φωταγωγημένη
την πινακίδα «ΕΕ, Ελβετία» και το
σήμα των ΑΜΕΑ.
Ο διάδρομος του Pac – Man,
υπενθυμίζω είναι ένας, συν άλλος
ένας για εσένα που πλήρωσες πέντε
ευρώ για να είσαι VIP. Το μαγικό;
Το μαγικό είναι πως όλοι οι «VIP»
μαζεύεστε στο πρώτο κιόσκι που
μαζεύονται και κάποιοι κάτοχοι ευρωπαϊκών διαβατηρίων – όσων φυσικά δεν έλιωσαν τα νεύρα τους να
περιμένουν τις παρεμβαλλόμενες
δεκάδες Ρώσων, Κινέζων κ.λπ που
πάνε στο «All Passports», με αποτέλεσμα να φωνάζετε πως εσείς
πληρώσατε και δεν προχωράτε!
Και ας μη βγει κανένας υπεύθυνος
να το διαψεύσει, το είδα και το άκουσα ο ίδιος περιμένοντας στο «All
Passports».
Οι πλείστοι κάτοχοι ευρωπαϊκών
διαβατηρίων ελέγχονται στα «All
Passports» κιόσκια και σε κάνει να
διερωτάσαι τελικά ποια η αξία του
ευρωπαϊκού διαβατηρίου στην χώρα
σου. Μην πω για τα ειρωνικά σχόλια
των Γερμανών, των Άγγλων και των
υπολοίπων Ευρωπαίων που ακούγονται λόγω αυτής της μπουρδελοποίησης της διαδικασίας.
Και άμα υποδείξεις το αυτονόητο
του μπάχαλου σε κάποια αστυνομικίνα, θα σου την πει ειρωνικά
πως «καλά δεν διαβάζεις πινακί-

δες;»... Και αν δεν διστάσεις και της
πεις να σου δείξει τι ακριβώς λέει
η πινακίδα, σου τη δείχνει με καμάρι
νομιζόμενη πως θα σε αποστομώσει
και ακόμη και τότε δεν αντιλαμβάνεται πως άμα η ανακοίνωση σε
μια κόλα Α4 που πρέπει να ψάξεις
να τη δεις γράφει, Ευρωπαίοι δεξιά
και όλοι οι άλλοι αριστερά, τη στιγμή
που μόνο δεξιά υπάρχει διάδρομος
με μονή σειρά ατόμων ... κάτι δεν
γωνιάζει ...! Αλλά πού να γίνει παραδοχή λάθους...
Δεν αρκεί λοιπόν ένα κτήριο να
είναι επιβλητικό, καλοκτισμένο και
καθαρό. Χρειάζεται και σωστή διαχείριση σε όλα τα επίπεδα έτσι ώστε
ο χρήστης να είναι ευχαριστημένος.
Σε ό,τι αφορά στο αεροδρόμιο στο
πρώτο κομμάτι λαμβάνει σχεδόν
άριστα. Στο δεύτερο κομμάτι λαμβάνει κάτω του μετρίου. Και είναι
κρίμα επειδή η πρώτη και η τελευταία εικόνα που αφήνουμε στους
επισκέπτες μας είναι σημαντική.
Όσο για εμάς τους ντόπιους, μας
δίνεται η ανεπιθύμητη ευκαιρία να
επικρίνουμε με αυτό τον τρόπο.
Και ο έλεγχος των διαβατηρίων δεν
είναι το μόνο πράγμα που χρήζει
άμεσης βελτίωσης. Είναι και το
θέμα των ταξί όπου έχουμε παγκόσμια πατενταρισμένη διαδικασία
η οποία σου βροντοφωνάζει το
«Welcome to Cyprus» με σαρκαστική διάθεση.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Το πολυβραβευμένο οινοποιείο του τόπου
μας, συμπληρώνει φέτος 20 χρόνια
Πορεία
Το 1998 μια ομάδα αμπελουργών
της Πιτσιλιάς αποφάσισε να προχωρήσει στην αξιοποίηση των αμπελώνων της Κυπερούντας, οι οποίοι
ήταν ανέκαθεν γνωστοί για την υψηλή
τους ποιότητα. Η σημαντική αυτή
προσπάθεια, συνάντησε την κατάλληλη στιγμή, το όραμα της οικογένειας
Φωτιάδη που δεν ήταν άλλο από την
παραγωγή εκλεκτών κυπριακών
κρασιών με ιδιαίτερο χαρακτήρα.
Έτσι ξεκίνησε η λειτουργία του Οινοποιείου Κυπερούντας, με τα πρώτα
πειραματικά κρασιά να οινοποιούνται
το 2001. Το 2002 καθορίζεται η σειρά
των κρασιών και παράγεται η πρώτη
εμπορική εσοδεία, τα κρασιά της
οποίας κυκλοφορούν για πρώτη
φορά στην αγορά το 2003.
Σήμερα, 20 χρόνια μετά, η ταυτότητα των κρασιών του Οινοποιείου
έχει εδραιωθεί ως κορυφαία ανάμεσα στις επιλογές των πιο απαιτητικών οινοφίλων. Η αφοσίωση, το
πάθος, το ταλέντο, η τεχνογνωσία,
η χρήση των πιο εξελιγμένων μεθόδων, συντελούν στη δημιουργία
κρασιών υψηλής ποιότητας. Επιστέγασμα όλων των πιο πάνω δυναμικών χαρακτηριστικών, αποτελούν οι συνεχείς διακρίσεις και βραβεύσεις τόσο σε τοπικό, όσο και
διεθνές επίπεδο.
Τοποθεσία
Το χαρισματικό περιβάλλον της
περιοχής, δημιουργεί τις ιδανικές
συνθήκες για παραγωγή οίνου εκλεκτής ποιότητας. Οι αμπελώνες βρίσκονται σε ένα εξαιρετικά υψηλό
υψόμετρο 1400 μέτρων, αποτελώντας την υψηλότερη οινοποιία της
Ευρώπης και μια από τις υψηλότερες
στον κόσμο. Το φτωχό και απότομο
έδαφος της περιοχής, αλλά και οι
ήπιες θερμοκρασίες, συναινούν

στην αβίαστη ωρίμανση των σταφυλιών, ενώ οι χαμηλές αποδόσεις
των αμπελώνων συμβάλλουν στη
συμπύκνωση των αρωματικών και
γευστικών συστατικών του φρούτου
και κατ’ επέκταση στην παραγωγή
οίνου εγγυημένης ποιότητας.

Εγκαταστάσεις
Το Οινοποιείο Κυπερούντας, στέκει στον ανοιχτό ορίζοντα σε μια
καμπή του δρόμου, αγναντεύοντας
από ψηλά τη θάλασσα της Λεμεσού.
Είναι κτισμένο σε τρία επίπεδα, τα
οποία εξασφαλίζουν ηπιότερη μεταφορά του κρασιού με τη χρήση
της βαρύτητας. Χάρη στον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και στην ομάδα
των συνεργατών του Οινοποιείου,
το κρασί εμφιαλώνεται κάτω από
εξαιρετικές συνθήκες. Η υπόγεια
κάβα της μονάδας με την ολόχρονα
σταθερή θερμοκρασία και υγρασία,
φιλοξενεί 300 και πλέον δρύινα βαρέλια των 225 και 300 λίτρων. Εδώ
ωριμάζουν και εξελίσσονται τα κρασιά
του Οινοποιείου, για να κριθούν στη
συνέχεια από τους έμπειρους οινολόγους και εφόσον είναι έτοιμα να
κυκλοφορήσουν στην αγορά. Η συνολική ετήσια παραγωγή κυμαίνεται
στις 300.000 φιάλες.
Ποικιλίες
Οι ιδιόκτητοι αμπελώνες του Οινοποιείου καλύπτουν συνολικά έκταση 14 εκταρίων, τα οποία φιλοξενούν
σταφύλια των λευκών ποικιλιών Chardonnay και Ξυνιστέρι, καθώς και
τις ερυθρές Cabernet Sauvignon
και Syrah. Συνεργαζόμενοι κι αυστηρώς επιλεγμένοι αμπελώνες
από την Κυπερούντα, τα κρασοχώρια
της Λεμεσού, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Πάφου, προσφέρουν επίσης πρώτη ύλη για την
παραγωγή κρασιού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τα κρασιά του Οινοποιείου Κυπερούντας, διανέμονται
από τον Όμιλο εταιρειών Φώτος Φωτιάδης,
σε επιλεγμένα σημεία λιανικής πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες, στο Facebook
https://www.facebook.com/Kyperounda.Winery
& στο Ιnstagram
https://www.instagram.com/kyperounda_winery/?hl=en

Η γκάμα των κρασιών
Η γκάμα των κρασιών της μονάδας αποτελείται
από ξηρά κρασιά όλων των χρωμάτων (λευκά,
ροζέ, κόκκινα) και τύπων (φρέσκα και παλαιωμένα), διαθέτοντας έτσι μια πληρότητα επιλογών για όλα τα γούστα.

4 Πετρίτης: Το κρασί-σημαία του οινοποιείου.
Οινοποιείται από μια γηγενή ποικιλία (Ξυνιστέρι). Το 2016, το κορυφαίο οινικό περιοδικό “Decanter” περιέλαβε τον Πετρίτη
στη λίστα με τα 50 πιο εντυπωσιακά κρασιά
του κόσμου, στην κατηγορία κρασιών με
κόστος κάτω των £50.

4 Άλιμος: Κλασικό Chardonnay, εμπλουτισμένο
με αρωματική πολυπλοκότητα αρωμάτων,
πλούσια γεύση και την ικανότητα να αναπτύσσεται στο μπουκάλι.

4 Ανδεσίτης: Ξηρό κόκκινο κρασί, αρμονική
συνεύρεση των γαλλικών ποικιλιών Cabernet
Sauvignon, Grenache και Mourvedre.

4 Ψηλά Κλήματα: Cabernet Sauvignon με ιδιαίτερα
ευγενικό χαρακτήρα, ωριμάζει σε δρύινο
βαρέλι για 18 μήνες, χαρίζοντας γεμάτη γεύση
και αρωματική πολυπλοκότητα.

4 Σκοπός: Ποικιλία Shiraz ξεχωριστού χαρακτήρα, με ιδιαίτερο άρωμα εξαιτίας της ωρίμανσης του σε καινούργια δρύινα βαρέλια

4 Ροζέ: Δύο ποικιλίες κόκκινου σταφυλιού,
συνθέτουν το ροζέ του Οινοποιείου. Φρουτώδες άρωμα και έντονη πλούσια γεύση.

4 Κουμανδαρία: Ωριμάζει για τουλάχιστον δύο
χρόνια σε δρύινα βαρέλια, αποκτώντας
σύνθετο άρωμα, συμπυκνωμένη γεύση και
εντυπωσιακή ισορροπία.

4 Ακτή: Κομψό, πληθωρικό και ευχάριστο, το
νέο ροζέ του Οινοποιείου συνδυάζει δύο
κυπριακές ποικιλίες, 80% Λευκάδα και
20% Μαύρο.

ΕΠΟΣ, η σειρά
του Οινοποιείου μας από
μοναδικούς αμπελώνες
Η «αμπελουργία ακριβείας» και η συνεχής
εποπτεία σε όλα τα στάδια της οινοποίησης
είναι οι καθοριστικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στη δημιουργία αυτής της μοναδικής ποιότητας κρασιών, τα οποία παράγονται σε πολύ μικρές ποσότητες. Η γκάμα
αποτελείται από το ΕΠΟΣ ερυθρό από τις
ποικιλίες Syrah & Cabernet Sauvignon και
το ΕΠΟΣ λευκό από την ποικιλία Chardonnay.
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Τα βλέμματα
τώρα στραμμένα
στην Ελληνική

Πράσινο φως Υπουργικού για την κατ΄ αρχήν πρόταση –
Αναμένεται η μετοχική δομή που θα απορροφήσει τη ΣΚΤ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Δευτέρα, 18 του μηνός, είναι εν
τέλει η μεγάλη ημέρα για την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Το
Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεργατισμού θα συνέλθει για να εξετάσει την πρόταση που θα έχει
ενώπιόν του από την Ελληνική
Τράπεζα. Υπάρχει μία ειδοποιός
διαφορά. Αν και η Ελληνική Τράπεζα επιβεβαίωσε ότι υπέβαλε τελική προσφορά για την απόκτηση
μέρους των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του Συνεργατισμού με την προσφορά να υπόκειται, μεταξύ άλλων, σε αύξηση
κεφαλαίου της εταιρείας, μέχρι τη
Δευτέρα θα πρέπει να έχει καταθέσει μία συμπληρωματική με το
Capital Plan. Επί της ουσίας, τα
ονόματα των μετόχων που θα απορροφήσουν τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της
Τράπεζας (καλό Συνεργατισμό),
από υφιστάμενους και άλλους επενδυτές.
Τα βασικά χαρακτηριστικά της
συμφωνίας όμως έχουν καθοριστεί
και παρουσιάστηκαν ενώπιον του
Υπουργικού Συμβουλίου για έγκριση την Παρασκευή στις 6.30 . Αν
και η πρόταση που κατέθεσε η Ελληνική Τράπεζα δεν περιλάμβανε
το σχέδιο μετοχικής δομής, το
Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε
θετικά επί της πρότασης και έδωσε
την έγκρισή του υπό την αίρεση
της κατάθεσης του σχεδίου μετοχικής δομής μέχρι τη Δευτέρα πριν
από την συνέλευση του ΔΣ του Συνεργατισμού. Σύμφωνα με αυτά,

η Ελληνική θα αναλάβει καταθέσεις
(παθητικό) από τη ΣΚΤ ύψους 9,7
δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ ενεργητικό ύψους 10,3 δισ. ευρώ. Μέσα
σε αυτό το πακέτο των 10,3 δισ.
ευρώ περιλαμβάνονται, σύμφωνα
με πληροφορίες, τα δάνεια, ομόλογα
παλιά και νέα, μετρητά, καθώς και
μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους
0,5 δισ. ευρώ.

Ομόλογο 1 δισ.

Ομόλογο ύψους 1 δισ. ευρώ αναμένεται να εκδώσει το κράτος αμέσως μετά το κλείσιμο - επικύρωση
της συμφωνίας (δηλαδή από Τρίτη
και έπειτα), το οποίο θα κατατεθεί
<
<
<
<
<
<
<

Εξυπηρετούμενα Δάνεια ύψους 0,5
δισ. ευρώ τα οποία φυσικά δεν θα
καταλήξουν στην Ελληνική Τράπεζα.Όσον αφορά στα ομόλογα
που θα καταλήξουν στην Ελληνική
Τράπεζα θα ανέρχονται στα 4 δισ.
ευρώ με την επίτευξη της συμφωνίας. Αυτά αποτελούνται από τα
2,5 που ήδη εκδόθηκαν τον Απρίλιο,
από το 1 δισ. που θα εκδοθεί, καθώς
και από παλιά ομόλογα που κατείχε
η Τράπεζα.

Τι θα μείνει στον «κακό»

Στον «κακό» Συνεργατισμό, δηλαδή στον Συνεργατισμό για τον
οποίο η Ελληνική Τράπεζα δεν έχει
υποβάλει πρόταση για απόκτηση,
το κράτος θα κρατήσει περιουσιακά
στοιχεία 8,3 δισ. ευρώ. Σε αυτά τα
8,3 δισ. ευρώ το κράτος θα διαθέτει
7 δισ. ευρώ αξίας Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, 0.5 δισ. ευρώ Εξυπηρετούμενα Δάνεια, ακίνητα αξίας
600 εκατ. ευρώ, 166 εκατ. ευρώ μετοχών σε εταιρείες, αλλά και μετρητά ύψους περίπου 60 – 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Δημιουργείται παράλληλα ο Φορέας Διαχείρισης Δανείων μετά την
πράξη Ελληνικής – ΣΚΤ,
με σημαντικά οικονομικά οφέλη παρά την αύξηση του δημοσίου χρέ- Με κέρδος ο Φορέας
Από τη στιγμή που η Ελληνική
ους βραχυπρόθεσμα.
στην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα όπως έγινε με τα 2,5 δισ. ευρώ
τον Απρίλιο του 2018. Το ομόλογο
του 1 δισ. ευρώ θα λάβει η Ελληνική
Τράπεζα, αλλά αυτή τη φορά ο Συνεργατισμός θα κρατήσει περιουσιακά στοιχεία ύψους 1,1 δισ. ευρώ
. Αυτά θα αποτελούνται από ακίνητα ύψους 600 εκατ. ευρώ και από

που θα αποκτήσει τον «καλό» Συνεργατισμό, στο κράτος θα απομείνει ο «κακός» που θα δημιουργήσει τον Φορέα Διαχείρισης Δανείων στο αμέσως επόμενο διάστημα μετά τη συμφωνία μεταξύ
Ελληνικής – Συνεργατισμού. Το
Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα
με πληροφορίες της «Κ» έχει υπολογίσει ήδη το κόστος που θα χρειάζεται για να λειτουργήσει ετησίως,

Για να πάει στη Γεν.Συνέλευση του Συνεργατισμού ο εκπρόσωπος του κράτους, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η συμπλήρωση της πρότασης της Ελληνικής, το Capital Plan.
το οποίο θα κυμαίνεται στα 20 εκατ.
ευρώ. Σε ορίζοντα 10ετίας θα ανέλθει στα 200 εκατ. ευρώ, όμως με
αναμενόμενα έσοδα (μετρητά) τα
οποία θα ανέρχονται σε 250 εκατ.
ευρώ το χρόνο. Θα λειτουργεί με
όρους όπως προκύπτει από πηγές
του Υπουργείου Οικονομικών που
θα θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
όπως επίσης θα έχει και τον τελικό
λόγο στην έγκριση της δημιουργίας
του.
Αυτοί οι όροι θα περιλαμβάνουν
την μη εμπλοκή του κράτους στη
διαχείριση της εναπομείνασας οντότητας – Φορέα, για να διασφαλιστούν τα δάνεια από επαγγελματική διαχείριση μέσω μιας εταιρείας διαχείρισης δανείων, όπως
η Altamira. Σημαντική δε η δικλείδα
που έχει θέσει η Κομισιόν για τη
λειτουργία του, την αναβάθμιση
των εργαλείων που θα έχουν οι
τράπεζες ενάντι των ΜΕΔ, όπως
έχει κάνει λόγο ήδη το ΥΠΟΙΚ. Τα
250 εκατ. ανέφεραν οι πηγές του
ΥΠΟΙΚ είναι συντηρητική εκτίμηση
και απορρέει με την παρούσα μορφή και δράση που έχει η Altamira.
Αναμένονται αυξημένα με τις αλ-

λαγές στο νομοθετικό πλαίσιο,
όπως επίσης από τα έσοδα και την
αξία των ακινήτων των 600 εκατ.
ευρώ που απομένει στο κράτος και
που μπορεί να πωλήσει, ενοικιάσει,
μισθώσει αλλά και ακινήτων που
αποτελούν εξασφάλιση των δανείων. Υπάρχουν επίσης 500 εκατ.
εξυπηρετούμενων δανείων που εμπίπτουν στις τοπικές αρχές. Από
τα 3,5 δισ. που θα επιβαρυνθεί το
δημόσιο χρέος, το κράτος θα λάβει
τα 0,5 δισ. όλα, από τα ΜΕΔ θα λαμβάνει 250 εκατ. ευρώ μετρητών
ετησίως και άλλα χρήματα από τη
διαχείριση των ακινήτων, κατέληξε.
«Είμαστε τεκμηριωμένα αισιόδοξοι
ότι θα υπάρχει μια ροή εσόδων από
αυτή την πράξη και θα φέρουν μια
μη επαναλαμβανόμενη αύξηση του
δημοσίου χρέους. Κάθε ευρώ που
θα εισπράττεται από αυτά τα δάνεια, ενοίκια και άλλα, είναι μια
καινούργια πηγή δημοσίων εσόδων», ανέφερε ανώτατη πηγή του
Υπουργείου Οικονομικών.

Το προσωπικό

Κλείδωσαν και τα νούμερα για
το προσωπικό το οποίο θα μετα-

φερθεί στην Ελληνική Τράπεζα.
Από τους 2.657 υπαλλήλους της
ΣΚΤ αναμένεται οι 1.100 να καταλήξουν στην Ελληνική, ενώ από
τα 172 καταστήματα η Ελληνικής
θα λειτουργήσει τα 72. Αναμένεται
περί τα 200 άτομα να καταλήξουν
στο δυναμικό της διαχείρισης του
Φορέα που θα δημιουργηθεί και
θα διαχειρίζεται τα κρατικά ΜΕΔ.

Το κράτος εγγυάται το 40%

Στη συμφωνία περιλαμβάνεται
και το Asset Protection Scheme.
Το APS επί της ουσίας που συμφωνήθηκε μεταξύ Ελληνικής και Συνεργατισμού, το κράτος θα καλύπτει
ενδεχόμενο πραγματοποίησης μη
αναμενόμενων ζημιών στα δάνεια
αυτά, για διάρκεια 12 χρόνων. Ανεξάρτητος καναδικός Οίκος που διενήργησε έλεγχο στα καλά δάνεια
του Συνεργατισμού, ανέφερε ότι
είναι πολύ καλά. Στην ακραία περίπτωση που το 85% αυτών καταστούν σε αυτή τη 12ετία ως Μη
Εξυπηρετούμενα. Τότε αυτά που
θα κληθεί να δώσει το κράτος στην
Ελληνική δεν θα υπερβαίνουν τα
184 εκατ. ευρώ.

Ζητούν άμεση έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας

Η καθυστέρηση των αδειών αυξάνει τις τιμές των ακινήτων σημειώνει ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης
περς ζητούν να γίνεται ταυτόχρονα
η ολοκλήρωση του κτηρίου, η ηλεκτροδότηση, η τελική έγκριση, η
παραλαβή και η μεταβίβαση του
ακινήτου. Οι αρμόδιες αρχές θα
έχουν τον σημαντικό ρόλο δειγματολογικών ελέγχων και ιδιαίτερα
θα απελευθερωθούν στο να κάνουν
επιτόπιο έλεγχο, κάτι που δεν
ασκούν καθόλου σήμερα. Επίσης
το νέο σύστημα θα εξετάζει με διαφορετικό τρόπο τις διαφορετικές
κατηγορίες κτιρίων που οι άδειες
θα εκδίδονται με δεσμευτικό χρόνο.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Υστερα από τη συνάντηση που είχε
ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο
Αναστασιάδη, κατά την οποία συζητήθηκαν οι πτυχές των νέων κανονισμών για το Σχέδιο Πολιτογραφήσεων Ξένων Επενδυτών της Κυπριακής Δημοκρατίας, άνοιξε το
ζήτημα της έκδοσης τίτλων ιδιο<
<
<
<
<
<
<

Το προσχέδιο που έχει
ετοιμαστεί και θα συζητηθεί μαζί με το ΥΠΕΣ
προνοεί να δίδεται ο τίτλος ιδιοκτησίας στον
αγοραστή την ίδια ημέρα που μπαίνει και το
ρεύμα στο ακίνητο, να
γίνεται ταυτόχρονα παράδοση, εξόφληση και
μεταβίβαση.
κτησίας ακινήτων. Πάγια θέση του
Συνδέσμου για το φλέγον ζήτημα,
το οποίο χρήζει κατ’ αυτούς άμεσης
ρύθμισης, είναι η δημιουργία ενός
νέου συστήματος το οποίο θα έχει
–όπως υποστηρίζουν- οφέλη στην
οικονομία και θα διασφαλίζει πλήρως τους αγοραστές. Όπως πληροφορείται η εφημερίδα, έχει ετοιμαστεί ήδη ένα προσχέδιο από τους
Ντιβέλοπερς, το οποίο δεν θα έχει
εφαρμογή μόνο για τα ακίνητα τα
οποία διατίθενται στους επενδυτές
του Σχεδίου, αλλά για όλα τα ακίνητα της Κύπρου. Μιλώντας στην
«Κ» ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου,
Αντώνης Κακουλλής, ανέφερε ότι

Κλειδί οι μελετητές

Το θέμα της καθυστέρησης των αδειών δημιουργεί κόστος το οποίο επωμίζονται οι αγοραστές.
οι Ντιβέλοπερς ζητούν να εφαρμοστεί ένα σύστημα στο οποίο ο τίτλος
ιδιοκτησίας ενός ακινήτου να χορηγείται την ίδια ημέρα που παραλαμβάνει ο αγοραστής το ακίνητο.
Χαρακτηριστικά, ο κ. Κακουλλής
ανέφερε στην «Κ»: «Το προσχέδιο
που έχουμε ετοιμάσει προνοεί να
δίδεται ο τίτλος ιδιοκτησίας στον
αγοραστή την ίδια ημέρα που μπαίνει και το ρεύμα στο ακίνητο, να
γίνεται ταυτόχρονα παράδοση εξόφληση και μεταβίβαση. Αυτό είναι
το μόνο σύστημα όπως εξηγεί, που
θα διασφαλίζει τους αγοραστές, θα
μπουν στο περιθώριο οι επιχειρηματίες που ασκούν κακές πρακτικές,
θα διασφαλιστούν οι τράπεζες, αλλά
και οι επιχειρηματίες ανάπτυξης
γης. Όπως σημειώνουν οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, είναι υπόλογοι μέχρι να εκδοθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας, επειδή είναι οι ιδιοκτήτες
για τα χρόνια που θα χρειαστούν
μέχρι να εκδοθεί. Διευκρινίζουν
πως αυτό που γίνεται είναι κάτι

Κάνει καλά τη δουλειά του το Κτηματολόγιο
Μπορεί να εκκρεμούν γύρω στους

40.000 τίτλους ιδιοκτησίας για
έκδοση από τα επαρχιακά κτηματολόγια της Κύπρου, εντούτοις οι
Ντιβέλοπερς δίνουν τα εύσημα για
τη λειτουργία του. Όχι για την αμεσότητα, αλλά για την διεκπεραίωση των τίτλων. «Είναι καλό το
κτηματολόγιο, αλλά είναι αργό»,
σημειώνουν χαρακτηριστικά, θέλοντας όμως να «εκμοντερνιστεί».
Εξήγησαν ότι το μοντέλο της λειτουργίας του το δημιούργησαν οι
Βρετανοί στην Κύπρο, το οποίο

που δεν θέλουν. Η ιδέα για να βελτιωθεί το πλαίσιο των τίτλων ιδιοκτησίας είναι μια σκέψη που δεν
έχει υλοποιηθεί εδώ και 15 χρόνια,
ενώ σύμφωνα με τα παραπάνω, στο
επόμενο διάστημα θα υπάρξουν
συναντήσεις με τους αρμόδιους

λειτουργεί αποτελεσματικά και
διασφαλίζει ότι ο τίτλος που έχει
ένας ιδιοκτήτης είναι αυθεντικός
και με όλες τις απαιτούμενες
ασφαλιστικές δικλείδες. Τόνισαν
δε ότι το κράτος πλέον έχει επικεντρωθεί στο να λύσει το ζήτημα
των παλαιών τίτλων ιδιοκτησίας
που εκκρεμούν, αφήνοντας στην
άκρη ότι πρέπει να γίνει ένα καλύτερο μοντέλο για τους τίτλους και
για τα ακίνητα που αναμένονται.
Με αυτό τον τρόπο οι τίτλοι διογκώνονται, καταλήγουν.
του Υπουργείου Εσωτερικών, ώστε
να εξεταστούν ενδελεχώς οι λεπτομέρειες του προσχεδίου για γρήγορη
έκδοση των αδειών, αλλά και ταυτόχρονη έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας με την παράδοση των ακινήτων. Συνοψίζοντας, οι Ντιβέλο-

Το κλειδί για την άμεση έκδοση
τίτλων ιδιοκτησίας κρατούν οι επιστήμονες μελετητές. Όπως επισημαίνει ο κ. Κακουλλής, οι Ντιβέλοπερς θέλουν επιτέλους να δημιουργηθεί μητρώο επιστημόνων μελετητών το οποίο όμως αν και έχει
κατατεθεί ως πρόταση εδώ και έξι
μήνες, ακόμα δεν έχει εγκριθεί.
Για ορισμένες κατοικίες, εξηγούν,
ο αιτητής καταθέτει τον λεγόμενο
κόκκινο φάκελο ώστε να χορηγηθεί
η πολεοδομική άδεια. Ο μελετητής
του έργου αυτού έπειτα αναλαμβάνει μια δέσμευση, δηλαδή, επί
της ουσίας, αναλαμβάνει την ευθύνη ότι τα στοιχεία του φακέλου
που έχει στα χέρια του είναι ορθά.
Ο κόκκινος φάκελος όμως, όπως
επισημαίνουν οι Ντιβέλοπερς, δεν
έχει ξεκάθαρη νομική ευθύνη και
βάσει του προσχεδίου που έχουν
ετοιμάσει και θα έχει ενώπιον του
και το Υπουργείο Εσωτερικών, θα
ζητούν πλέον να έχει νομική ισχύ.
«Ο μελετητής θα υποβάλει αυτή
την αίτηση και θα αναλαμβάνει
την πλήρη ευθύνη της ορθότητας.
Βέβαια, για να το κάνει αυτό, θα
πρέπει ο μελετητής να είναι μέλος
του Μητρώου, το επιμελητήριο θα
τους δώσει αυτή την άδεια και θα

λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση.
Έπειτα, αυτό συνεπάγεται ότι θα
υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση
επαγγελματικής ευθύνης. Ο κάθε
μελετητής θα υπογράφει ένα χ – ψ
κτήριο με την χ- ψ ασφάλιση, θα
την καταθέτει στο ΕΤΕΚ και έτσι
θα υπάρχει και πλήρης κάλυψη από
την ασφαλιστική εταιρεία για το
ακίνητο, κάτι που γίνεται σε άλλες
χώρες», εξηγούν.

Η φούσκα του 2012

Ο κ. Κακουλλής επισήμανε παράλληλα πως ένας λόγος που δημιουργήθηκε μια τύπου «φούσκα»
των ακινήτων το 2012 ήταν η καθυστέρηση των αδειών. Αυξάνει
τις τιμές ακινήτων διότι αναγκάζει
τις εταιρείες να αγοράζουν γη αρκετά πριν από τον χρόνο ανέγερσης
και αυτός ήταν ένας από τους παράγοντες φούσκας που παρατηρήθηκε το 2012 φέρνοντας σε δύσκολη
θέση εταιρείες ανάπτυξης γης και
τράπεζες. Μια εταιρεία ανάπτυξης
για να βγάλει μια άδεια χρειάζονται
περίπου τρία χρόνια, κάτι που σημαίνει αυτομάτως ότι πρέπει να
αγοράσει ένας Ντιβέλοπερ ένα ακίνητο τρία χρόνια πριν. Αυτό, ανάγκαζε τις εταιρείες στα προηγούμενα
χρόνια που υπήρχε κίνηση στην
αγορά των ακινήτων να το αγοράσουν τρία και πέντε χρόνια πριν
από την ανάγκη για να το οικοδομήσουν. Αυτές οι πρακτικές διαφαίνεται να επιστρέφουν, σύμφωνα
με τους Ντιβέλοπερς, όπου υπάρχει
μεγάλη ζήτηση. Το θέμα της καθυστέρησης των αδειών δημιουργεί
κόστος το οποίο επωμίζονται οι
αγοραστές, ενώ οι εταιρείες ανάπτυξης γης έχουν πάντοτε κάποιο
«στοκ» οικοπέδων δεσμεύοντας
χρήματα από τα αποθεματικά τους,
δημιουργώντας εν γένει και ένα
μεγαλύτερο ρίσκο για τους Ντιβέλοπερς.
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Σχέδιο προώθησης της ηλεκτροκίνησης
Τα επόμενα βήματα της Κυβέρνησης από τον κ. Στέλιο Χειμώνα στο συνέδριο «Cyprus in the Digital Agenda» στις 21 Ιουνίου
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Στην Κύπρο ο Waldbauer της BMW

Την ώρα που στην ΕΕ επικρατεί αναβρασμός για στροφή προς την ηλεκτροκίνηση, με πρωτοπόρο την
Νορβηγία, στην Κύπρο η τάση προς
την αγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου αλλάζει μάλλον με αργούς
ρυθμούς. Την εικόνα αυτή αποτυπώνει και ο γενικός διευθυντής του
Υπουργείου Ενέργειας και ψηφιακός
πρωταθλητής Στέλιος Χειμώνας, ο
οποίος δηλώνει στην «Κ» ότι «δεν
μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει τάση προς το ηλεκτρικό αυτοκίνητο

Αναγνωρίζοντας την σημασία
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Μόλις το 3,5% του συνόλου των εγγραφών
αυτοκινήτων αφορούν
ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα.
στην Κύπρο και αυτή η κατάσταση
θα πρέπει να αντιστραφεί». Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με τις τελευταίες καταμετρήσεις, το ποσοστό
των ηλεκτροκίνητων και υβριδικών
οχημάτων στην Κύπρο κυμαίνεται
αυτή την στιγμή περίπου στο 3,5%.
Τους πρώτους πέντε μήνες του 2018
έχουν εγγραφεί 685 υβριδικά οχήματα και 49 ηλεκτροκίνητα εκ των
οποίων η πλειοψηφία αφορά μοτοσικλέτες. Στο σύνολό τους, το 2017
είχαν εγγραφεί συνολικά 1.448 υβριδικά και ηλεκτροκίνητα οχήματα,
από τα οποία τα 99 αφορούν ηλεκτρικά και τα 1.349 υβριδικά.
Σημαντική ώθηση προς την ηλεκτροκίνηση αναμένεται να δοθεί
μέσω της παροχής κινήτρων για
αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων.«Πρέπει να υπάρχει σωστό και
συμπαγές σχέδιο δράσης το οποίο

Σύμφωνα με τους στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο της μείωσης εκπομπών των ρύπων, τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα θα
πρέπει μέχρι το 2025 να φτάσουν το 15% της αγοράς και στο 30% μέχρι το 2030.
να περιλαμβάνει τους πυλώνες για
την προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος και των ηλεκτρικών μεταφορών στο σύνολό τους», αναφέρει
σχετικά ο κ. Χειμώνας. Ήδη έχει
γίνει μια πρώτη κρούση σε επίπεδο
διερεύνησης με τα αρμόδια υπουργεία, ήτοι Υπουργείο Μεταφορών,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Υπουργείο Οικονομικών. Στο πλαίσιο
της διαμόρφωσης του τελικού σχεδίου αναμένεται ότι θα γίνει διαβούλευση και με τον ιδιωτικό τομέα,
δηλαδή αυτοκινητοβιομηχανίες και
πρατηριούχους οι οποίοι θα μπορούν
να φιλοξενήσουν στις εγκαταστάσεις
τους σταθμούς φόρτισης. Μέσα στο
σχέδιο θα περιλαμβάνονται και το
πακέτο κινήτρων το οποίο θα προσφέρει η κυβέρνηση, τα οποία θα
εισάγονται σταδιακά στην αγορά
και στα πλαίσια των οικονομικών

δυνατοτήτων του κράτους. Σημειώνεται ότι προεκλογικά ο Νίκος
Αναστασιάδης είχε περιλάβει στο
πρόγραμμά του την επέκταση του
δικτύου σταθμών ταχείας φόρτισης
καθώς και την ετοιμασία σχεδίου
χορηγιών για την επιδότηση της
αγοράς ηλεκτρικού αυτοκινήτου.
Στο πακέτο κινήτρων είχαν περιληφθεί και μειωμένα τέλη κυκλοφορίας καθώς και ειδικά τέλη χρήσης
χώρων στάθμευσης.

Οι στόχοι

Τα κίνητρα αναμένεται να αποτελέσουν ισχυρό εργαλείο στα χέρια
της κυβέρνησης για να πιάσει τους
στόχους της ΕΕ για την ηλεκτροκίνηση. Την ίδια στιγμή κρίνεται ως
απαραίτητη η επικέντρωση στον
τομέα της ενημέρωσης.Σύμφωνα
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπο-

Ο Αντώνης Αντωνίου Λατούρος
1ος Αντιπρόεδρος του UEPG
(Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αδρανών Υλικών - Λατομείων)

Κατά τη Γενική Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αδρανών Υλικών - Λατομείων (UEPG) που
πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, την Παρασκευή
25 Μαΐου, ο Αντώνης Αντωνίου Λατούρος εξελέγη
ομόφωνα Πρώτος Αντιπρόεδρος του Διοικητικού
Συμβουλίου.
Σε ανακοίνωση του, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος
Σκυροποιών τονίζει: «Η αναγνώριση του Αντώνη
Αντωνίου Λατούρου από το σύνολο της ευρωπαϊκής
λατομικής βιομηχανίας ως ο Πρώτος Αντιπρόεδρος
του UEPG, δεν αποτελεί μόνο ύψιστη τιμή για τον
ίδιο και τον Σύνδεσμο, αλλά και για την Κύπρο ολόκληρη».
«Μέσω της εκλογής του», προστίθεται, «αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά ότι παρά το μικρό
της μέγεθος, η Κύπρος, μπορεί να διαδραματίσει

ουσιαστικό ρόλο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ενεργό
συμμετοχή και τη διαχρονικά αταλάντευτη προσήλωση
σε στόχους και πολιτικές που αφορούν ολόκληρη
την Ευρώπη».
Ο UEPG, με έδρα τις Βρυξέλλες, αντιπροσωπεύει
την ευρωπαϊκή λατομική βιομηχανία και έχει ως
μέλη συνδέσμους 27 χωρών, Ευρωπαϊκών και όχι
μόνο. Για λογαριασμό των μελών του, ο UEPG ασκεί
έντονη δραστηριότητα στα διάφορα ευρωπαϊκά
θεσμικά όργανα και τους άλλους ενδιαφερόμενους
φορείς, σχετικά με ζητήματα που είναι σημαντικά
για τη λατομική βιομηχανία.
Ο UEPG αντιπροσωπεύει γύρω στα 26.000 λατομεία, τα οποία προσφέρουν περίπου 200.000
θέσεις εργασίας και έχουν ετήσια παραγωγή γύρω
στα 2,7 δισεκατομμύρια τόνους.

χρεωτικά μέχρι το 2020 το 15% των
πωλήσεων αυτοκινήτων το 2020
θα πρέπει να είναι ηλεκτροκίνητα,
ενώ μέχρι το 2013 το ποσοστό αυτό
πρέπει να ανέλθει στο 30%. Ευρωπαϊκά στοιχεία καταδεικνύουν ότι
το 85% του συνόλου των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων πωλούνται στις έξι
χώρες με τα ψηλότερα ΑΕΠ, ενώ
τις χαμηλότερες επιδόσεις εμφανίζουν χώρες με ΑΕΠ χαμηλότερο
των 18.000, όπως είναι οι χώρες της
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, όπως φαίνεται και από την Κύπρο, το μερίδιο
αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων βρίσκεται κοντά στο μηδέν.Οδηγός στη νέα εποχή είναι η Νορβηγία,
καθώς μέσα σε μόλις ένα μήνα έχει
σημειώσει ρεκόρ εγγραφής 8.034
οχημάτων, χωρίς εκπομπές ρύπων.
Επίσης, λόγω του ότι δίνεται σειρά

και το εκτόπισμα της ηλεκτροκίνησης στην αγορά αυτοκινήτου
τα επόμενα χρόνια, ο όμιλος
SPPMEDIA και η εφημερίδα
«Καθημερινή» έχουν αφιερώσει μία από τις θεματικές του
συνεδρίου Cyprus in the DigitalA genda.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον συγκεντρώνει η παρουσίαση τουSebastian Waldbauer της BMW (Senior product and price manager Digital Services&E- Mobility
BMW Group CSEU), ο οποίος θα
παρουσιάσει την τελευταία εξέλιξη της ηλεκτροκίνησης και της
αυτόνομης οδήγησης στις αυτοκινητοβιομηχανίες. Την πραγματική εικόνα της ηλεκτροκίνηκινήτρων για αγορά ηλεκτροκίνητου
οχήματος, οι πωλήσεις πετρελαιοκίνητων οχημάτων στη χώρα μειώθηκαν το 2017 στο 23%, από το
31% το 2016.

Τα προβλήματα

Τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης
για την τσέπη του καταναλωτή γίνονται αντιληπτά σε μακροπρόθεσμο επίπεδο καθώς οι τιμές τους
στην αγορά είναι συχνά απαγορευτικές για τον μέσο καταναλωτή.
Η τιμή αυξάνεται κυρίως λόγω του
κόστους της μπαταρίας ιόντων λιθίου. Τα όποια κίνητρα δοθούν
είναι σαφές ότι θα πρέπει να αντισταθμίσουν με κάποιο τρόπο το
κόστος της αγοράς. Είναι σε αυτή
την κατεύθυνση που αναμένεται
ότι θα κινηθούν σε πρώτο στάδιο
τα όποια κίνητρα δοθούν. Απο-

σης στην χώρα μας καθώς και
το μέλλον στην χρήση του αυτόματου πιλότου στις μεταφορές
θα αναλύσει ο ψηφιακός πρωταθλητής Κύπρου, Δρ. Στέλιος
Χειμώνας ο οποίος σε αυτό το
πλαίσιο αναμένεται ότι θα ανακοινώσει και τα επόμενα βήματα της Κυβέρνησης σε ό, τι αφορά τα κίνητρα.

Info

Το συνέδριο «Cyprus in the digital Agenda» θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιουνίου στο Διεθνές
Συνεδριακό Κέντρο στη Λευκωσία. Πληροφορίες και εγγραφές, στο www.sppmedia.com
Κύριος χορηγός του συνεδρίου,
η εταιρεία MTN.
τρεπτικός παράγοντας για τον υποψήφιο αγοραστή ηλεκτρικού αυτοκινήτου αποτελεί ο περιορισμένος αριθμός σταθμών φόρτισης.
Το κενό καλείται να καλύψει η ΑΗΚ
η οποία προχωρά με διαγωνισμό
για την αύξηση των σημείων φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ η κατακύρωση της προσφοράς αναμένεται μέχρι τέλος
Ιουνίου. Ήδη ενώπιόν της έχουν
υποβληθεί προσφορές για την τοποθέτηση των 18 στο σύνολο τους
σημείων φόρτισης. Από το σύνολο
των 18 σημείων, τα έξι αφορούν
σταθμούς γρήγορης φόρτισης και
αναμένεται να εγκατασταθούν
στον αυτοκινητόδρομο ΛευκωσίαςΤροόδους, Λευκωσίας-Λεμεσού,
Λευκωσίας-Λάρνακας, ΛεμεσούΠάφου, Λεμεσού-Λάρνακας καθώς
και ένας στο Τρόοδος.
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Η κλιματική αλλαγή
φέρνει καύσωνες και
μειώνει τις βροχές

Κώστας Ν. Παπανικόλας: Η Κύπρος μπορεί και πρέπει να
διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων
Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Πολλά είναι αυτά που πρέπει να γίνουν για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και πρόληψη των
καταστροφικών επιπτώσεων της
ενώ η Κύπρος μπορεί, λαμβάνοντας
μέτρα εντός του οίκου της να διαδραματίσει παράλληλα ηγετικό και
συντονιστικό ρόλο σε διακρατικό
επίπεδο. Αυτά υπογραμμίζει σε συνέντευξή του στην «Κ» ο πρόεδρος
του Ινστιτούτου Κύπρου Κώστας
Ν. Παπανικόλας, επισημαίνοντας
ότι η χώρα μας υπερτερεί σε σχεδιασμό και τεχνογνωσία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ο πρόεδρος του ΙΚυ, υποδεικνύει παράλληλα το κενό που υπάρχει ως προς
την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας και την ανάγκη για στροφή
προς την ηλεκτροκίνηση.
-Κύριε Παπανικόλα, η κλιματική
αλλαγή είναι ένα θέμα το οποίο
ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες μετά και το Διεθνές
Συνέδριο που διοργάνωσε το
Ινστιτούτο Κύπρου (ΙΚυ), αλλά
και μετά την τελευταία καταστροφική χαλαζόπτωση και βροχοπτώσεις. Με δεδομένο ότι αυτές οι καιρικές συνθήκες θα συνεχιστούν, ποια η εικόνα της
Κύπρου τα επόμενα χρόνια;
-Οι κλιματολόγοι του Ινστιτούτου
Κύπρου προβλέπουν σταδιακή αύξηση της θερμοκρασίας, μείωση
της βροχόπτωσης και αύξηση και
εντατικοποίηση ακραίων καιρικών
φαινομένων όπως παρατεταμένοι
καύσωνες, σπάνιες αλλά έντονες
βροχοπτώσεις και πλημμύρες. Το
πιο ανησυχητικό βέβαια είναι οι
προφανείς καταστροφικές συνέπειες που συνεπάγονται για την
γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμό,
υγεία – γενικά για την οικονομία.
Η μοντελλοποίηση των επιπτώσεων
στους διάφορους τομείς της οικονομίας τόσο τοπικά, όσο περιφερειακά ή και διεθνώς είναι εξαιρε-

τικά δύσκολη και βρίσκεται σε εξέλιξη. Είναι προφανώς απαραίτητη
και αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους.
-Γιατί η περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι πιο ευάλωτη στην
κλιματική αλλαγή;
-Για εξαιρετικά περίπλοκους γεωγραφικούς λόγους η περιοχή της
Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής συγκαταλέγεται στις
περιοχές του πλανήτη στις οποίες
τα φαινόμενα των κλιματικών αλλαγών θα εκφραστούν έντονα. Η
προβλεπόμενη επιδείνωσή τους
<
<
<
<
<
<
<

Γεωργία, κτηνοτροφία,
τουρισμός αλλά και
υγεία θα πληγούν περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής
αλλαγής. Εξέλιξη η
οποία θα επηρεάσει
αναπόφευκτα την οικονομία της χώρας.
εξαιτίας της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής τις επόμενες δεκαετίες, θα μετατοπίσει τις κλιματολογικές συνθήκες, σε κάποιες
περιοχές της Μέσης Ανατολής, στα
όρια αντοχής των ανθρώπων και
των οικοσυστημάτων. Τέλος, αυτό
που κάνει την περιοχή αυτή να ξεχωρίζει, είναι ότι είναι πυκνοκατοικημένη με πέραν των 500 εκατομμυρίων πληθυσμό, γεωπολιτικά εξαιρετικά ασταθής και σε σημαντικό
βαθμό αναπτυσσόμενη και άρα αντικειμενικά αδύναμη να αντιμετωπίσει τις επερχόμενες προκλήσεις.
-Ποιος ο ρόλος της Κύπρου στην
αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και ποιες πρωτοβουλίες
προωθούνται;

-Ο ρόλος της Κύπρου στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
στην ευρύτερη περιοχή μπορεί και
πρέπει να είναι ηγετικός. Η Κύπρος
είναι η μόνη χώρα της περιοχής
που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, είναι η μόνη χώρα που
πλην της Τουρκίας, έχει άριστες
σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής. Ήδη το Ινστιτούτο Κύπρου
απολαμβάνει της διεθνούς επιστημονικής εκτίμησης όπως αυτό έγινε
φανερό στο Συνέδριο, με την ανάληψη συντονιστικού ρόλου ανάμεσα σε περιφερειακά και διεθνή
κέντρα ερευνών. Επίσης, είναι εξαιρετικά σημαντική η πρωτοβουλία
του Προέδρου της Δημοκρατίας η
οποία ανακοινώθηκε στις 5 Ιουνίου
για συντονισμό των δράσεων και
πολιτικής σε διακρατικό επίπεδο.
-Ποια τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν σε τοπικό επίπεδο;
-Είναι μια σειρά από περίπλοκες
δράσεις και μέτρα, ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης το οποίο πρέπει
διαρκώς να επικαιροποιείται. Τα
μέτρα αυτά περιλαμβάνουν δράσεις
στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, διαχείρισης υδάτων, τουρισμού, υγείας. Είναι αδύνατο καν
να συνοψίσω σε μια συνέντευξη
το εύρος των δράσεων που είναι
αναγκαίες. Τέτοιο σχέδιο έχει εκπονηθεί από το Υπουργείο Γεωργίας
με συντονιστή την Υπηρεσία Περιβάλλοντος και το οποίο παρουσιάστηκε στο Συνέδριο. Η Κύπρος
δεν υστερεί από άλλες ευρωπαϊκές
χώρες στον τομέα αυτό, το αντίθετο
θα έλεγα, και σίγουρα η Κύπρος
υπερτερεί και σε σχεδιασμό και
τεχνογνωσία στην περιοχή.
-Πρόσφατα ανακοινώσατε την
δημιουργία τοπικού φορέα του
Δικτύου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (SDSN) του ΟΗΕ. Ποιος
ο ρόλος του;
-Το Δίκτυο SDSN, το οποίο λειτουργεί από το 2012 υπό την αιγίδα
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ,

Καθοριστικός ο ρόλος των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, κάτι που προϋποθέτει και την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, και κυρίως από ηλιακή ενέργεια, επισήμανε ο κ. Παπανικόλας.
κινητοποιεί την παγκόσμια επιστημονική και τεχνολογική εμπειρογνωμοσύνη για την προώθηση
πρακτικών λύσεων για την αειφόρο
ανάπτυξη και της συμφωνίας για
το κλίμα του Παρισιού. Προωθεί
ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που
αντιμετωπίζουν τις αλληλοσυνδεόμενες οικονομικές, κοινωνικές
και περιβαλλοντικές προκλήσεις
που αντιμετωπίζει ο κόσμος, ενώ
συνεργάζεται στενά με τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών, επιστημονικά ιδρύματα, τον ιδιωτικό
τομέα και την κοινωνία των πολιτών. Μεγάλο μέρος των εργασιών
της SDSN καθοδηγείται από Εθνικές ή Περιφερειακές SDSNs, οι
οποίες κινητοποιούν ιδρύματα
γνώσης γύρω από τα SDG –τέτοιο
τοπικό SDSN είναι που προγραμματίζουμε να ιδρύσουμε σύντομα
στην Κύπρο.

Το κλειδί στην ηλεκτροκίνηση
-Ηλιακή ενέργεια και αυτοκίνητα.
Ποιος ο ρόλος αυτής της νέας αγοράς
αυτοκινήτου στην καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής; Υπάρχουν προοπτικές ανάπτυξης αυτής της αγοράς
στην Κύπρο;

-Η νέα αγορά αυτοκινήτου θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι η
λύση για την Κύπρο. Ώριμη τεχνολογία για την Κύπρο και σχετικά εύκολα υλοποιήσιμη δεδομένων των μικρών αποστάσεων. Αυτό που υπολείπεται είναι η παραγωγή του αναγκαίου ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και πρωτίστως
από ηλιακή ενέργεια. Οι ωφέλειες
μπορεί να είναι πολλαπλές καθότι η

φόρτιση των μπαταριών των αυτοκινήτων μπορεί να γίνεται «έξυπνα»,
δηλαδή τις κατάλληλες ώρες, ώστε
να εξισορροπεί το δίκτυο ηλεκτρικής
ενέργειας και να επιτραπεί έτσι η πιο
εύκολη και οικονομική διείσδυση
των ΑΠΕ. Η προοπτική είναι κατά την
γνώμη μου εξαιρετική και ώριμη.
Αξίζει να αναφέρω ότι το Ινστιτούτο
Κύπρου, το οποίο προωθεί την έρευνα σε τομείς όπως η ενέργεια, το περιβάλλον, η τεχνολογία στον πολιτισμό και η υπολογιστική επιστήμη,
εδώ και εννέα συνεχή χρόνια διοργανώνει τον Αγώνα Ηλιακών Οχημάτων για μαθητές λυκείων, τεχνικών
σχολών αλλά και ιδιώτες. Φέτος ο
αγώνας θα διεξαχθεί την Κυριακή,
24 Ιουνίου 2018, στη Λευκωσία.

Η έλλειψη μαιών φέρνει θέματα βιωσιμότητας κλινικών

Η εφαρμογή του νόμου για τον ελάχιστο αριθμό τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου, ύστερα από παρατάσεις 17 χρόνων
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Δεν φαίνεται να βρίσκεται άμεση
λύση στο πρόβλημα της έλλειψης
μαιών που παρατηρείται στις ιδιωτικές κλινικές καθώς αν και έγιναν
προσπάθειες αυτή δεν έχει καταστεί
ακόμα εφικτή. Το πρόβλημα είναι
γνωστό ήδη στο υπουργείο Υγείας
και στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, με το θέμα να επανέρχεται εκ
νέου στη δημοσιότητα τις τελευταίες
βδομάδες μέσα από την ημερομηνία
εφαρμογής του νόμου (1η Ιουνίου)
όπου προνοείται ο ελάχιστος αριθμός των μαιών που θα πρέπει να
εργοδοτεί η κάθε μαιευτική κλινική.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο μειωμένος αριθμός
εγγεγραμμένων μαιών δεν επιτρέπει
την εφαρμογή του νόμου στα σωστά
πλαίσια. Συγκεκριμένα, αν και με
τα σημερινά δεδομένα θα πρέπει η
κάθε μια από τις 27 μαιευτικές κλινικές να εργοδοτεί υποχρεωτικά
πέντε μαίες, αυτό φαίνεται να είναι
αδύνατο. Και τούτο γιατί αν και
υπάρχουν στο μητρώο εγγεγραμμένες 232 μαίες, αυτές δεν είναι αρκετές προκειμένου οι κλινικές να
είναι σε θέση να εφαρμόσουν το
σχετικό νόμο. Συνολικά, 68 μαίες
εξ αυτών εργάζονται στο δημόσιο
τομέα και 75 μαίες, αν και είναι εγγεγραμμένες στον κατάλογο, για
δικούς τους λόγους, δεν ενδιαφέρονται να εργαστούν σε αυτή την
ειδικότητα είτε στον δημόσιο είτε
στον ιδιωτικό τομέα. Οι αριθμοί αυτοί αλλά και το γεγονός ότι ιδιωτικές

Βάσει του νόμου που τέθηκε σε ισχύ, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις, οι

Πρέπει να εξεταστεί εκ νέου ο ελάχιστος αριθμός μαιών που θα πρέπει να
έχει η κάθε μαιευτική κλινική και μέσα από τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου να βρεθεί έστω και προσωρινή λύση.

κλινικές, οι οποίες έχουν μεγάλο
κύκλο εργασίας, εργοδοτούν πέραν
των πέντε μαιών, καθιστά το έργο
μαιευτικών κλινικών ως προς την
εύρεση κατάλληλου προσωπικού,
ως και αδύνατο. Μάλιστα περιπτώσεις όπου κλινικές πέραν των μαιευτικών παρείχαν και άλλες υπηρεσίες, οι ιδιοκτήτες τους αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε αναστολή των μαιευτικών τους δραστηριοτήτων για να μην αναγκαστούν λόγω της εφαρμογής του συγκεκριμένου νόμου να γίνει αναστολή
όλων των εργασιών της κλινικής
από το δικαστήριο, γεγονός που
όπως υποστηρίζουν θα οδηγούσε
γιατρούς και νοσηλευτές στο δρόμο.
Μάλιστα, όπως σημειώνεται από

απαραίτητου αριθμού μαιών, με
την προσπάθεια αυτή να πέφτει
στο κενό. Όπως σημειώνεται από
πλευράς της γυναικολογικής εταιρείας Κύπρου, πρέπει να εξεταστεί
εκ νέου ο ελάχιστος αριθμός μαιών
που θα πρέπει να έχει η κάθε μαιευτική κλινική και μέσα από τροποποίηση του υφιστάμενου νόμου
να βρεθεί έστω και προσωρινή λύση
στο πρόβλημα υποστελέχωσης.

μαιευτικές κλινικές θα πρέπει να εργοδοτούν το ελάχιστο πέντε μαίες οι
οποίες θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο μαιών του υπ. Υγείας.
<
<
<
<
<
<
<

Υπάρχουν δύο πανεπιστήμια που προσφέρουν μεταπτυχιακά
προγράμματα στην μαιευτική και θα πρέπει να
δοθούν κίνητρα σε νοσηλευτές για να πάρουν
την ειδικότητα.
τις μαιευτικές κλινικές, έχοντας την
πρόθεση να εναρμονιστούν πλήρως
με τον νόμο έκαναν τις δέουσες
προσπάθειες για την εξεύρεση του

Να βρεθούν λύσεις

Σημειώνεται ότι το όλο θέμα τέθηκε ενώπιον της κοινοβουλευτικής
επιτροπής υγείας την περασμένη
εβδομάδα με τα κόμματα να αναμένεται να τοποθετηθούν τις επόμενες μέρες για το τι τελικά προ-

τίθενται να πράξουν μετά και από
αυτές τις εξελίξεις. Οι πρώτες σκέψεις που υπάρχουν αφορούν το να
παραμείνει σε ισχύ ο νόμος, γεγονός
που θα φέρει οριστική αναστολή
εργασιών μαιευτικών κλινικών σε
περίπτωση που δεν καταφέρουν
να συμμορφωθούν. Μάλιστα, σε
αυτή την περίπτωση φαίνεται ότι
όσες κλινικές επιθυμούν να συνεχίσουν να παρέχουν μαιευτικές
υπηρεσίες θα πρέπει να στραφούν
στη λύση της πρόσληψης μαιών
από το εξωτερικό. Όπως σημειώνουν βουλευτές στην «Κ», αν και
υπάρχει προβληματισμός για την
όλη κατάσταση που δημιουργείται,
θα πρέπει να δοθεί μια οριστική
λύση στο πρόβλημα, χωρίς ωστόσο

να αποκλείουν να δοθεί εκ νέου
παράταση με την σημείωση ότι
αυτή θα είναι η τελευταία. Βουλευτές σημείωσαν επίσης ότι τόσο το
υπουργείο όσο και μαιευτικές κλινικές θα πρέπει να καθίσουν στο
ίδιο τραπέζι προτείνοντας μέτρα
λύσης στο όλο ζήτημα. Παράλληλα,
επισημαίνουν ότι λύση μπορεί να
εξευρεθεί ακόμα και μέσα από την
περαιτέρω εκπαίδευση υφιστάμενων νοσηλευτών αλλά και μαιών
που έχουν και την απαραίτητη πείρα, αλλά σήμερα στη βάση του νόμου δεν αναγράφονται στο μητρώο
μαιών καθώς δεν έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο τίτλο
σπουδών. Μάλιστα, όπως επισήμαναν οι ίδιοι, παρά τις αναστολές
εφαρμογής του νόμου, βρισκόμαστε
ακόμα σήμερα στον ίδιο παρονομαστή και θα πρέπει να δείξουν
όλοι έμπρακτα τη θέλησή τους για
λύση. Σημειώνεται ότι σήμερα
υπάρχουν δύο πανεπιστήμια στη
χώρα τα οποία προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
στην μαιευτική και θα πρέπει να
δοθούν τα απαραίτητα κίνητρα σε
νοσηλευτές για να πάρουν την ειδικότητα. Επίσης, η παραχώρηση
οικονομικών κινήτρων από πλευράς
μαιευτικών κλινικών θα μπορούσε
να συμβάλει ώστε περισσότεροι
νοσηλευτές να στραφούν προς
αυτή την ειδικότητα, με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια να αντιμετωπιστεί πλήρως το πρόβλημα και
να είναι όλες οι κλινικές συμβατές
με το νόμο.
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Πού ψάχνουν
για να πάνε
φέτος διακοπές
οι Ελληνες

Σύμφωνα με την Trivago – 137 ευρώ
η μέση τιμή, 5,5 ημέρες η μέση διάρκεια

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

H άνοδος των τιμών διανυκτέρευσης σε προορισμούς όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη στρέφει
τους Ελληνες για ένα ακόμη καλοκαίρι σε εναλλακτικές επιλογές.
Παράλληλα, παραμένει περιορισμένη και η διάρκεια των διακοπών
τους, καθώς το διαθέσιμο εισόδημά
τους παραμένει σημαντικά περιορισμένο.
Ο μέσος όρος διανυκτέρευσης
που θα πληρώσουν φέτος το καλοκαίρι οι Ελληνες για όλους τους
καλοκαιρινούς προορισμούς αγγίζει
τα 137 ευρώ ανά βραδιά, 11% περισσότερο από την περυσινή χρονιά, ενώ οι διακοπές τους θα διαρκέσουν κατά μέσον όρο μόλις 5,5
ημέρες, όσο και πέρυσι.
Αυτά προκύπτουν από έρευνα
και ανάλυση που διενέργησε η trivago, με σκοπό την αποτύπωση
των τάσεων του καλοκαιριού του
2018.
Η έρευνα βασίστηκε σε δεδομένα που προκύπτουν από τις αναζητήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην Trivago το τελευταίο
έτος και για διακοπές από τον τρέχοντα Ιούνιο έως και τον Αύγουστο.
Ετσι ως πρώτη επιλογή για τους
Ελληνες φέτος εμφανίζεται η Χώρα

της Σκιάθου, με τη μέση τιμή επιλογής καταλύματος τα 120 ευρώ
ανά διανυκτέρευση και μέσον όρο
διάρκειας διαμονής 4,9 ημέρες.
Ακολουθούν η Πάργα (μέση προτιμώμενη τιμή 135 ευρώ/μέσος
όρος διαμονής 5,2 ημέρες) και τα
Χανιά (μέση προτιμώμενη τιμή
97 ευρώ/μέσος όρος διαμονής 6,0
ημέρες), ενώ έπονται η Χώρα της
Σκοπέλου (μέση προτιμώμενη τιμή
81 ευρώ/μέσος όρος διαμονής 5,7
ημέρες) και η Χώρα της Νάξου
(μέση προτιμώμενη τιμή 107 ευρώ/μέσος όρος διαμονής 5,9 ημέρες).
Μέσα στους δέκα πρώτους προτιμώμενους προορισμούς για τους
Ελληνες παρουσία έχουν επίσης
ο Αδάμας της Μήλου (μέση προτιμώμενη τιμή 98 ευρώ/μέσος όρος
διαμονής 5,2 ημέρες), η Αγία Μαρίνα Αττικής (μέση προτιμώμενη
τιμή 59 ευρώ/μέσος όρος διαμονής
6,4 ημέρες) και η Νάουσα της Πάρου (μέση προτιμώμενη τιμή 150
ευρώ/μέσος όρος διαμονής 4,8
ημέρες).
Το ενδιαφέρον των Ελλήνων
ταξιδιωτών φαίνεται να προσελκύουν όμως και το Πευκοχώρι Χαλκιδικής (μέση προτιμώμενη τιμή
141 ευρώ/μέσος όρος διαμονής
6,2 ημέρες), αλλά και η Χώρα της
Τήνου (μέση προτιμώμενη τιμή

<
<
<
<
<
<

Στην πρώτη τριάδα
των αναζητήσεων
φιγουράρουν
Χώρα Σκιάθου,
Πάργα και Χανιά.
85 ευρώ/μέσος όρος διαμονής 4,5
ημέρες). Γιατί δεν είναι πρώτη η
Μύκονος ή η Σαντορίνη στις επιλογές των Ελλήνων; Μα γιατί οι
τιμές είναι τριπλάσιες.
Είναι χαρακτηριστικό πως, με
βάση την ίδια έρευνα της trivago
για τον εισερχόμενο τουρισμό,
στην πρώτη θέση των προτιμήσεών τους είναι η Χώρα της Μυκόνου, με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα 346 ευρώ και μέση διάρκεια
διαμονής τις 5,9 ημέρες, ενώ ακο-

λουθούν τα Φηρά της Σαντορίνης
με μέση τιμή διανυκτέρευσης τα
263 ευρώ και μέση διάρκεια διαμονής 5,8 ημέρες.
Οι δύο προαναφερθέντες ελληνικοί προορισμοί είναι πλέον μεταξύ των ακριβότερων στις ανταγωνιστικές της Ελλάδας αγορές
της Μεσογείου: τον Απρίλιο, για
παράδειγμα, την υψηλότερη τιμή
κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων στους μεσογειακούς προορισμούς κατείχε η Σαντορίνη με 276
ευρώ και ακολουθεί η Ιμπιζα με
238 ευρώ.
Στη Σαρδηνία οι τιμές διανυκτέρευσης σε πεντάστερο τον
Απρίλιο ήταν στα 212 ευρώ, την
ώρα που η Μύκονος είχε ήδη φτάσει στα 223 ευρώ. Δύο μήνες μετά
και στη Μύκονο οι τιμές αυτές
έχουν φτάσει, όπως προαναφέρθηκε, τα 346 ευρώ.

Θεματικός τουρισμός
To νομοσχέδιο για τον θεματικό
τουρισμό έθεσε σε δημόσια διαβούλευση το υπουργείο Τουρισμού,
με το οποίο ρυθμίζει το πλαίσιο
ανάπτυξης των ώριμων εγχώριων
θεματικών τουριστικών προϊόντων
για την αύξηση της ελκυστικότητας
και της ανταγωνιστικότητας τους.
Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται
προβλέψεις για τον αθλητικό, εκπαιδευτικό, θαλάσσιο, συνεδριακό,
πολιτιστικό, θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό, όπως και
για αυτόν της αναψυχής και της
περιπέτειας, της υπαίθρου και της
υγείας. Ως θεματικός τουρισμός
νοείται «κάθε ειδική μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με στόχο να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του επισκέπτη-τουρίστα με

το φυσικό περιβάλλον, τον ανθρώπινο παράγοντα, τις περιφέρειες,
τους δήμους και τις κοινότητες και
να προωθήσει την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ενισχύουν οικονομικά και κοινωνικά τις περιοχές
συμβάλλοντας στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στην ευημερία των πολιτών, καθώς και προστατεύοντας το περιβάλλον και τα
ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία του
κάθε τόπου». Η διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης περιορίστηκε
σε δεκαπέντε ημέρες και καταληκτική ημερομηνία υποβολής παρατηρήσεων είναι η 27η Ιουνίου.
Αφού ληφθούν υπόψη τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων.
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Νέα πλάνα τραπεζών για μεγαλύτερη
μείωση των κόκκινων δανείων

Ανεπαρκές το πολυνομοσχέδιο
σε θέματα φορολογίας
και επιχειρήσεων, λέει ο ΣΕΒ

Στόχος, η υποχώρησή τους έως 15% περισσότερο σε σχέση με σήμερα

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Σε επιθετικότερη μείωση των κόκκινων
δανείων θα προχωρήσουν οι τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αναθεωρημένα πλάνα που θα υποβάλουν
οι τράπεζες στις εποπτικές αρχές το
φθινόπωρο θα περιλαμβάνουν στόχους μεγαλύτερης μείωσης κατά 10%15% ή περίπου 10 δισ. ευρώ σε σχέση
με την τρέχουσα στοχοθεσία.
Το τρέχον πλάνο μείωσης των
προβληματικών δανείων προβλέπει
μέχρι το τέλος του 2019 τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα
(περιλαμβάνουν μη εξυπηρετούμενα
δάνεια καθώς και δάνεια που έχουν
αναδιαρθρωθεί λόγω αδυναμίας εξυπηρέτησης) να περιοριστούν στα
64,6 δισ. ευρώ από 92,4 δισ. ευρώ
σήμερα (Μάρτιος 2018), ενώ τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (δάνεια σε
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών)
θα πρέπει να μειωθούν στα 38,6 δισ.
ευρώ από 63,9 δισ. ευρώ σήμερα.
Τα αναθεωρημένα σχέδια μείωσης
θα προβλέπουν ότι το υπόλοιπο των
μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών
ανοιγμάτων, στο τέλος του 2019,
θα είναι αισθητά χαμηλότερα των
60 δισ. ευρώ και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια χαμηλότερα των 35
δισ. ευρώ.
Η αλλαγή της στοχοθεσίας, με
την υιοθέτηση πιο φιλόδοξων στόχων μείωσης, είναι η δεύτερη που
πραγματοποιείται και σκοπό έχει
την ταχύτερη εξυγίανση των τραπεζικών ισολογισμών. Η αναθεώρηση γίνεται με την ενεργό ενθάρρυνση της Τράπεζας της Ελλάδος
και του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) ενώ και οι διοικήσεις
των τραπεζών αναγνωρίζουν ότι η
ανάκτηση της εμπιστοσύνης και
η επιστροφή στην κανονικότητα
δεν μπορούν να επιτευχθούν με

τέτοιο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων. Το ζήτημα των
μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι
αυτό που απασχολεί περισσότερο
τους ξένους επενδυτές, εξοβελίζοντας τα θετικά αποτελέσματα
του stress test, και η εξυγίανση
των τραπεζικών ισολογισμών αποτελεί το μέγα ζητούμενο. Ο διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας σε κάθε ευκαιρία τονίζει
στις τράπεζες ότι θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για
την επίτευξη των επιχειρησιακών
τους στόχων για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και

τη δραστική αντιμετώπιση του προβλήματος που αυτά συνεπάγονται.
Την περίοδο αυτή οι τράπεζες εργάζονται εντατικά για την οριστικοποίηση των νέων πλάνων τα οποία
θα περιλαμβάνουν περισσότερα έσοδα από πωλήσεις προβληματικών
δανείων αλλά και περισσότερα έσοδα
από ρευστοποιήσεις μέσω πλειστηριασμών. Τους επόμενους μήνες
αναμένεται σημαντική αύξηση του
όγκου ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Πάντως η τελευταία έκθεση που
δημοσιοποίησε η ΤτΕ για την πρόοδο
των σχεδίων μείωσης των κόκκινων

δανείων καταγράφει σημάδια κόπωσης. Αν και οι τράπεζες πέτυχαν τη
μείωση του υπολοίπου τόσο των μη
εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων (NPEs) όσο και των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs), στον
τομέα της λιανικής –στεγαστικά και
καταναλωτικά δάνεια– εμφανίζονται
δυσκολίες. Σημειώνεται ότι η επιβράδυνση στη μείωση των κόκκινων
δανείων καταγράφεται παρά τους
ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι
οποίοι σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία
στο α΄ τρίμηνο ανήλθαν στο 2,3%.

Jpapadogiannis@kathimerini.gr

Υψηλά, στο 21,2%, η ανεργία το πρώτο τρίμηνο
Σταθερό, σε πολύ υψηλά επίπεδα,
παραμένει το ποσοστό ανεργίας της
χώρας μας, καθώς, σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή, το πρώτο
τρίμηνο του 2018 ήταν 21,2%, αμετάβλητο σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο
του 2017. Σε σχέση βέβαια με το αντίστοιχο α΄ τρίμηνο της περυσινής
χρονιάς, που ήταν 23,3%, καταγράφεται σημαντική μείωση. Τα επίσημα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν παράλληλα μείωση της απασχόλησης
κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο του 2018
σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο
τρίμηνο. Εάν η σύγκριση γίνει με το
αντίστοιχο α΄ τρίμηνο του προηγούμενου έτους, η απασχόληση καταγράφει άνοδο 1,8%. Αντίστοιχα και
ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε
κατά 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,2% σε σχέ-

ση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
προηγούμενου έτους. Και σε τριμηνιαία βάση, η ανεργία αποδεικνύεται...
γυναικεία υπόθεση, με το ποσοστό
στις γυναίκες να φθάνει το 26,2%. Σε
επίπεδο ηλικιακών ομάδων πλήττει
κυρίως άτομα ηλικίας 15 - 19 ετών,
καθώς το ποσοστό εκτινάσσεται σε
55,2%. Στη Δυτική Μακεδονία παρουσιάζεται το υψηλότερο ποσοστό
ανεργίας σε επίπεδο περιφέρειας
(28,1%), ενώ σε σχέση με το επίπεδο
εκπαίδευσης «πρωταθλητές» αναδεικνύονται τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει λίγες τάξεις του Δημοτικού
(43,8%).
Αντίστροφα το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες (59,8%), στα
άτομα ηλικίας 30 - 44 ετών (87,8%),
στο νότιο Αιγαίο (55,5%), στα άτομα

που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (75,9%) και
στα άτομα ξένης υπηκοότητας
(66,4%). Κατά το α΄ τρίμηνο του
2018, οι απασχολούμενοι στην πλειονότητά τους εργάζονται ως μισθωτοί (65,6%), ενώ σημαντικό είναι
και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (22,7%).
Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης είναι 9,6%, ενώ ένα ποσοστό
της τάξης του 6,1% απασχολείται
σε προσωρινές εργασίες. Η μερική
απασχόληση εμφανίζεται αυξημένη
σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειωμένη σε σχέση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Τα επαγγέλματα που
συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολουμένων είναι οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών

και οι πωλητές (22,9%) και ακολουθούν οι επαγγελματίες (19,6%). Το
μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων (43,7%) δηλώνει ότι το α΄
τρίμηνο του 2018 εργάστηκε 40 47 ώρες την εβδομάδα. Υπάρχει
όμως και ένα σημαντικό ποσοστό
(25,6%) που δηλώνει ότι εργάστηκε
48 ή και περισσότερες ώρες.
Δραματικά είναι τα στοιχεία ως
προς τον χρόνο που παραμένουν
εκτός αγοράς εργασίας οι άνεργοι,
καθώς δείχνουν πως το 68,4% αναζητεί εργασία επί ένα έτος ή και περισσότερο. Το 92,1% των ανέργων
αναζητεί εργασία πλήρους απασχόλησης. Επίσης, το 22,5% των ανέργων δήλωσε ότι δεν είναι εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, ενώ μόλις το 13,2%
των ανέργων έλαβε κάποιο επίδομα
ή βοήθημα από τον οργανισμό.

Μικρά –αν και ημιτελή– βήματα
προόδου σε θέματα φορολογίας
και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, αλλά και σοβαρές εκπτώσεις σε κρίσιμα πεδία, όπως
η αγορά εργασίας, που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας και τις επενδύσεις, περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο, σύμφωνα με τον ΣΕΒ.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο εβδομαδιαίο τεύχος «Οικονομία και Επιχειρήσεις» που
κυκλοφόρησε χθες, η πλέον κρίσιμη διάταξη αφορά τις εργασιακές σχέσεις. Παρότι πρόσφατη έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κάλεσε την ελληνική κυβέρνηση να αναγνωρίσει ότι η μονομερής προσφυγή
στην υποχρεωτική διαιτησία αντίκειται στις διεθνείς συμβάσεις
και να εξασφαλίσει ότι θα προβλέπεται μόνο σε περιπτώσεις
«ουσιωδών υπηρεσιών» και όταν
τίθεται σε κίνδυνο η «κοινωνική
ειρήνη», το νομοσχέδιο ενισχύει
την υποχρεωτική διαιτησία, αναφέρει ο ΣΕΒ.
Ετσι, δίνει τη δυνατότητα στη
μία πλευρά εσκεμμένα να προκαλέσει ναυάγιο των διαπραγματεύσεων, την ώρα που, μεταξύ
άλλων, δεν νομοθετείται η κατάλληλη υποδομή που να διασφαλίζει την αντιπροσωπευτικότητα των κλαδικών συμβάσεων για να αποκλειστούν καταχρήσεις με δυσμενείς επιπτώσεις
στην ανταγωνιστικότητα κλάδων
και συνολικά της οικονομίας.
Εκπτώσεις βλέπει ο ΣΕΒ και
στις ρυθμίσεις για την αδειοδότηση επιχειρήσεων, αλλά και σε
αυτές για το πτωχευτικό δίκαιο.
Σε ό,τι αφορά το πρώτο, εκτίμηση
του ΣΕΒ είναι ότι το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει επί της αρχής θετικές διατάξεις για την
αδειοδότηση των επιχειρήσεων,
οι οποίες όμως αποτελούν άλλη
μία διστακτική και ημιτελή μεταρρύθμιση, καθώς έχει σκοπίμως
περιορισμένο εύρος εφαρμογής
που δεν καλύπτει τις ανάγκες
της ελληνικής βιομηχανίας και
δεν προχωρεί σε πιο τολμηρά αλλά αναγκαία βήματα εκσυγχρονισμού της αδειοδοτικής νομοθεσίας, πάντα στο πλαίσιο του
ευρωπαϊκού κεκτημένου και της
βιώσιμης ανάπτυξης.
Σε σχέση με το πτωχευτικό δίκαιο και τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, παρατηρεί ότι δεν αντιμετωπίζονται
σημαντικά εμπόδια στην εξυγίανση της αγοράς που σχετίζονται με τον χειρισμό των φορολογικών επιπτώσεων που
έχουν οι διαγραφές οφειλών, την
ώρα που οι απλές υποθέσεις δεν
εντάσσονται σε έναν πράγματι
ευέλικτο και εξωδικαστικό μηχανισμό και οι πιο σύνθετες υπο-

θέσεις δεν μπορούν να μετακινηθούν σε βελτιωμένες και ταχύτερες προ-πτωχευτικές διαδικασίες. Τέλος, η υπόσχεση του
κράτους για μια πιο γενναιόδωρη
στάση ως προς τις διαγραφές
απαιτήσεων παραμένει προνόμιο
μόνο του «εξωδικαστικού» μηχανισμού και, μάλιστα, για την
ώρα αυτή η υπόσχεση παραμένει
θεωρητική προοπτική.

Στρεβλώσεις

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ο
ΣΕΒ, δεν θεραπεύονται σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά
φαρμάκου, ενώ και τα προτεινόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση
του λαθρεμπορίου στα καπνικά

Το πολυνομοσχέδιο δεν προχωρεί
σε πιο τολμηρά βήματα εκσυγχρονισμού της αδειοδοτικής νομοθεσίας.
προϊόντα δεν λαμβάνουν υπόψη
τους το υφιστάμενο ευρωπαϊκό
πλαίσιο καθώς και τις σημαντικές
επερχόμενες εξελίξεις σε ζητήματα ιχνηλασιμότητας. Το νομοσχέδιο περιέχει, τέλος, και ορισμένα χρήσιμα (αλλά εξαιρετικά
περιορισμένης φύσης) φορολογικά μέτρα και κίνητρα για αύξηση απασχόλησης και πραγματοποίηση ορισμένων επενδύσεων. Από την άλλη, δεν φαίνεται
να έχει γίνει συνείδηση ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να χρεώνει επενδυτές και εργαζομένους με υψηλούς και υπερπροοδευτικούς φόρους και εισφορές ανεπτυγμένης
κεντροευρωπαϊκής χώρας – λόγω
της χαμηλής ανταποδοτικότητας.
Κίνητρα παραγωγικών επενδύσεων συνεχίζουν να απουσιάζουν,
επισημαίνει ο ΣΕΒ, καθώς επίσης
και ένα συγκροτημένο πλέγμα
επενδυτικών μεταρρυθμίσεων
με ποσοτικούς στόχους και δράσεις που μπορούν να ανεβάσουν
τις επενδύσεις στο 20% του ΑΕΠ
από το 12%.
Υπό τα δεδομένα αυτά, οι προβλέψεις του ΜΠΔΣ (Μεσοπρόθεσμο) για συνεχή αύξηση των εσόδων του κράτους ερευνώνται με
τρόπο αυστηρό ως προς τον ρεαλισμό τους, την ώρα που φαίνεται το πλέον δυναμικό μέρος
της φορολογητέας ύλης να αποφεύγει τη δραστηριοποίηση στη
χώρα μας με όλο και μεγαλύτερη
ένταση, καταλήγει ο ΣΕΒ.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα» 2014-2020
Μέτρο 6.2 Προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος
και αειφόρος χρήση των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων
2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων
Tο Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ως ο Ενδιάμεσος
Φορέας για παρεμβάσεις που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Θάλασσα» 2014-2020 το οποίο συγχρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας), ενημερώνει το ευρύ κοινό για την ενεργοποίηση της 2ης Πρόσκλησης για το
Μέτρο 6.2 με τίτλο «2η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για προώθηση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και αειφόρο χρήση
των θαλάσσιων και παράκτιων πόρων» και κωδικό Πρόσκλησης ΕΠ3/6.1/6.2/2/02.2018.
Το Μέτρο 6.2 του ΕΠ εμπίπτει στον Ειδικό Στόχο 1 «Ανάπτυξη και υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής» της Προτεραιότητας
της Ένωσης 6. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Μέτρου ανέρχεται σε €800.000 και αναμένεται να χρηματοδοτηθούν έργα Δημόσιων
Συμβάσεων με Δικαιούχο τον Τομέα Περιβάλλοντος του Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.
Περισσότερες πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θάλασσα», βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.moa.gov.cy/thalassa
Η δημοσίευση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 2014-2020.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 25 του Περί Ακινήτου ιδιοκτησίας (Διακατοχή,
Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου Κεφ. 224, ότι συμφωνήθηκε να πωληθεί το μερίδιο
ή συμφέρον στα ακίνητα που αναφέρονται πιο κάτω .
Δήλωση Μεταβίβασης: 1/Π/2136/2018
Πωλητής / τες: (1) ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ 28, 2560, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
(2) ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΒΒΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑ 35, 2560, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Αγοραστής : ΦΑΡΜΑ ΑΔΕΛΦΩΝ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΛΙΜΙΤΕΔ
ΓΡΙΒΑ ΔΙΓΕΝΗ 54, 2560, ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Ακίνητο:
Aρ. Εγγραφής: 0/13321
Φύλλο/Σχέδ./Τμήμα/Τεμ./Κλίμ.: 39/14/0/252/5
Είδος Ακινήτου: ΓΗ
Υποιδιοκτησίες: ΑΜΠΕΛΙ, Εμβαδό τ.μ.: 3345
Γεωγραφική Περιοχή: ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Τοποθεσία: ΔΡΟΜΙΕΣ
Μεταβιβ. Μερίδιο: 1 / 2, Ποσό Πώλησης: 12.000,00

Πωλείται χωράφι
Πωλείται χωράφι στα Κονιά (προς Άρμου),
3 χιλιόμετρα από το κέντρο την πόλη της Πάφου, 4,014 m2.
120 μέτρα από την οικιστική ζώνη,
200 μέτρα από το δρόμο ‘Αρμου- Κονιά.
Kατάλληλο για επένδυση. Ενδιαφέρει και ανταλλαγή με
διαμέρισμα. Συντελεστής δόμησης 10%.
Τιμή €85,000, Tηλ.: 99539844
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Οι ΗΠΑ κήρυξαν
εμπορικό πόλεμο
και στην Κίνα

Ο Τραμπ επιβάλλει δασμούς σε 1.102 κατηγορίες προϊόντων
Κωφεύοντας στις προειδοποιήσεις
από διεθνείς οργανισμούς όπως το
ΔΝΤ αλλά και στις εκκλήσεις του
Πεκίνου για σύνεση, ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι επιβάλλει δασμούς στις
εισαγωγές 1.102 κατηγοριών προϊόντων από την Κίνα. Ανάμεσά
τους, τα είδη ρομποτικής, αεροναυπηγικής, ο βιομηχανικός μηχανολογικός εξοπλισμός και τα αυτοκίνητα. Το Πεκίνο αντέδρασε
άμεσα, δηλώνοντας έτοιμο να αντεπιτεθεί με αντίποινα σε αμερικανικά προϊόντα.
Ωρες προτού ανακοινώσει την
επιβολή δασμών ο Αμερικανός πρόεδρος, το ΔΝΤ προειδοποιούσε πως
η πολιτική Τραμπ απειλεί να τινάξει
στον αέρα το παγκόσμιο εμπορικό
σύστημα. Παράλληλα, ο οικονομικός σύμβουλος του Πεκίνου,
Γουάνγκ Γι, υπογράμμιζε πως η
Κίνα επιλέγει «τη συνεργασία και
την αμοιβαία εμπιστοσύνη και όχι
την αναμέτρηση και την αμοιβαία
ζημία». Προκειμένου να αποφύγει
τον εμπορικό πόλεμο, το Πεκίνο
είχε προτείνει στην Ουάσιγκτον
να εισάγει εφεξής αμερικανικά
αγροτικά προϊόντα και αμερικανικούς υδρογονάνθρακες αξίας 70
δισ. δολαρίων.
Από τη στιγμή, όμως, που ανακοινώθηκε η αμετάκλητη απόφαση
της Ουάσιγκτον, το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως
η Κίνα «θα αντιδράσει άμεσα λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα για

να υπερασπισθεί τα νόμιμα συμφέροντά της». Εχει, άλλωστε, προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει
στην επιβολή δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 50 δισ. δολαρίων. Ανάμεσα στα υποψήφια αμερικανικά προϊόντα έχει συμπεριλάβει τις εισαγωγές σόγιας, που το
περασμένο έτος έφτασαν τα 14 δισ.
δολάρια.
<
<
<
<
<
<

Το Πεκίνο αντέδρασε
άμεσα, δηλώνοντας
έτοιμο να αντεπιτεθεί
με αντίποινα
σε αμερικανικά
προϊόντα.
Προεξοφλώντας την κινεζική αντίδραση, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε
πως για την περίπτωση αυτή έχει
ήδη συντάξει δεύτερο κατάλογο
με κινεζικά προϊόντα αξίας 100 δισ.
δολαρίων υποψήφια για νέους δασμούς. Πηγές της αμερικανικής κυβέρνησης αναφέρουν πως η δεύτερη κατηγορία κινεζικών προϊόντων θα αφορά είδη που εντάσσονται στο πρόγραμμα του Πεκίνου,
το γνωστό ως «Made in China 2025».
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά φιλόδοξο πρόγραμμα της δεύτερης
οικονομίας στον κόσμο, που στοχεύει στο να αναδειχθεί ηγετική

δύναμη σε 10 καίριους τομείς, μεταξύ των οποίων και στη ρομποτική.
Μιλώντας στους Financial Times,
ο Εσουάρ Πρασάντ, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, τόνισε πως «η κυβέρνηση
Τραμπ ανοίγει πλέον ένα ακόμη
μέτωπο στον ταχύτατα διευρυνόμενο παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο».
Προεξόφλησε πως «η αντίδραση
της Κίνας θα είναι ένα ανάλογο χειρουργικό πλήγμα υπό τη μορφή
δασμών που θα στοχεύει σε έναν
συνδυασμό οικονομικής και πολιτικής ζημίας», αλλά και ότι οι δύο
πλευρές θα δυσκολευθούν πάρα
πολύ να αποκλιμακώσουν την ένταση όταν το κρίνουν σκόπιμο.
Η υπερδύναμη έχει, άλλωστε,
παράλληλα κηρύξει εμπορικό πόλεμο στους σημαντικότερους εμπορικούς της εταίρους, την Ε.Ε.,
τον Καναδά και το Μεξικό, με αποτέλεσμα να εκφράζουν φόβους για
τις επιπτώσεις στις αμερικανικές
βιομηχανίες από διάφορους κλάδους και από όλη την επικράτεια
των ΗΠΑ. Σχετικό ρεπορτάζ του
Bloomberg αναφέρεται στην ανησυχία των επιχειρήσεων «από τον
Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό». Ανάμεσα στις επιχειρήσεις και βιομηχανίες που φέρονται να ανησυχούν
για τις επιπτώσεις του εμπορικού
πολέμου είναι οι καλλιέργειες κερασιών της Ουάσιγκτον, οι χημικές
βιομηχανίες των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ αλλά μέχρι και

οι βιομηχανίες της Νέας Αγγλίας
που παράγουν παγίδες για αστακούς. Σύμφωνα, πάντα, με το ίδιο
ρεπορτάζ, η Κομητεία Κλίντον στη
Νέα Υόρκη έχει λόγους να ανησυχεί, καθώς το 15% του πληθυσμού

της απασχολείται σε κάποια επιχείρηση που είτε είναι καναδική
είτε βρίσκεται στα σύνορα με τον
Καναδά. Εξίσου μεγάλη ανησυχία
εκφράζουν οι επιχειρήσεις στη
Φλόριντα, καθώς είναι στενά συν-

δεδεμένες με τη Λατινική Αμερική
και τη Διώρυγα του Παναμά. Σύμφωνα με το Εμπορικό Επιμελητήριο
της Φλόριντα, περίπου το 25% της
οικονομίας της εξαρτάται σε κάποιο
βαθμό από το εμπόριο.
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Η ΕΤΕπ διστάζει
να επενδύσει
στο Ιράν λόγω
πιέσεων από ΗΠΑ
Κινδυνεύει η χρηματοδότησή της
από τις αμερικανικές αγορές
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(EIB) διστάζει να επενδύσει στο
Ιράν, φοβούμενη τις αμερικανικές
κυρώσεις. Η απροθυμία της ΕΤΕπ
δείχνει πόσο απροετοίμαστη και
αδύναμη είναι η Ε.Ε. απέναντι στις
ΗΠΑ, που απειλούν με κυρώσεις
όποιες εταιρείες εξακολουθήσουν
να δραστηριοποιούνται στο Ιράν.
Ηδη, ευρωπαϊκές εταιρείες όπως η
Total και η PSA εγκαταλείπουν το
Ιράν, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο
σε κινεζικές, ινδικές και ρωσικές
εταιρείες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, η
ΕΤΕπ διστάζει να εφαρμόσει την
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υποστηρίξει τις επενδύσεις
ευρωπαϊκών εταιρειών στο Ιράν,
καθώς η Ενωση προσπαθεί να περισώσει ό,τι έχει απομείνει από τη
συμφωνία Ε.Ε. - Ιράν για τα πυρηνικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να εγκρίνει σήμερα την
πρόταση για πραγματοποίηση επενδύσεων στο Ιράν από την ΕΤΕπ.
Πρόκειται για κίνηση με μεγάλη
συμβολική αξία, με τις Βρυξέλλες
να θεωρούν πως η ενεργοποίηση
της ΕΤΕπ στο Ιράν είναι από τους
πιο εύκολους τρόπους ώστε να πείσει την Τεχεράνη πως εξακολουθεί
να υποστηρίζει τη συμφωνία για
τα πυρηνικά. Ωστόσο, έξι Ευρωπαίοι

διπλωμάτες, αξιωματούχοι της Ε.Ε.
και πηγές στην ίδια την τράπεζα
δηλώνουν στο Reuters πως στο
εσωτερικό της ΕΤΕπ ενισχύεται η
ανησυχία ότι το σχέδιο της Κομισιόν
θα θέσει σε κίνδυνο το πρόγραμμα
χρηματοδότησής της από τις αμερικανικές αγορές. «Η τράπεζα είναι
δυσαρεστημένη με την πρόταση
της Κομισιόν, διότι αντλεί κεφάλαια
από τις αμερικανικές αγορές», λέει
μια πηγή. Ως ένας από τους μεγαλύτερους δανειολήπτες παγκοσμίως, η ΕΤΕπ άντλησε πέρυσι 56,4
δισ. ευρώ από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές. Τώρα, η τράπεζα ανησυχεί ότι η απειλή των αμερικανικών κυρώσεων θα μπορούσε να
διώξει επίδοξους αγοραστές των
ομολόγων που εκδίδει. Σύμφωνα
με το Reuters, η Ουάσιγκτον πιέζει
παρασκηνιακά την ΕΤΕπ να απορρίψει την πρόταση της Κομισιόν,
ενώ αναλυτές εξηγούν πως η Ουάσιγκτον διαθέτει πολλούς τρόπους
ώστε να αποθαρρύνει την ΕΤΕπ
από το να επενδύσει στο Ιράν, χωρίς
να επιβάλει κυρώσεις κατά της ίδιας
της ΕΤΕπ.
Η Κομισιόν θέλει η ΕΤΕπ να είναι
σε θέση να επενδύσει στο Ιράν έως
τις 6 Αυγούστου, οπότε τίθενται σε
ισχύ οι αμερικανικές κυρώσεις. Τον
Μάρτιο, η ΕΤΕπ είχε προσθέσει το

Η απροθυμία της ΕΤΕπ δείχνει πόσο απροετοίμαστη και αδύναμη είναι η Ε.Ε. μπροστά στις ΗΠΑ, που απειλούν με κυρώσεις όποιες εταιρείες εξακολουθήσουν να
δραστηριοποιούνται στο Ιράν. Η Total και η Peugeot-Citroen εγκαταλείπουν το Ιράν, αφήνοντας ελεύθερο το πεδίο σε κινεζικές, ινδικές και ρωσικές εταιρείες.
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Αδύναμη να στηρίξει
τη συμφωνία
με την Τεχεράνη
για τα πυρηνικά δείχνει
η Ευρωπαϊκή Ενωση.
Ιράν στον κατάλογο των χωρών
όπου θα μπορούσε να δραστηριοποιηθεί, ωστόσο χρειάζεται την έγκριση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να μπορέσει να αρχίσει να επενδύει στο Ιράν. Ακόμη
και τότε, όμως, η τελική απόφαση
θα ληφθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΤΕπ, δηλαδή από τους
υπουργούς Οικονομικών των 28

κρατών-μελών. Ωστόσο, θα ήταν
παράδοξο οι υπουργοί-μέλη του
Δ.Σ. της ΕΤΕπ να αρνηθούν να εφαρμόσουν σύσταση της Κομισιόν που
πηγάζει από την πολιτική απόφαση
της Ε.Ε. να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τη συμφωνία με το Ιράν. Η
Κομισιόν διευκρίνισε στο Reuters
πως η πρότασή της δεν έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα και πως η
ΕΤΕπ δεν είναι αναγκασμένη να
την ακολουθήσει, ενώ η ίδια η τράπεζα αρνήθηκε να σχολιάσει το ζήτημα.
Η ΕΤΕπ εκδίδει περίπου το ένα
τρίτο των ομολόγων της σε δολάρια
και, ενώ η εγγύηση του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού την καλύπτει μερικώς για ζημίες εκτός της Ε.Ε., δεν
καλύπτει το ρίσκο για περιορισμό
της χρηματοδότησης.

Επιβράδυνση γερμανικής ανάπτυξης προβλέπει το DIW
Σε μεγάλη αρνητική αναθεώρηση
της πρόβλεψης για την ανάπτυξη
της γερμανικής οικονομίας το
2018-2019 προχώρησε χθες το
έγκριτο γερμανικό οικονομικό
ινστιτούτο DIW. Βασικές αιτίες
είναι η υποτονική απόδοση της
γερμανικής οικονομίας το πρώτο
τρίμηνο του έτους και εξωτερικές
απειλές, όπως η αβεβαιότητα
στην Ιταλία και η απειλή κλιμάκωσης της σύγκρουσης με τις
ΗΠΑ για το εμπόριο.
Οι οικονομολόγοι του DIW
προβλέπουν πλέον ανάπτυξη
της γερμανικής οικονομίας με
ρυθμό 1,9% το 2018, ενώ μέχρι
χθες μιλούσαν για ανάπτυξη της
τάξης του 2,4%. Για το 2019 το
DIW προβλέπει ανάπτυξη 1,7%,
κατά 0,2% μικρότερη απ’ ό,τι
προέβλεπε προηγουμένως. «Η
αβεβαιότητα πηγάζει κυρίως από
την εντεινόμενη ανησυχία για
ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες,
κυρίως την Ιταλία, και την πιθανότητα κλιμάκωσης της εμπορικής διένεξης μεταξύ Ηνωμένων
Πολιτειών και του υπόλοιπου κόσμου», αναφέρεται στην έκθεση
του DIW.
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Εκτιμά αύξηση ΑΕΠ
1,9% το 2018, ενώ
μέχρι χθες
προέβλεπε 2,4%.
Το αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον αναγκάζει τις εταιρείες
παγκοσμίως να περιορίσουν τις
επενδύσεις τους, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη
της γερμανικής οικονομίας, σύμφωνα με το DIW. Ωστόσο ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας Πέτερ Αλτμάιερ είχε δηλώσει την
Τρίτη ότι η κυβέρνηση επιμένει
στην πρόβλεψη για ανάπτυξη
2,3% το 2018 και 2,1% το 2019.
«Η κατάσταση στην Ιταλία
προκαλεί φόβους περί αναζωπύρωσης της κρίσης δημοσίου χρέους της Ευρωζώνης. Οι πολιτικοί
στην Ευρώπη, ιδιαίτερα η γερμανική κυβέρνηση, πρέπει να
συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο
και να επικεντρωθούν στη δημόσια συζήτηση για μια Ευρώπη
περισσότερο ανθεκτική στις κρίσεις», δήλωσε χθες ο Μαρσέλ

Ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας
Πέτερ Αλτμάιερ είχε δηλώσει την
Τρίτη ότι η κυβέρνηση επιμένει
στην πρόβλεψη για ενίσχυση της
οικονομίας κατά 2,3% το 2018.
Φράτσερ, πρόεδρος του DIW.
«Οι προτάσεις και οι εναλλακτικές
επιλογές βρίσκονται στο τραπέζι
(των διαπραγματεύσεων), τώρα
είναι η ώρα της δράσης. Τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει επίσης
να παρουσιάσουν ενωμένο μέ-

τωπο εναντίον του Τραμπ και
του οικονομικού προστατευτισμού του», πρόσθεσε ο Φράτσερ.
Η γαλλική και η γερμανική κυβέρνηση φιλοδοξούν να συμφωνήσουν και να παρουσιάσουν
μέχρι τις 19 Ιουνίου κοινή πρόταση για υιοθέτηση μεταρρυθμίσεων με στόχο την ενίσχυση
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, που
θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της 27ης-28ης Ιουνίου.
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ
Μακρόν έχει προτείνει, μεταξύ
άλλων, τη δημιουργία προϋπολογισμού για την Ευρωζώνη που
θα διαθέτει επαρκείς πόρους
ώστε να είναι σε θέση να βοηθήσει κράτη-μέλη να ξεπεράσουν
οικονομικά σοκ και να περιορίσει
την απόκλιση των οικονομιών
της Ευρωζώνης. Ωστόσο η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ δεν έχει υιοθετήσει, μέχρι
σήμερα, καμία από τις προτάσεις
Μακρόν, περιλαμβανομένης της
δημιουργίας κοινού μηχανισμού
εγγύησης τραπεζικών καταθέσεων, κάτι που είχε συμφωνηθεί
στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου
του 2012.

Αποχωρήσεις επιχειρήσεων
Η μία μετά την άλλη, ευρωπαϊκές
εταιρείες ανακοινώνουν την πρόθεσή τους να εγκαταλείψουν την
ιρανική αγορά, εξαιτίας της απειλής
των αμερικανικών κυρώσεων. Τη
Δευτέρα, η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία PSA, η δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη την Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι θα εγκαταλείψει την
ιρανική αγορά. Η PSA, η οποία κατασκευάζει τα αυτοκίνητα Peugeot,
Citroen, Opel και Vauxhall, μεταξύ
άλλων, είχε συνάψει δύο κοινοπραξίες με ιρανικές εταιρείες το 2016,
όταν εκατοντάδες ξένες εταιρείες
συνέρρεαν στην ανεκμετάλλευτη
σε μεγάλο βαθμό ιρανική αγορά
των 80 εκατ. καταναλωτών. Υπο-

λόγιζαν πως οι επενδύσεις τους
στη χώρα θα ήταν ασφαλείς επί
τουλάχιστον μία δεκαετία μετά την
υπογραφή της συμφωνίας για τα
πυρηνικά το 2015. Ωστόσο, υπολόγιζαν χωρίς τον Τραμπ. Την περασμένη εβδομάδα, ο διευθύνων
σύμβουλος της γαλλικής πετρελαϊκής εταιρείας Total, Πατρίκ Πουγιανέ, είχε δηλώσει πως η εταιρεία
πιθανότατα θα εγκαταλείψει το
έργο ύψους 5 δισ. ευρώ για την
ανάπτυξη πετρελαϊκού κοιτάσματος
στο Ιράν. Η Airbus, από την άλλη,
ελπίζει να προλάβει να ολοκληρώσει
την πώληση 100 αεροσκαφών στην
Iran Air πριν ισχύσουν οι αμερικανικές κυρώσεις.

Η Bundesbank χαμηλώνει
τον πήχυ για την ανάπτυξη
Σε μεγάλη αναθεώρηση της πρόβλεψης για την ανάπτυξη το 2018 προχώρησε η γερμανική κεντρική τράπεζα, επικαλούμενη την αβεβαιότητα που προκαλούν η αναταραχή
γύρω από το εμπόριο και η πολιτική
ανασφάλεια στην Ιταλία. Οι οικονομολόγοι της Bundesbank προβλέπουν πλέον ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας με ρυθμό 2%
το 2018, ενώ μέχρι χθες προέβλεπαν
ρυθμό ανάπτυξης 2,5%.
Ως βασικές αιτίες αναφέρουν τον
περιορισμό της ζήτησης από το
εξωτερικό και την έλλειψη εργατικού δυναμικού στη Γερμανία, στοιχεία που δείχνουν τις αδυναμίες
της προσανατολισμένης στις εξαγωγές γερμανικής οικονομίας. Μπορεί η γερμανική κεντρική τράπεζα
να αναθεώρησε προς το καλύτερο
την πρόβλεψη για το 2019, προβλέπει ανάπτυξη 1,9% από 1,7% προηγουμένως, ωστόσο ο Γενς Βάιντμαν
προειδοποίησε πως «η αβεβαιότητα
που περιβάλλει την προοπτική της
γερμανικής οικονομίας είναι σημαντικά υψηλότερη απ’ ό,τι ήταν».
Μεταξύ των παραγόντων που

επηρεάζουν αρνητικά το κλίμα η
γερμανική κεντρική τράπεζα αναφέρει την ανησυχία σχετικά με επέκταση του οικονομικού προστατευτισμού και «μεγαλύτερη πολιτική
αβεβαιότητα σε ορισμένες χώρες
της Ευρωζώνης». Η μεταρρύθμιση
της κινεζικής οικονομίας, που πλέον δίνει μεγαλύτερο βάρος στην
ιδιωτική κατανάλωση και όχι στις
επενδύσεις, είναι πιθανό να επηρεάσει αρνητικά τις γερμανικές
εξαγωγές, λέει η κεντρική τράπεζα.
«Οι εξαγωγές προς τις χώρες της
Ευρωζώνης ενδέχεται να περιορίζονται εξαιτίας της υποχώρησης
της (γερμανικής) ανταγωνιστικότητας... διότι το κόστος εργασίας
ανά μονάδα προϊόντος στη Γερμανία αυξάνεται ταχύτερα απ’ ό,τι
στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης», αναφέρεται στην ανακοίνωση Τύπου. Ευρωσκεπτικιστές
πολιτικοί από την ιταλική Λέγκα
έχουν κατηγορήσει συχνά τη γερμανική πολιτική του μερκαντιλισμού ως πηγή των προβλημάτων
που αντιμετωπίζει η Ιταλία τα τελευταία χρόνια.

Προειδοποίηση ΔΝΤ για τις αναπτυσσόμενες οικονομίες
Το ΔΝΤ διαβλέπει τους κινδύνους
που εγκυμονεί η δημοσιονομική
πολιτική των ΗΠΑ για τις αναδυόμενες οικονομίες, όπως και για την
ευρύτερη παγκόσμια οικονομία,
και τους επισημαίνει στην έκθεσή
του για την αμερικανική οικονομία.
Οπως τονίζει, διαπιστώνει ήδη «συμπτώματα» μετάδοσης των κινδύνων
σε άλλες οικονομίες και διαβλέπει
τον κίνδυνο να οξυνθούν.
Σύμφωνα με το Ταμείο, η δημοσιονομική πολιτική των ΗΠΑ εγκυμονεί τον κίνδυνο μεγάλης αύξησης
του χρέους παγκοσμίως αλλά και
μιας αιφνιδιαστικής ανόδου του
πληθωρισμού που θα εξωθήσει τη
Federal Reserve σε εσπευσμένες
αυξήσεις του κόστους δανεισμού.
Η ευρύτερη αλλαγή όμως στο «μείγμα» δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής της υπερδύναμης

<
<
<
<
<
<
<

Βραχυπρόθεσμα η υψηλότερη ανάπτυξη των
ΗΠΑ και οι αυξήσεις των
επιτοκίων του δολαρίου
θα λειτουργήσουν
ευεργετικά για τις περισσότερες οικονομίες.
εμπεριέχει κινδύνους για επιχειρήσεις, νοικοκυριά αλλά και για τη δημοσιονομική κατάσταση άλλων χωρών. Ο κίνδυνος, υπογραμμίζει το
Ταμείο, είναι μεγαλύτερος για όσες
επιχειρήσεις, νοικοκυριά ή χώρες
έχουν δανεισθεί σε δολάρια καθώς
θα επιβαρυνθούν σημαντικά και θα

Ενδεικτική περίπτωση χώρας με εκτεταμένο δανεισμό σε ξένο νόμισμα και
κυρίως σε δολάριο, που πλήττεται τελευταία, είναι παρά τις ιδιαιτερότητες
της οικονομίας της η Τουρκία.

αντιμετωπίσουν μεγάλες δυσκολίες
στην εξυπηρέτηση του χρέους τους.
Οπως τονίζει, η αλλαγή πολιτικής
στις ΗΠΑ μπορεί να επιταχύνει μια
αντιστροφή που ήδη καταγράφεται
παγκοσμίως στις ροές των επενδυτικών κεφαλαίων και να πλήξει τις
αναδυόμενες οικονομίες από τις
οποίες παρατηρούνται ήδη σημαντικές εκροές κεφαλαίων. Και βέβαια
στην περίπτωση που η Fed αναγκασθεί να επισπεύσει τις αυξήσεις
των επιτοκίων του δολαρίου, οι επιπτώσεις για τις αναδυόμενες οικονομίες θα είναι βαρύτερες καθώς
θα ενταθούν οι εκροές κεφαλαίων.
Ενδεικτική περίπτωση χώρας με
εκτεταμένο δανεισμό σε ξένο νόμισμα και κυρίως σε δολάριο που
πλήττεται τελευταία είναι, παρά τις
ιδιαιτερότητες της οικονομίας της,
η Τουρκία. Τουρκικές επιχειρήσεις

και τράπεζές της έχουν εκτεταμένο
δανεισμό σε ξένο νόμισμα και αναγκάζονται να ζητήσουν αναδιάρθρωση των χρεών τους. Ο μεγαλύτερος
κίνδυνος που διαβλέπει, πάντως,
το ΔΝΤ είναι πως η γενικότερη αυτή
τάση ενδέχεται να εντείνει τις ανοδικές πιέσεις στο δολάριο και να
επιδεινώσει σημαντικά τις ήδη υπάρχουσες ανισορροπίες στην παγκόσμια οικονομία.
Εκτιμά πως βραχυπρόθεσμα η
υψηλότερη ανάπτυξη των ΗΠΑ και
οι αυξήσεις των επιτοκίων του δολαρίου θα λειτουργήσουν ευεργετικά
για τις περισσότερες οικονομίες.
Προβλέπει, ωστόσο, πως θα πλήξουν
κυρίως το Μεξικό και τον Καναδά
λόγω των στενών οικονομικών σχέσεων που διατηρούν οι δύο χώρες
με τη μεγαλύτερη οικονομία του
κόσμου.
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Τερματισμό του QE
τον Δεκέμβριο
προανήγγειλε
ο Μάριο Ντράγκι
Δεσμεύτηκε να διατηρήσει αμετάβλητα
τα επιτόκια ώς το φθινόπωρο του 2019
Η ΕΚΤ αποφάσισε να ολοκληρώσει
στο τέλος του 2018 το πρόγραμμα
αγοράς ομολόγων (QE) που εφαρμόζει από τον Μάρτιο του 2015,
για το οποίο πολλοί οικονομικοί
αναλυτές θεωρούν πως ενίσχυσε
σημαντικά την ανάπτυξη στην
Ευρωζώνη τα τελευταία χρόνια
και απέτρεψε την απειλή του αποπληθωρισμού. Πρόκειται για αποφασιστικό πρώτο βήμα προς τη
σταδιακή κατάργηση της νομισματικής πολιτικής που εφάρμοσε
η ΕΚΤ τα χρόνια μετά την κρίση.
Ομως επειδή καμία κεντρική τράπεζα δεν θέλει να είναι βιαστική,
η ΕΚΤ αποφάσισε χθες να διατηρήσει στα σημερινά, ιστορικά χαμηλά, επίπεδα τα επιτόκια δανεισμού για τουλάχιστον μέχρι το
φθινόπωρο του 2019.
Η ΕΚΤ θα συνεχίσει να αγοράζει
ομόλογα ύψους 30 δισ. ευρώ μέχρι
και τον Σεπτέμβριο, θα μειώσει
τις αγορές στα 15 δισ. τους επόμενους τρεις μήνες και θα ολοκληρώσει το λεγόμενο πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης, συνολικού
ύψους 2,4 τρισ. ευρώ, στο τέλος
Δεκεμβρίου. Διατήρησε χθες αμετάβλητα τα επιτόκια δανεισμού,
στο 0% το βασικό επιτόκιο και
στο -0,4% το επιτόκιο δανεισμού

για τράπεζες. Μάλιστα η ΕΚΤ αισθάνθηκε την ανάγκη να προειδοποιήσει πως θα ολοκληρώσει
τον Δεκέμβριο τις αγορές ομολόγων υπό την προϋπόθεση πως
«τα στοιχεία (των επόμενων μηνών) θα επιβεβαιώσουν τη μεσοπρόθεσμη προοπτική για τον πληθωρισμό». Ο Μάριο Ντράγκι, πρόεδρος της ΕΚΤ, δήλωσε χθες πως
<
<
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<

Η ευρωτράπεζα
θα συνεχίσει να αγοράζει ομόλογα ύψους
30 δισ. ευρώ μέχρι
και τον Σεπτέμβριο.
«εξακολουθεί να υπάρχει η ανάγκη
για σημαντική υποστήριξη από
τη νομισματική πολιτική» και
πρόσθεσε πως «το διοικητικό συμβούλιο είναι έτοιμο να προσαρμόσει όλα τα εργαλεία (σ.σ.: νομισματικής πολιτικής) όπως κρίνεται απαραίτητο, ώστε να διασφαλίσει πως ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται συνεχώς
προς τον στόχο του Δ.Σ. για τον
πληθωρισμό». Η απόφαση της

ΕΚΤ να διατηρήσει τα επιτόκια
δανεισμού στα σημερινά επίπεδα
μέχρι το φθινόπωρο του 2019 και
η προειδοποίηση πως είναι έτοιμη
να προσαρμόσει την πολιτική της,
αν ο πληθωρισμός δεν κινηθεί
όπως προβλέπει σήμερα, οδήγησαν το ευρώ σε πτώση μέχρι 1%
έναντι του δολαρίου, ενώ μόλις
είχε ανακοινωθεί η απόφαση για
το QE το ευρώ είχε φτάσει να ενισχύεται μέχρι και κατά 0,5% έναντι του αμερικανικού νομίσματος.
Παράλληλα η ΕΚΤ επανέλαβε
την απόφαση να συνεχίσει να
επανεπενδύει τα έσοδα που έχει
από τις αγορές ομολόγων για «παρατεταμένη χρονική περίοδο»
μετά την ολοκλήρωση της ποσοτικής χαλάρωσης «και σε κάθε
περίπτωση για όσο χρειαστεί
ώστε να διατηρηθούν ευνοϊκές

συνθήκες ρευστότητας και σημαντικός βαθμός νομισματικής
υποστήριξης». Ο Ντράγκι δήλωσε
χθες πως δεν συζητήθηκε με περισσότερες λεπτομέρειες πότε
θα σταματήσει να επανεπενδύει
τα έσοδα από τις αγορές ομολόγων και πως δεν έχει συζητηθεί
καθόλου πότε θα προχωρήσει η
ΕΚΤ σε αύξηση των επιτοκίων
δανεισμού. Η απόφαση της ΕΚΤ
να ολοκληρώσει το πρόγραμμα
αγοράς ομολόγων, δηλαδή το σημαντικότερο και ισχυρότερο από
τα εργαλεία που χρησιμοποίησε
για να βοηθήσει την Ευρωζώνη
να ξεπεράσει τη διπλή κρίση που
απείλησε τη συνοχή της τα προηγούμενα χρόνια, τη φέρνει πιο
κοντά στη Fed που έχει αυξήσει
τα επιτόκια δανεισμού επτά φορές
από τον Δεκέμβριο του 2015.

Επιβράδυνση ανάπτυξης
Η ΕΚΤ αναθεώρησε σημαντικά προς
το χειρότερο την πρόβλεψη για την
ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2018,
επικαλούμενη την ένταση στο εμπόριο μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας
και των ΗΠΑ και της Ε.Ε.
Αντιθέτως, η ΕΚΤ αναθεώρησε σημαντικά την πρόβλεψη για τον πληθωρισμό εξαιτίας της ανόδου των τιμών της ενέργειας, αν και εξακολουθεί
να προβλέπει πως δεν θα πιάσει τον
στόχο για πληθωρισμό 2% ούτε το
2020. Πλέον η ΕΚΤ προβλέπει πως η
οικονομία της Ευρωζώνης θα αναπτυχθεί με ρυθμό 2,1% το 2018, ενώ
τον Μάρτιο προέβλεπε ρυθμό ανάπτυξης 2,4%. Ωστόσο, διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για το 2019
και το 2020. Το 2017 η οικονομία της

Ευρωζώνης είχε αναπτυχθεί με ρυθμό
2,5%, τον υψηλότερο της τελευταίας
δεκαετίας, ωστόσο φαίνεται να επιβραδύνεται από την αρχή του έτους.
Μιλώντας χθες ο Ντράγκι είπε πως η
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης
του 2018 επιδεινώνεται από την «ενίσχυση της αβεβαιότητας» που προκαλείται από την πολιτική Τραμπ στο
διεθνές εμπόριο. Προειδοποίησε πως
μέτρα προστατευτισμού στο εμπόριο
ενδέχεται να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη προς την παγκόσμια οικονομία και το θεσμικό πλαίσιο που
έχει υποστηρίξει την ανάπτυξη επί
δεκαετίες. Οσον αφορά τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ προβλέπει πλέον πως
θα διαμορφωθεί στο 1,7% το τρέχον
έτος και τα δύο επόμενα.

Ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι τόνωσε
το λιανεμπόριο στη Βρετανία

Επικίνδυνη για τη διεθνή οικονομία
η δημοσιονομική πολιτική Τραμπ

Ο καλός καιρός και ο γάμος του πρίγκιπα Χάρι ωφέλησαν το λιανικό εμπόριο στη Βρετανία τον περασμένο
μήνα. Μετά την κακοκαιρία του
πρώτου τριμήνου, που κράτησε
τους Βρετανούς μακριά από τα εμπορικά κέντρα, οι υψηλές θερμοκρασίες του Μαΐου και η ευθυμία
από τον γάμο του πρίγκιπα Χάρι
τούς ενθάρρυναν να αυξήσουν τις
δαπάνες τους σε καταναλωτικά είδη. Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν τον Μάιο κατά 1,3% σε
σύγκριση με τον Απρίλιο, ενώ οι
εκτιμήσεις μιλούσαν για αύξηση
0,5%. Σύμφωνα με στοιχεία της
βρετανικής στατιστικής υπηρεσίας,
τη μεγαλύτερη αύξηση σημειώνουν
οι πωλήσεις τροφίμων και ειδών

Η δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει μεγάλη μείωση της φορολογίας και αύξηση των δημοσίων δαπανών, ενισχύει τις απειλές που
αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε χθες το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ετήσια έκθεση για την κατάσταση της
αμερικανικής οικονομίας. Η πολιτική Τραμπ αυξάνει το δημόσιο
χρέος των ΗΠΑ, είναι πιθανό να
ενισχύσει τον πληθωρισμό και να
προκαλέσει την ενίσχυση του δολαρίου, λέει το ΔΝΤ.
Η επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ
θα ενισχύσει βραχυπρόθεσμα την
ανάπτυξη της οικονομίας αλλά και
των οικονομικών πολλών εκ των
εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ. Ωστόσο, η εφαρμογή αυτής της πολιτικής
σε μια εποχή κατά την οποία η οικονομία ήδη αναπτύσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό «θα αυξήσει τις
απειλές για την αμερικανική και
την παγκόσμια οικονομία», προειδοποίησε το ΔΝΤ.
Η χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής ενδέχεται να οδηγήσει σε ταχεία άνοδο του αμερικανικού πληθωρισμού, αναγκάζοντας την αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) να αυξήσει
τα επιτόκια δανεισμού πιο γρήγορα
από το αναμενόμενο. Παράλληλα,
το ΔΝΤ προειδοποίησε πως διακρίνει ήδη σημάδια ότι η αμερικανική δημοσιονομική πολιτική
προκαλεί φυγή κεφαλαίων από τις
αναδυόμενες αγορές.

<
<
<
<
<
<

Τη μεγαλύτερη
αύξηση σημείωσαν
οι πωλήσεις τροφίμων
και ειδών ένδυσης.

Οι αυξημένες λιανικές πωλήσεις
του Μαΐου δεν αναιρούν τη γενικότερη πτωτική τάση που έχει καταγράψει το λιανικό εμπόριο στη
Βρετανία.

ένδυσης. Σε ετήσια βάση, άλλωστε,
οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν
τον Μάιο κατά 4,4%, υπερβαίνοντας
σαφώς την πρόβλεψη για αύξηση
2,4%. Οπως επισημαίνει το Bloomberg, τα στοιχεία καταδεικνύουν
ανάκαμψη της κατανάλωσης στη
Βρετανία, καθώς τα βρετανικά νοικοκυριά αφήνουν πίσω τους μια
περίοδο συρρίκνωσης των εισοδημάτων τους.
Μόλις δόθηκαν στη δημοσιό-

τητα τα εν λόγω στοιχεία, ανέκαμψε η στερλίνα σημειώνοντας
άνοδο 0,5% και φτάνοντας στο
1,3438 δολάριο. Η διολίσθηση που
έχει σημειώσει το βρετανικό νόμισμα τα τελευταία δύο χρόνια
μετά την απόφαση των Βρετανών
να εγκαταλείψουν την Ε.Ε. ευθύνεται κατά κύριο λόγο για τη συρρίκνωση των εισοδημάτων τους.
Τα στοιχεία φαίνεται, πάντως,
να επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις

της Τράπεζας της Αγγλίας πως η
στασιμότητα στην οποία περιήλθε
η οικονομία στις αρχές του έτους
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην
κακοκαιρία. Στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου, η βρετανική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη μόλις 0,1%.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο τρίμηνο,
η Τράπεζα της Αγγλίας εκτιμά πως
το βρετανικό ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά
0,4%. Βάσει αυτής της εκτίμησης
αναμένεται, άλλωστε, πως η Τράπεζα της Αγγλίας θα αυξήσει τα επιτόκια της στερλίνας στην επόμενη
συνάντησή της.
Οι αυξημένες λιανικές πωλήσεις
του Μαΐου δεν αναιρούν, πάντως,
τις γενικότερες πτωτικές τάσεις
που έχει καταγράψει το λιανικό
εμπόριο στη Βρετανία. Προ ημερών η αλυσίδα εκπτωτικών καταστημάτων Poundworld Retail Ltd
υπέβαλε αίτηση προστασίας από
τους πιστωτές της, ενώ η αλυσίδα
πολυκαταστημάτων House of Fraser ανακοίνωσε πως σκοπεύει να
κλείσει τα 31 από τα 59 υποκαταστήματά της, προκειμένου να παραμείνει σε λειτουργία.
Αιτία της κρίσης που μαστίζει
το λιανικό εμπόριο στη Βρετανία
είναι ο σκληρός ανταγωνισμός
που αντιμετωπίζουν τα παραδοσιακά καταστήματα από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις μέσα από
πλατφόρμες στο Διαδίκτυο. Οι
ηλεκτρονικές πωλήσεις σημείωσαν αύξηση 20% σε ετήσια βάση, με τις πωλήσεις τροφίμων και
ειδών ένδυσης να καταγράφουν
νέο ρεκόρ.

Η πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ αυξάνει το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ, είναι
πιθανό να ενισχύσει τον πληθωρισμό και να προκαλέσει την άνοδο του δολαρίου, λέει το ΔΝΤ.
Η προειδοποίηση του ΔΝΤ συμπίπτει με μια περίοδο κατά την
οποία η παγκόσμια οικονομία αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό
των τελευταίων επτά ετών. Το Ταμείο προβλέπει πως θα επιταχυνθεί
η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας το 2018, προβλέπει όμως
και πως θα ακολουθήσει επιβράδυνσή της τα επόμενα χρόνια, καθώς οι κεντρικές τράπεζες θα αυξάνουν τα επιτόκια δανεισμού ενώ
θα υποχωρεί η επίδραση της επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής
των ΗΠΑ. Στη διάρκεια της εβδομάδας η Κριστίν Λαγκάρντ, γενική
διευθύντρια του ΔΝΤ, είχε προειδοποιήσει ότι τα σύννεφα στον
ορίζοντα της παγκόσμιας οικονομίας γίνονται «όλο και πιο σκοτεινά

κάθε ημέρα που περνάει».
Το ΔΝΤ προβλέπει πως βραχυπρόθεσμα η αμερικανική οικονομία
θα εξακολουθήσει να είναι ισχυρή,
με την ανεργία να υποχωρεί σε επίπεδο που είχε να δει από τη δεκαετία του 1960. Παρ’ όλο που οι ΗΠΑ
έχουν ήδη πετύχει καθεστώς πλήρους απασχόλησης, οι μισθοί και
οι τιμές αναμένεται να αυξηθούν
με «αργό αλλά σταθερό ρυθμό»,
λέει το ΔΝΤ. Η μείωση της φορολογίας επιχειρήσεων θα στερήσει
έσοδα ύψους 1,5 τρισ. την επόμενη
δεκαετία, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ
έχει εγκρίνει αύξηση δημοσίων δαπανών ύψους 300 δισ. δολαρίων.
Το αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί
το δημοσιονομικό έλλειμμα στο
4,5% του ΑΕΠ το 2019.
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Τα ακριβότερα προς πώληση ελληνικά εξοχικά
Το 2018 εξελίσσεται στην καλύτερη χρονιά από την έναρξη της οικονομικής κρίσης για τις συναλλαγές πολυτελών ακινήτων
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Στο επίκεντρο του εγχώριου και
του διεθνούς τζετ σετ, αλλά και
της παγκόσμιας κοινότητας των
ανθρώπων με καθαρή περιουσία
αξίας τουλάχιστον μερικών δεκάδων εκατ. ευρώ, αναμένεται να
βρεθεί φέτος η αγορά πολυτελών
εξοχικών κατοικιών. Οπως σημειώνουν στην «Κ» οι επικεφαλής

γραφείων εξειδικευμένων στη συγκεκριμένη κατηγορία αγοραστών
και ακινήτων, το 2018 αποτελεί
ήδη την καλύτερη χρονιά από την
έναρξη της οικονομικής κρίσης,
καθώς είναι διάχυτη η αίσθηση
στους υποψήφιους αγοραστές ότι
«τα χειρότερα έχουν περάσει» τόσο
για την ελληνική οικονομία όσο
και για την αγορά ακινήτων.
Σύμφωνα με τον κ. Γιάννη Πλου-

μή, γενικό διευθυντή της εταιρείας
Πλουμής-Σωτηρόπουλος, που εκπροσωπεί στην Ελλάδα τον οίκο
Christie’s, «πλέον καταγράφουμε
πολύ περισσότερες συναλλαγές
πολυτελών ακινήτων, συγκριτικά
με τα προηγούμενα χρόνια και
αυτό αποτελεί σαφές δείγμα της
ανάκαμψης της αγοράς. Φέτος, μάλιστα, τόσο ο όγκος των συναλλαγών όσο και η αξία τους καταγρά-

φουν άνοδο ακόμα και 100% σε
σχέση με το 2017». Σημειωτέον
ότι στη συγκεκριμένη κατηγορία
ακινήτων, οι τιμές πώλησης μειώθηκαν μεν, αλλά με πολύ χαμηλότερο ρυθμό, σε σχέση με την
υπόλοιπη αγορά κατοικίας, εξοχική
και μη. Ενδεικτικά, επισημαίνεται
ότι οι αξίες των πολυτελών εξοχικών μειώθηκαν κατά 15-20%, κατά
μέσον όρο, έναντι μέσης πτώσης

της τάξεως του 45%-60%. Η αγορά
της Μυκόνου δεν κατέγραψε σχεδόν καθόλου πτώση των αξιών,
καθώς πρόκειται για διεθνοποιημένη αγορά, που δεν επηρεάζεται
από τα όσα συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. «Ηδη, μια πρώτη
ένδειξη για το πόσο ισχυρή είναι
φέτος η ζήτηση από το εξωτερικό
είχαμε τους χειμερινούς μήνες»,
αναφέρει ο κ. Σάββας Σαββαΐδης,

διευθύνων σύμβουλος της Greece
Sotheby’s International Realty.
«Οι ενδιαφερόμενοι προέρχονται
από πολλές χώρες, αν και κάθε
προορισμός έχει και το δικό του
κοινό. Το βέβαιον είναι ότι οι περισσότεροι αγοραστές έχουν επισκεφθεί την Ελλάδα τουλάχιστον
μία φορά, ενώ το 20% αγοράζει
ακίνητο με την πρώτη του επίσκεψη», καταλήγει ο κ. Σαββαΐδης.

Elounda Azure, 12 εκατ.

Eclectic Living, 10,5 εκατ.

Το ποσό των 12 εκατ. ευρώ θα πρέπει να εκταμιεύσει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής για την παραθαλάσσια βίλα Elounda Azure, η
οποία ανήκει σε οικογένεια επιχειρηματιών από τις ΗΠΑ, η οποία
λόγω δυσκολίας μετακίνησης στην
Ελλάδα αποφάσισε την πώληση
του ακινήτου. Η Elounda Azure
πωλείται από την Πλουμής-Σωτηρόπουλος (Christie’s) και βρίσκεται
στην Ελούντα της Κρήτης. Το οι-

Με κόστος 10,5 εκατ. ευρώ, το
Eclectic Living είναι μια νεόδμητη
κατασκευή, του 2017, που πωλείται
από τον Ρώσο επιχειρηματία-κατασκευαστή κ. Βιτάλι Μπορίσοφ,
με τη συνεργασία της Greece Sotheby’s International Realty. Πρόκειται για ακίνητο στην Ελούντα
της Κρήτης, που είναι προϊόν επένδυσης, δηλαδή αναπτύχθηκε εξαρχής με στόχο την πώληση. Είναι
επιφάνειας 900 τ.μ. (οικόπεδο

κόπεδο είναι επιφάνειας 21,6
στρεμμάτων, ενώ το κυρίως σπίτι
είναι επιφάνειας 1.155 τ.μ., διαθέτοντας έξι υπνοδωμάτια, αίθουσα προβολών, μπιλιάρδο, γήπεδο
τένις και άλλες παροχές. Η έκταση
αποκτήθηκε από την οικογένεια
τη δεκαετία του 1990 και στη συνέχεια κατασκευάστηκε το ακίνητο, ενώ ασφαλώς έχουν γίνει
εκτεταμένες αναβαθμίσεις στην
πορεία των ετών.

5.000 τ.μ.) και διαθέτει έξι υπνοδωμάτια και αντίστοιχο αριθμό
μπάνιων. Οι παροχές είναι εφάμιλλες ενός υπερπολυτελούς ξενοδοχείου πέντε αστέρων. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μπορίσοφ δρομολογεί αυτή την περίοδο και την
ανάπτυξη του παραθεριστικού θερέτρου Elounda Hills, έργο το
οποίο έχει ενταχθεί στις διατάξεις
του νόμου περί fast track, ως επένδυση στρατηγικού χαρακτήρα.

Emerald Bay, 6,25 εκατ.

Βίλα στη Μύκονο, 3,5 εκατ.

Στα 6,25 εκατ. ευρώ αποτιμάται
το Emerald Bay, μία υπερπολυτελής βίλα στην Κέρκυρα, που
πωλείται από έναν Λονδρέζο μεγαλοδικηγόρο με ειδίκευση στον
τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών. Πρόκειται για
ένα ακίνητο 550 τ.μ., με έξι κρεβατοκάμαρες και ιδιωτικό μώλο
για την πρόσδεση σκάφους. Βρίσκεται στο βορειοανατολικό τμήμα του «Νησιού των Φαιάκων»,

Στο ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ πωλείται αυτή η πολυτελής κατοικία
που βρίσκεται στη Μύκονο, σε απόσταση 10 λεπτών από τη Χώρα του
νησιού. Ανήκει σε οικογένεια επιχειρηματιών από τη Θεσσαλονίκη,
η οποία διαθέτει ένα ακόμα ακίνητο
στη Μύκονο, και αυτήν την περίοδο
κατασκευάζουν ακόμα ένα σε ιδιόκτητη έκταση. Είναι πιθανόν με
την πώληση του συγκεκριμένου
ακινήτου, επιφάνειας 472 τ.μ., με

στο Αυλάκι, πολύ κοντά στον κόλπο της Κασσιόπης. Το ακίνητο
χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον
ίδιο τον κάτοχό του, ενώ τα τελευταία χρόνια εκμισθωνόταν σε
πολιτικούς και μεγαλοεπιχειρηματίες από το εξωτερικό. H Κέρκυρα αποτελεί πόλο έλξης ξένων
αγοραστών, κυρίως από την Ιταλία και τη Μεγάλη Βρετανία. Πωλείται μέσω της Greece Sotheby’s
International Realty.

κήπο 1.250 τ.μ., να θέλουν να χρηματοδοτήσουν άλλες επενδύσεις
τους στην αγορά ακινήτων της Μυκόνου. Αυτή η βίλα κατασκευάστηκε
στις αρχές της δεκαετίας του 1990
και προσφέρει ιδιωτική παραλία,
όπως και θέα στη Δήλο, στη Σύρο
και στην Τήνο. Σύμφωνα με την
Πλουμής-Σωτηρόπουλος, σκαλοπάτια από πέτρα οδηγούν σε μια
μικρή παραλία, μία από τις ελάχιστες
ιδιωτικές παραλίες του νησιού.

Βίλα Meravigliosa, 5,25 εκατ. ευρώ

Αρχοντικό Mandalay, 4,2 εκατ. ευρώ

Η βίλα Meravigliosa αποτελεί ένα
από τα ακριβότερα ακίνητα που
πωλούνται αυτή την περίοδο στη
Μύκονο. Το κόστος του ακινήτου
που βρίσκεται πάνω από την παραλία του Πάνορμου ανέρχεται σε
5,25 εκατ. ευρώ. Αυτό το υπερπολυτελές ακίνητο κατασκευάστηκε
το 2014 από έναν Ιταλό χρηματιστή, ο οποίος μένει μόνιμα στην
Πορτογαλία. Ο ίδιος έχει επενδύσει
σε σειρά άλλων ακινήτων, όχι μόνο
στη Μύκονο (που αποτελεί πάντως
αγαπημένο του προορισμό), αλλά
και σε άλλες περιοχές της χώρας,
εσχάτως δε και στην Αθήνα. Αρχικά, χρόνο στη βίλα περνούσε ο
ίδιος, ωστόσο πλέον εκτιμά ότι θα
μπορέσει να κεφαλαιοποιήσει σημαντικές υπεραξίες για να χρηματοδοτήσει άλλες επενδύσεις του,
με αποτέλεσμα να τη διαθέτει προς

Σε απόσταση μόλις πέντε λεπτών
από το λιμάνι της Υδρας, το αρχοντικό Mandalay είναι ένα από
τα ελάχιστα, αν όχι το μοναδικό
σπίτι του νησιού, που μπορεί κανείς να προσεγγίσει, χωρίς να χρειαστεί να ανέβει ούτε ένα σκαλί.
Πρόκειται για κτίσμα του 18ου αιώνα, που κατασκευάστηκε από
Γενοβέζους αρχιτέκτονες και περιβάλλεται από κήπο επιφάνειας
4.600 τ.μ., κατάφυτο με κυπαρίσσια και ελιές. Η κατοικία αυτή πωλείται αντί ποσού 4,2 εκατ. ευρώ.
Ανήκει σε Ελληνα επιχειρηματία,
ο οποίος το απέκτησε στις αρχές
της δεκαετίας του 1990 και σήμερα
το πωλεί για οικογενειακούς λόγους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της
Πλουμής-Σωτηρόπουλος (Christie’s), ο χώρος υποδοχής με τα
ασπρόμαυρα μαρμάρινα πατώμα-

πώληση. Το ακίνητο είναι επιφάνειας 770 τ.μ. (οικόπεδο 9,67 στρεμμάτων) και προσφέρει οκτώ υπνοδωμάτια και εννιά μπάνια στους
επισκέπτες του.
Στη Μύκονο, η πλέον δυναμική
κατηγορία αγοραστών προέρχεται

από χώρες της Μέσης Ανατολής
(Εμιράτα, Σαουδική Αραβία κ.λπ.),
ενώ έπονται άνθρωποι από τις
ΗΠΑ, τη Γερμανία, την Ελβετία
και το Βέλγιο. Η βίλα Meravigliosa
πωλείται μέσω της Greece Sotheby’s International Realty.

τα οδηγεί στο σαλόνι με το τζάκι,
στην τραπεζαρία, σε μια παραδοσιακή και πλήρως εξοπλισμένη
κουζίνα και σε ένα γραφείο-βιβλιοθήκη, όλα με πανοραμική θέα.
Αυτό το επίπεδο συμπληρώνουν
η κυρίως κρεβατοκάμαρα με δύο

δωμάτια ενδυμάτων, το μπάνιο
με θόλο και μία βεράντα που προσφέρει θέα στο λιμάνι και στη θάλασσα. Η συγκεκριμένη ιδιοκτησία
έχει ακόμα δύο ανεξάρτητους ξενώνες, με τζάκι και μπάνιο, και
μία εκκλησία.
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Ανασταίνοντας ναούς στη Νάξο

Η «Κ» συνάντησε τους συντηρητές της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στον μνημειώδη Αγιο Ιωάννη Θεολόγο
Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

στον ναό και ξεθυμαίνουν στις τοιχογραφίες. Τώρα λοιπόν εξωτερικά
ξηλώσαμε τη στέγη, από κάτω είχε
χώμα και τσιμέντο και έχουμε σχεδόν φτάσει σ’ αυτό που πιστεύουμε
ότι ήταν η αρχική μορφή. Μετά, ο
κ. Αθανασούλης θα αποφασίσει ποια
θα είναι η επόμενη κίνηση. Πρέπει
πάντως ο χειμώνας να βρει το μνημείο στεγανό, θωρακισμένο».

Ενώ το πλοίο έδενε στο λιμάνι της
Νάξου, αναζητούσα με το βλέμμα
μου το μπλε τζιπ. Κατάφερα με μεγάλη δυσκολία να το εντοπίσω έτσι
όπως ήταν μέσα στο χώμα και με
δυσδιάκριτη την επιγραφή Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στο πλάι.
Ο επικεφαλής των συντηρητών
της Εφορείας, Νίκος Βίττης, που
περίμενε να μας παραλάβει, απολογήθηκε ευγενικά για την... εμφάνιση, λέγοντας «μερικές φορές
νιώθουμε “ειδικές δυνάμεις”. Είναι
οι συνθήκες της δουλειάς». Μια
ώρα μετά και αφού είχαμε περάσει
από τα χωριά Σαγκρί, Χαλκί, Φιλώτι
και Απείρανθος, κατάλαβα τι εννοούσε με το «ειδικές δυνάμεις», έτσι
όπως το αυτοκίνητο χοροπηδούσε
στον κακοτράχαλο χωματόδρομο.
«Αυτό δεν είναι τίποτα», είπε ο οδηγός μας λες και διάβασε τη σκέψη
μου. «Εχουμε δουλέψει σε μνημεία
που δεν υπήρχε δρόμος για να φτάσει
το αυτοκίνητο. Σε μέρη όπου περπατούσαμε 45 λεπτά για να πάμε
και κουβαλούσαμε υλικά και εργαΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Οι κίνδυνοι

Η συντηρήτρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ανεβασμένη στη σκαλωσιά καθαρίζει με το νυστέρι, σιγά σιγά, την τοιχογραφία.

Η ξενάγηση
«Λίγα χιλιόμετρα από δω είναι η
Αγία Κυριακή», εξήγησε ο Νίκος
Βίττης δείχνοντας προς την άλλη
πλευρά του βουνού. Το βυζαντινό
εκκλησάκι που απέσπασε το βραβείο
Εuropa Nostra για τις μοναδικές
τοιχογραφίες του 8ου και 9ου αιώνα.
Για την αποκατάσταση του ναού
εργάστηκαν ο ίδιος και η ομάδα
του. «Η Αγία Κυριακή ήταν ο τελευταίος σταθμός όπου οι εργάτες από

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

λεία. Σε αυτή τη δουλειά δεν αρκεί
μόνο να είσαι καλός στη συντήρηση,
πρέπει να έχεις κουράγια, αντοχές».
Με τη συζήτηση, τα περίπου 4 χιλιόμετρα χοροπηδητού κύλησαν πιο
γρήγορα, και με προίκα μια μικρή
ναυτία, φτάσαμε στον προορισμό
μας, στη μέση του πουθενά, στον
Αγιο Ιωάννη Θεολόγο τ’ Αφικλή. Εκεί,
όπου η ομάδα συντηρητών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων εργάζεται πυρετωδώς αυτήν την περίοδο, για την αποκατάσταση του
ναού που έχει τοιχογραφίες της πρώτης χιλιετίας, και όπως όλα δείχνουν,
θα δώσει πολύ σημαντικά στοιχεία.

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

«Η συντήρηση απαιτεί
ηθική. Πρέπει να μην
επεμβαίνεις πολύ, να σέβεσαι αυτό που πιάνεις».

Μάρτυρας αποκαλύπτεται κάτω από
στρώματα επιχρισμάτων και αλάτων.

Η ομάδα των συντηρητών και των ντόπιων εργατών. Στο κέντρο καθιστός, ο
επικεφαλής των συντηρητών της Εφορείας, Νίκος Βίττης.

Η χρήση του τροχού απαιτεί μεγάλη
προσοχή και προϋποθέτει εμπειρία.

την Απείρανθο έκαναν την προσευχή τους πριν μπουν για δουλειά στα
ορυχεία σμύριδας. Οπως καταλαβαίνετε είχε πολύ θανατικό. Τα ορυχεία λειτουργούν ακόμη, αλλά μόνο
για έναν μήνα τον χρόνο. Το κράτος
δεν τα εκμεταλλεύεται».
Ξεκινήσαμε την ξενάγηση από
το εξωτερικό του ναού του Αγίου
Ιωάννη, με την παράκληση να σταματήσει για λίγο η γεννήτρια γιατί
με τον θόρυβο που έκανε, η ηχογράφηση ήταν αδύνατη. Μαζί με
τη γεννήτρια, σταμάτησαν και οι
εργασίες, αλλά έτσι όπως ο ήλιος

βρισκόταν ήδη κάθετα, η ομάδα
μάλλον χάρηκε με το σύντομο διάλειμμα στο «καθιστικό». Ενα σκιερό
σημείο όπου είχαν τοποθετηθεί
μερικές μεγάλες λείες πέτρες, με
μια μεγαλύτερη στη μέση σε ρόλο
τραπεζιού.
«Οπως είπαμε βρισκόμαστε σε
μια ερημιά», τόνισε ο Ν. Βίττης, ο
οποίος εργάζεται στο νησί τα τελευταία 21 χρόνια. «Σε μακρινά, δύσκολα προσβάσιμα μέρη, βρίσκονται
πολλοί ναοί της Νάξου, μικρότεροι
και μεγαλύτεροι. Αυτό που συμβαίνει
στο νησί είναι μοναδικό. Εδώ υπάρ-

νερό και αφού έχουν γίνει όλα αυτά,
αρχίζει η δουλειά. Το εκκλησάκι
αυτό είχε υποστεί ανακαίνιση από
τον αρχαιολόγο Αναστάσιο Ορλάνδο,
κάπου τη δεκαετία του ’60. Ο Ορλάνδος έκανε μεγάλη επέμβαση,
κάποια σωστά για την εποχή πράγματα, απλώς για τα σημερινά δεδομένα χρησιμοποίησε μη συμβατά
υλικά, κυρίως τσιμέντο. Και από πάνω έστρωσε κεραμίδι. Από τη μια
θωράκισε το μνημείο, αλλά από την
άλλη αλλοίωσε την εικόνα του. Επίσης, το τσιμέντο έχει πάρα πολλά
άλατα τα οποία κατεβαίνουν μέσα

χει δουλειά για 50 άτομα για 100
χρόνια. Εχουμε περίπου 300 εκκλησάκια. Απ’ αυτά πάρα πολλά είναι
βυζαντινά με τοιχογραφίες».
Και πώς επιλέγουν σε ποιο θα
επέμβουν; «Αυτό το αποφασίζει ο
Δημήτρης Αθανασούλης, ο προϊστάμενος της Εφορείας μας, αφού εξετάσει όλα τα στοιχεία. Οταν επισκέφθηκε τον Αγιο Ιωάννη Θεολόγο
έκρινε ότι έχει να δώσει πολύτιμα
στοιχεία, κι έτσι τον Μάρτιο ξεκινήσαμε τις εργασίες. Το πρώτο που
κάνουμε είναι να κουβαλήσουμε
γεννήτρια, να φροντίσουμε για το

Και αν όχι τσιμέντο, τότε τι; «Σε
ναούς που έχουν τοιχογραφίες είναι
κανόνας να αποφεύγεται το τσιμέντο», εξήγησε ο Ν. Βίττης. «Οπότε
αναγκαστικά πάμε σε ασβεστοκονιάματα, ποζολάνες όπως τα γνωρίζουν οι παλαιότεροι. Απλώς εκεί
το πρόβλημα είναι πως αυτή την
τεχνική τη γνωρίζουν λίγοι και είμαι
υποχρεωμένος να μαθαίνω στους
ντόπιους πώς να δουλέψουν. Θέλει
πολύ σεβασμό σ’ αυτά τα υλικά,
γιατί σε αντίθεση με το τσιμέντο,
δεν τα βάζεις και φεύγεις. Τα δουλεύεις μέρες, τα έχεις σκεπασμένα
και τα ποτίζεις μέρες. Εχουμε πολλά
παραδείγματα αποτυχημένων εφαρμογών που δυστυχώς πάνε χαμένα
και τα υλικά και τα μεροκάματα».
Κατεβήκαμε από τη στέγη ώστε
οι ντόπιοι να συνεχίσουν τη δουλειά
τους. Η γεννήτρια πήρε ξανά μπρος,
κι εμείς μπήκαμε στο εσωτερικό
του ναού μαζί με τους συντηρητές
της Εφορείας που έπιασαν τα νυστέρια και τους μικρούς τροχούς κι
άρχισαν την εργασία τους με μεγάλη
προσοχή και επιμέλεια. Ο ξεναγός
μας είδε αμέσως τον θαυμασμό στο
πρόσωπό μου: «Ξέρετε, έχουμε τρέλα
μ’ αυτή τη δουλειά. Πετριά που λένε... Η συντήρηση απαιτεί ηθική.
Πρέπει να προσέχεις τι υλικά χρησιμοποιείς, να μην επεμβαίνεις πολύ,
να σέβεσαι αυτό που πιάνεις. Αυτή
τη στιγμή, εσωτερικά έχουμε ξεκινήσει με τα πρώτα σωστικά μέτρα.
Οποια σημεία είναι επικίνδυνα για
αποκολλήσεις τα πιάνουμε, τα στερεώνουμε και προχωράμε στον καθαρισμό των αλάτων που είναι και
η πιο χρονοβόρα διαδικασία. Οπως
βλέπετε, σε κάποια σημεία έχουν
δημιουργηθεί σταλακτίτες. Συνολικά, ο ναός έχει περίπου 60-70 τετραγωνικά τοιχογραφίες που σώζονται. Τώρα φαίνεται το 3% της
δουλειάς. Οταν θα τελειώσουμε, θα
είναι άλλος ναός».
Φαντάζομαι και τη χαρά που θα
έχετε με το που τελειώνει κάθε έργο,
σχολίασα. «Χαίρομαι με τη δουλειά
μου, αλλά ταυτόχρονα όσα βλέπω
είναι και μια μαχαιριά, γιατί δεν
μπορείς να κάνεις πολλά και υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία που περιμένουν. Μη με ρωτήσετε σε πόσα
έχω δουλέψει μέχρι σήμερα. Δεν τα
έχω μετρήσει. Προτιμώ στο τέλος...».

«Η συντήρηση των εκκλησιών θα μας δώσει πολλά νέα δεδομένα»
για χρόνια και χρειαζόταν επείγουσες
ενέργειες στερέωσης και συντήρησης. Αυτό το μνημείο είναι ένα από
τα δέκα τουλάχιστον μνημεία που
αποκαθιστά ταυτόχρονα η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στη Νάξο
και τα οποία γίνονται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος γιατί κινδυνεύουν.
Επομένως, επεμβαίνουμε προκειμένου να σώσουμε τα κελύφη αλλά
και τον ζωγραφικό διάκοσμο».

«Αποκαθιστούμε ταυτόχρονα δέκα μνημεία στη
Νάξο με τη διαδικασία
του κατεπείγοντος
γιατί κινδυνεύουν».

«Πολύτιμα τεκμήρια»
επάλληλα τοιχογραφικά στρώματα,
δυο ή τρία, κάποια της πρώτης χιλιετίας. Και αυτής της εποχής είναι
γενικότερα πολύ σπάνια.
Ο ναός βρισκόταν σε πολύ κακή
κατάσταση, ήταν εγκαταλελειμμένος

ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΑΛΙΑΣ

Ο Δημήτρης Αθανασούλης, προϊστάμενος της Εφορείας Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων, όταν δεν κάνει island
hopping στις Κυκλάδες για να οργανώνει και να επιβλέπει όλα αυτά
που γίνονται –και είναι πολλά όχι
μόνο στη Νάξο, αλλά σε όλα τα κυκλαδίτικα νησιά– βρίσκεται στο
γραφείο του στα κεντρικά της Εφορείας, στην Πλάκα. Εκεί τον συναντήσαμε και μας είπε για τη σημασία
του ναού του Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στη Νάξο.
«Πρόκειται για πολύ σημαντικό
μνημείο που θα δώσει πολύτιμες
πληροφορίες για διαφορετικές περιόδους της βυζαντινής τέχνης. Είναι
μεγάλος ναός, τρίκλιτη βασιλική με
πρόκτισμα στη βόρεια πλευρά, και
το σπουδαιότερο είναι πως διαθέτει

Το συνεργείο των ντόπιων εργάζεται στην οροφή. Ο χειμώνας πρέπει να
βρει το μνημείο στεγανό και απολύτως προστατευμένο.

Οι εργασίες στο μνημείο ξεκίνησαν με πιστώσεις του υπουργείου
Πολιτισμού, γίνονται με προσωπικό
του υπουργείου και θα έχουν και τη
στήριξη του Θανάση και της Μαρίνας Μαρτίνου. Η Νάξος φαίνεται

ανεξάντλητη... «Και είναι», απαντάει
ο κ. Αθανασούλης. «Στην Αγία Κυριακή λ.χ. έχουμε έναν εκτεταμένο
και σε καλή κατάσταση, σχεδόν πλήρη τοιχογραφικό διάκοσμο από μια
περίοδο όπως είναι η εικονομαχία,
της οποίας δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα μνημεία που σώζονται στον
χώρο της βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Επομένως, εκεί υπάρχει πληρότητα
στο εικονογραφικό σύνολο και έχουμε στη διάθεσή μας πολύτιμα τεκμήρια για τον 8ο αιώνα. Η συντήρηση των εκκλησιών στο νησί θα
μας δώσει πολλά νέα δεδομένα».

Δείτε περισσότερες φωτογραφίες και
βί-ντεο από την επίσκεψη στον ναό του
Αγίου Ιωάννη Θεολόγου στη Νάξο, στο
www.kathimerini.gr.
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Kυριακή 17 Ιουνίου 2018

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

Aτζέντα

ΜΟΥΣΙΚΗ

17.6.18-23.6.18

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Προ-

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Συναυλία αλληλεγγύης στους πρόσφυγες

Ε Π Ι Λ Ο Γ Ε Σ

σφύγων 2018 και υπό την αιγίδα της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η
Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου πραγματοποιεί συναυλία για να τιμήσει τη δύναμη,
την αντοχή και το κουράγιο των προσφύγων
ανά τον κόσμο. Την καλλιτεχνική διεύθυνση
θα έχει ο μαέστρος της ΣΟΚ Jens Georg Bachmann και σολίστ στην κιθάρα θα είναι ο
George Nouneh. θα ακουστούν τα έργα του
Kareem Roustom που μεγάλωσε με τις μουσικές παραδόσεις της Μέσης Ανατολής,
«Dabke» για ορχήστρα εγχόρδων, του George Nouneh, Σύριου πρόσφυγας που τώρα
διαμένει στην Κύπρο, έργο για κιθάρα και
έγχορδα (ενορχ. Γ. Χατζηλο ζου), L. v. Beethoven: Συμφωνία αρ. 2 σε Ρε μείζονα, έργο
36, η λιγότερη ίσως γνωστή. Είσοδος ελεύθερη. Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, ώρα 8:30
μ.μ. Πλατεία Φανερωμένης, Λευκωσία.
Πληροφορίες τηλέφωνο 22 463144
και info@cyso.org.cy. Ας σταθούμε
στο πλευρό τους #WithRefugees.

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

«The Intern»
Σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων

Κινηματογράφου στο Πλαίσιο του Φεστιβάλ Φανερωμένη 18, το Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τράπεζας Κύπρου θα
προβάλει την ταινία «The Intern», της
Νάνσι Μάγιερς. Πέμπτη, 21 Ιουνίου,
ώρα 9:00 μ.μ. Πολιτιστικό Ίδρυμα
Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 8690, Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο 22128157, info@cultural.bankofcyprus.com. Τα βράδια των εκδηλώσεων του φεστιβάλ Faneromeni 18, τα
μουσεία και οι εκθέσεις του Πολιτιστικού Ιδρύματος θα είναι ανοικτά μέχρι
τα μεσάνυκτα.

ΧΟΡΟΣ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

21ο Φεστιβάλ
Σύγχρονου Χορού

3o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Πάφου

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ παρου-

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Πάφου

σιάζεται στη Λευκωσία, στο Κινηματοθέατρο Παλλάς, η κυπριακή συμμετοχή, που αποτελείται από δύο
παραστάσεις οι οποίες επιλέχθηκαν
κατά την Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού 2018, NLE (Near Life Experience) και Whispers σε χορογραφίες
των Λία Χαράκη και Φούλη Στυλιανίδου αντίστοιχα. Η Λία Χαράκη είναι
σύγχρονη καλλιτέχνης με κεντρικό
εργαλείο το σώμα. Είναι φιλοξενούμενη καλλιτέχνης στη Στέγη Χορού
Λεμεσού. Η Φούλη Στυλιανίδου που
θα παρουσιάσει το «Whispers» σημειώνει: Πιστευω πως βαθια μεσα
μας ολοι ξερουμε ποιος ειναι ο
δρομος για την ευτυχια μας, αλλα
παμε κοντρα στο ενστικτο,
φοβουμενοι τις κοινωνικες
επιπτωσεις. Τετάρτη, 20 Ιουνίου,
ώρα 8:30 μ.μ. Κινηματοθέατρο Παλλάς, Ρηγαίνης και Αρσινόης, Πύλη
Πάφου, Λευκωσία.

(PIFF) επιστρέφει με υπαίθριες κινηματογραφικές
προβολές για τρίτη χρονιά από τις 22 μέχρι τις 24 Ιουνίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει προβολές ανεξάρτητων κινηματογραφικών παραγωγών από όλο τον κόσμο. Φέτος στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ταινίες
από Βέλγιο, Γερμανία, Ιταλία, Κροατία, Ιρλανδία, Ελλάδα, Κύπρο, Ιράν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία,
κ.α. Ο στόχος του PIFF είναι να προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα για προβολή ταινιών μικρού μήκους και
ντοκιμαντέρ στην πόλη της Πάφου. Το PIFF υποστηρίζει την ανάπτυξη της τέχνης του ανεξάρτητου κινηματογράφου, όπως επίσης και τους σκηνοθέτες οι οποίοι
εργάζονται με πολύ λίγα αλλά έχουν πολλά να προσφέρουν. Το φεστιβάλ επικεντρώνεται στην ανάπτυξη
ενός πνεύματος φιλίας και συνεργασίας με σκηνοθέτες από Κύπρο και από όλο τον κόσμο. Οι προβολές
είναι κατάλληλες για άτομα άνω των 16 ετών με ελεύθερη είσοδος. Όλες οι προβολές θα διεξαχθούν στον
Πολιτιστικό χώρο Τεχνόπολις 20 στην Πάφο. Έναρξη
Παρασκευή 22 Ιουνίου, οι προβολές αρχίζουν στις
8:45 μ.μ. Πληροφορίες www.piffcyprus.com,
info@piffcyprus.com.

ΘΕΑΤΡΟ

ΤΕΧΝΕΣ

Εργαστήρι Γλυπτικής
Η σχολή Καλών Τεχνών Studio 30 διοργανώνει εργαστήρι γλυπτικής

με πέντε συναντήσεις που θα είναι αφιερωμένο στις γλυπτικές τεχνικές με γύψο για όλους τους λάτρεις και μαθητές της γλυπτικής.
Θα παρουσιαστούν μέθοδοι κατασκευής
εκμαγείου, εμβύθισης αντικειμένων / μακετών σε γύψο και ανάγλυφων αποτυπώσεων, που θα ενισχυθούν από προτεινόμενο σχέδιο εργασίας. Άτομα που προετοιμάζονται για εισδοχή σε πανεπιστήμια Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών,
όπως και ερασιτέχνες ή επαγγελματίες
καλλιτέχνες που επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με νέες τεχνικές
μπορούν να συμμετέχουν στο εργαστήριο. Έναρξη εργαστηρίου
Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018. Studio 30, Χυτρών 30, Μέγαρο Τοφάρκο,
Λευκωσία, Κύπρος. Για περισσότερες πληροφορίες και για κρατήσεις
Δανάη Φραγκούδη, 96 553736, Studio 30 τηλέφωνο 22300150.

«Ο Θησαυρός
της Αντι-Δρωχώρας»
Οι Αντι-Δρώντες παρουσιάζουν το παιδικό

θεατρικό έργο του Βασίλη Χατζηστυλλή με το
οποίο έκανε το ντεμπούτο της η Παιδική Σκηνή Αντι-Δρώντες. Στην παράσταση συμμετέχουν οι επαγγελματίες ηθοποιοί Χαρά Μιχαήλ,
Ελισάβετ Μπλάκκη, Άνδρεα Δημητρίου και
Παναγιώτης Τιμοθέου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Χατζηστυλλής και τη μουσική η Κωνσταντίνα Παπαμαρκίδου. Στη μακρινή
Αντι-Δρωχώρα, όπου το παιχνίδι και το γέλιο
δεν σταματάνε ποτέ, δύο φίλοι αδερφικοί και
αχώριστοι, μα κατά βάθος πολύ διαφορετικοί
μεταξύ τους, ο Πάκης Αστραπάκης και ο Ρούζης Καρπούζης, πείθονται από τη «Μάγισσα»
Χαχανολαμπία να αρχίσουν το ψάξιμο για
έναν κρυμμένο θησαυρό που υπάρχει στη Χώ-

ρα τους, ώστε να βοηθήσουν τον Κυβερνήτη
Αντιδρόνιο, να λύσει το πρόβλημα που έχει με
την ομιλία του, αλλά και την ίδια τη Χαχανολαμπία, ώστε να πάψει να γελά ασταμάτητα.
Το ψάξιμο ξεκινούν ταυτόχρονα όλοι οι κάτοικοι της Αντι-Δρωχώρας, μέχρι τελικής πτώσεως, και μέχρι που τσακώνονται μεταξύ τους.
Παραστάσεις Κυριακή 17 Ιουνίου, Σάββατο 30
Ιουνίου και Κυριακή 1 Ιουλίου. Θέατρο Δέντρο, Παλλουριώτισσα. Όλες οι παραστάσεις
αρχίζουν στις 5:00 μ.μ. Πληροφορίες τηλέφωνα 99178156 και 96462213.

MISE EN PLACE / Της ΓΙΟΥΛΗΣ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

Στο καλάθι του σούπερ μάρκετ με ένα... κλικ
Η πρόσφατη ανακοίνωση της συμφωνίας
πώλησης προϊόντων της εταιρείας Carrefour μέσω της Google στη Γαλλία, που
έγινε πρώτη είδηση σε ολόκληρο τον κόσμο, επιβεβαιώνει με τον πλέον ηχηρό
τρόπο τη δυναμική του ηλεκτρονικού
τομέα στον συγκεκριμένο χώρο. Είναι η
πρώτη φορά που θα προωθούνται και θα
πωλούνται φρέσκα τρόφιμα και μαναβική
μέσω της εξειδικευμένης πλατφόρμας
πώλησης του διαδικτυακού κολοσσού.
Εύκολα και γρήγορα, με ένα κλικ δηλαδή,
οι Γάλλοι καταναλωτές θα έχουν φρέσκα
σπαράγγια ή ζουμερές φράουλες στο
σπίτι τους.
Μάλιστα, όπως τόνισε το πρακτορείο
ειδήσεων Reuters, «η συμφωνία της Google με την Carrefour εντάσσεται σε μια
ευρύτερη τάση αναδιάρθρωσης της αγοράς τροφίμων στη Γαλλία, την οποία υπαγορεύει ο εντεινόμενος ανταγωνισμός».
Ετσι, παγκοσμίως, μεγάλοι παίκτες στον
χώρο του λιανεμπορίου τροφίμων αναπτύσσουν την online παρουσία τους καθώς βλέπουν ότι το online shopping μπαίνει με φόρα στη ζωή μας. Η Αμερική εδώ
και καιρό δείχνει τον δρόμο – η πρόσφατη
εξαγορά μεγάλης λιανικής αλυσίδας τροφίμων από την Amazon έδωσε το σύνθημα

Γνώστες της ελληνικής αγοράς εκτιμούν ότι σύντομα το 5% του τζίρου των σούπερ μάρκετ θα πραγματοποιείται μέσω e-shopping.
για την ψηφιακή μεταμόρφωση των σούπερ μάρκετ και οι αγοραστές δεν έκρυψαν
τον ενθουσιασμό τους, κάνοντας ουρές

από τις πρώτες κιόλας μέρες εφαρμογής
του νέου μοντέλου αγορών.
Αν έρθουμε στην Ευρώπη, στη Γαλλία

λ.χ., ο τζίρος από τις online αγορές εκτιμάται στο 3,8% του ΑΕΠ και από το 83%
των Γάλλων χρηστών του Ιντερνετ, το
75% είναι e-shoppers, σύμφωνα με στοιχεία του ecommercefoundation. org. Η
Αγγλία προηγείται με 9% του ΑΕΠ και
ακολουθούν οι σκανδιναβικές χώρες που
κυμαίνονται μεταξύ 5%-6%.
Στην Ελλάδα έχουμε δρόμο ακόμη. Από
το 66% του πληθυσμού που αποτελεί
χρήστες του Ιντερνετ, το 45% είναι e-shoppers και ο τζίρος από τις διαδικτυακές
αγορές –να σημειώσουμε ότι αναφερόμαστε σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες– υπολογίζεται στο 2,33% του ΑΕΠ.
To ότι η Ελλάδα έχει μείνει πίσω φανερώνει βέβαια και τα πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Γνώστες της αγοράς
εκτιμούν ότι σύντομα το 5% του τζίρου
των σούπερ μάρκετ θα πραγματοποιείται
μέσω e-shopping.
Οι ελληνικές εταιρείες δεν έχουν άλλη
επιλογή από το να επενδύσουν στο κανάλι
του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ομως και ο
Ελληνας καταναλωτής σύντομα θα κληθεί
να αλλάξει αγοραστική συμπεριφορά και
συνήθειες. Να εκπαιδευτεί σε νέα εργαλεία
που θα του γλιτώνουν χρόνο, χρήμα και
κόπο. Η αγορά αλλάζει για όλους.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Ραντεβού
στον «δικό
μας» Κήπο
Ο περίπατος «μαθητείας και αλητείας» στον
Εθνικό Κήπο ξεκινούσε στις 7 το απόγευμα.
Το ραντεβού ήταν στο ηλιακό ρολόι, στην
είσοδο από Αμαλίας. Συγκεντρωθήκαμε
διπλάσιοι συνοδοιπόροι από το αναμενόμενο – το όριο είναι περίπου 50 άτομα.
Τη διαδρομή έχει σχεδιάσει ο σκηνοθέτης
Θοδωρής Γκόνης, η δράση - παράσταση
περιλαμβάνεται στο «Ανοιγμα στην πόλη»
του Φεστιβάλ Αθηνών και οι ηθοποιοί που
την υποστηρίζουν (με προεξάρχουσα την
Ελένη Κοκκίδου, μαζί με τον Θανάση
Δήμου και τις Ελενα Μεγγρέλη και Κατερίνα Πατσιάνη) δίνουν υπόσταση σε ιστορικές αφηγήσεις, επιστολές, λογοτεχνικά
και ποιητικά κείμενα. Τα περισσότερα
από τη βασίλισσα Αμαλία (στην οποία
οφείλεται και ο Κήπος), τον Οθωνα, τον
πολυκύμαντο 19ο αιώνα αλλά και τον 20ό.
Πορευόμαστε, σταματάμε, ακούμε, ξαναπορευόμαστε. Δύο ώρες κρατάει η περιπατητική εμπειρία, με τις στάσεις σημειωμένες σε ένα χάρτη: Ουασινγκτώνιες,
Πέργκολα της Αμαλίας, Κυπαρίσσι του
Μπαρώ, Αγάλματα του Σαμάρα, του Εϋνάρδου, του Καποδίστρια, του Βαλαωρίτη,
Θέατρο, Βράχος της Αμαλίας, κ.ο.κ
Εδώ, αφήνω στην άκρη τις επίσημες
πληροφορίες για μια ανεπίσημη ξενάγηση.
Για μια διαδρομή παράλληλη με αυτή που
χάραξε, με γνώση, ο σκηνοθέτης. Ισως,
μάλιστα, χάρη στη δική του αφήγηση, να
ξανάζησα πολλές δεκαετίες ζωής. Ως παιδί,
ως έφηβη, ως δημοσιογράφος, ως μητέρα,
ως φιλοπερίεργος θεατής. Δεν είναι μόνο
«η εθνική και πολιτική μας ζωή» που περνάει μέσα από τον Κήπο, όπως επισημαίνει
ο Θ. Γκόνης, αλλά και η ζωή του καθενός
επισκέπτη χωριστά. Είτε είχε γεννηθεί
στην Αθήνα είτε όχι, αποτελεί μέρος παιδικών αναμνήσεων. Ο Κήπος, ναι, ζει την
κοινή μοίρα. Δεν είναι μόνο η γειτνίαση
με τη Βουλή· είναι και τα αναρίθμητα περάσματα την περίοδο της δικτατορίας,
της αποκατάστασης της δημοκρατίας, της
μεταπολίτευσης. Οι αναμνήσεις που για
τον καθένα είναι ξεχωριστές, όμως αν επιχειρήσει να τις συζητήσει διαπιστώνει ότι
είναι κοινές κι αυτές.
Το χέρι του πατέρα και της μητέρας
που οδηγούν κάποιο κυριακάτικο περίπατο·
παραδοσιακό τάισμα από τάπερ μπροστά
στις πάπιες· κρυφτό, κυνηγητό· εφηβικά
ραντεβού και επώδυνα «αντίο»· βιαστικά
φροντιστηριακά ή φοιτητικά περάσματα,
για να «κόψουμε δρόμο» από και προς το
Παγκράτι· ρεπορτάζ, στην αρχή της καριέρας, από γυρίσματα ταινίας («Ενα σενάριο είναι η ζωή μας» του Ντίνου Μαυροειδή, 1985)· μητέρα, σπρώχνει βαρύ
παιδικό καροτσάκι, και χαριεντίζεται με
την τρισχαριτωμένη κόρη που... πανηγυρίζει την έξοδο σε ακατάληπτη γλώσσα·
γεφυράκια, ανηφόρες, κατηφόρες, πέργκολες, παγκάκια, το κλουβί με τα πουλιά...
Πανδαιμόνιο από ήχους.
Κάτι προσπαθεί να πει η Ελένη Κοκκίδου
κοντά στο Βοτανικό Μουσείο, έχει σχεδόν
σουρουπώσει και οι παπαγάλοι είναι σε
έξαρση. Κρώζουν, από κοντά και τα παγώνια. «Σιωπή», παρεμβάλλεται η επιτιμητική παραίνεσή της. Κάτι προσπαθεί
να αφηγηθεί, αλλά δεν ακούμε καλά. Η
πανίδα του Κήπου αντιστέκεται. Ο κόσμος
χαμογελά.
«Ερχομαι συχνά εδώ για πικνίκ με τις
φίλες μου», λέει δίπλα μου μια κυρία και
η ορμητική, στιγμιαία, διασταύρωση τόσων
διαφορετικών χρόνων και ιστοριών με
αιφνιδιάζει. Οι δικές μου δεκαετίες, από
τα μέσα του ’60, του ’70, του ’80, του ’90...
Ιχνος από πικνίκ. Αντε, κάποιο κουλούρι
στο χέρι. Και από τις αρχές, περίπου, του
2000 σιωπή. Ο Κήπος χάθηκε από τον χάρτη της πόλης και της ζωής μου. Γύρω στο
2009, ένα ωραίο ντοκιμαντέρ (του Απόστολου Καρακάση) με έκανε να «ξαναδώ»
αυτό που προσπερνούσα αφηρημένα αρκετά χρόνια.
Αν οφείλουμε κάτι στον «περίπατο»
του Θοδωρή Γκόνη είναι ότι μας «υποχρέωσε» να μείνουμε για ώρα στον Εθνικό
Κήπο, κάνοντας πολλά χιλιόμετρα μνήμης.
Να μπλέξουμε τον Βαυαρό αρχικηπουρό
Φρειδερίκο Σμιτ με τη φιγούρα ενός μικρού
κοριτσιού, με πλισέ φούστα κι ένα μεγάλο
λευκό φιόγκο στα μαλλιά, να διασχίζει
τρέχοντας την αλέα με την πέργκολα και
μια φωνή γονιού «πρόσεχε μην πέσεις».
Και κάπως έτσι να πορευτούμε, με ένα
συνεχές πίσω-μπρος. Να μπούμε στον
Κήπο μεσήλικες και προχωρώντας να μικραίνουμε, να συναντούμε πολλούς διαφορετικούς εαυτούς, για να ανασυνθέσουμε
έναν, λίγο ίσως διαφορετικό. Κάπως αλλιώς
ξεκινήσαμε, κάπως αλλιώς καταλήξαμε.
Στον «δικό μας» Κήπο.
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Το «live» ντοκιμαντέρ
του Kronos Quartet
Τα μυστικά μιας διαφορετικής εμφάνισης στην Αθήνα
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Ακούμε συχνά ή βλέπουμε και ζωντανά, αφού υπάρχουν αρκετά και
στα μέρη μας, σχήματα εγχόρδων
τα οποία ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα. Τρίο ή κουαρτέτα που ερμηνεύουν όλων των ειδών τις μελωδίες μπαίνοντας στα χωράφια θεωρητικά ασύμβατων ειδών και παράγοντας εξαιρετικά αποτελέσματα.
Κανένα, ωστόσο, δεν τα καταφέρνει
καλύτερα από το Kronos Quartet.
Αν κανείς ακούσει τη δική τους εκδοχή της «Μισιρλούς», τις διασκευές
αφρικανικής μουσικής ή τη λάιβ
ηχογράφησή τους με τον Τομ
Γουέιτς, θα καταλάβει. Και μάλλον
θα πειστεί να έρθει να παρακολουθήσει το κουαρτέτο και από κοντά
στην παράσταση που θα δώσει στην
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, στο πλαίσιο
του Summer Nostos Festival.
Ποια είναι, όμως, η καρδιά του
Kronos Quartet; «Για εμένα και για
όλους μας στο σχήμα, το να μπορούμε
να είμαστε κομμάτι της παγκόσμιας
μουσικής κοινότητας είναι πηγή τεράστιας περηφάνιας. Μας εμπνέουν
και μας προκαλούν οι φαντασίες και
οι ικανότητες ταλαντούχων ανθρώπων από κάθε γωνιά του κόσμου.
Προσωπικά, η μουσική με τράβηξε
από μικρή ηλικία. Ως νεαρός βιολονίστας, ανακάλυψα το κουαρτέτο
εγχόρδων ως μια νέα μορφή τέχνης.
Σύντομα το πραγματικό μου όργανο
ήταν αυτό: δύο βιολιά, μία βιόλα και
ένα τσέλο. Σήμερα, αυτός ο ήχος, με

την ανθρωπιά και την απίστευτη
ποικιλία του, είναι ο ήχος των σκέψεών μου. Ως Kronos ήμασταν πάντα
συνεπείς στο να χρησιμοποιούμε
κάθε μέρα για να εξερευνήσουμε τη
ζωή, μέσα από μια ατελείωτη παλέτα
ηχητικών δυνατοτήτων. Και πάντα
πίστευα πως αν το κάνουμε αρκετά
καλά, φτιάξουμε μουσική που μας
εμπνέει και δουλέψουμε με ανθρώπους που μας κάνουν να σκεφτόμαστε πιο ανοιχτά, τότε θα υπάρχουν
και ακροατές να μας συνοδεύσουν
στο ταξίδι», μας λέει ο Ντέιβιντ Χάρινγκτον, ο οποίος μετρά πάνω από
40 χρόνια με το γκρουπ.

Kronos Quartet: από τα πλέον διάσημα σήμερα σχήματα εγχόρδων, τα οποία ξεφεύγουν από τα καθιερωμένα, ερμηνεύοντας έργα από μια ευρεία γκάμα τεχνοτροπιών και παραδόσεων.

Μουσικές ανησυχίες
Η πολυσυλλεκτικότητα, που αποτελεί και το βασικό χαρακτηριστικό
τους, είναι φυσικά ριζωμένη στις
μουσικές ανησυχίες των μελών τους:
«Το προσωπικό μου σάουντρακ προέρχεται από όλες τις μουσικές που
με έχουν συγκινήσει και τις οποίες
ήλπιζα να κρατήσω κοντά μου. Κι
αυτή η συλλογή μεγαλώνει σχεδόν
εν αγνοία μου. Υπάρχουν τραγούδια
που άκουσα στο ραδιόφωνο τη δεκαετία του ’50 και του ’60 στο Σιάτλ.
Υπάρχουν ο Θελόνιους Μονκ δίπλα
δίπλα με τον Σκαρλάτι και η Μπέσι
Σμιθ με τον Ελβις που τραγουδά το
“Blue Moon”.
Από την άλλη, η “Μεγάλη Φούγκα”
του Μπετόβεν είναι μερικές φορές
κοντά με το τραγούδι της φώκιας ή
μια χορωδία βατράχων. Γενικώς επηρεάζομαι από οτιδήποτε ακούω κάθε
μέρα. Πού και πού, αυτό που παίζει

Από το ντοκιμαντέρ «Α Thousand
Thoughts».

«Δεν υπάρχει καμιά καταγραφή αυτών των παραστάσεων, οπότε θα ζει
μόνο στη μνήμη μας.
Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έννοια του εφήμερου».

μέσα μου γίνεται πιο σημαντικό και
οδηγεί σε μια καινούργια ιδέα. Αλλοτε
πάλι, η εσωτερική μουσική φεύγει
μακριά και εγώ μένω να αναρωτιέμαι
αν θα γυρίσει ποτέ πίσω...».
Η παράσταση, ωστόσο, του Kronos
Quartet στο Κέντρο Πολιτισμού δεν
θα είναι ένα απλό μουσικό σόου. Για
την ακρίβεια, περισσότερο ίσως και
από μουσική, η εμπειρία θα είναι κινηματογραφική, μιας και ακριβώς
πίσω από τα έγχορδα, ένα κάπως...
ιδιαίτερο ντοκιμαντέρ θα ξεδιπλώσει
την ιστορία του σχήματος. Ο δημιουργός του «Α Thousand Thoughts»,
Σαμ Γκριν, μας το περιγράφει ως
εξής: «Πρόκειται για κάτι που μπορεί
να περιγραφεί ως “ζωντανό” ντοκιμαντέρ. Εχει όλα τα χαρακτηριστικά
μιας ταινίας, όμως δημιουργείται
ζωντανά. Υπάρχουν εικόνες στην
οθόνη –συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό,
φωτογραφίες– εγώ κάνω τον αφηγητή επί σκηνής και το κουαρτέτο
παίζει το μουσικό σκορ ζωντανά σε
κάθε παράσταση. Φτιάχνω τέτοιου
είδους φιλμ εδώ και 10 χρόνια. Αρχικά

ήταν απλώς ο πόνος που ένιωθα όταν
έβλεπα ανθρώπους να βλέπουν ταινίες στο λάπτοπ – συχνά τσεκάροντας το Facebook ή διαβάζοντας τα
μέιλ τους. Τώρα τις παρακολουθούν
και στα τηλέφωνα, όσο είναι στο μετρό. Δεν είμαι κατά της τεχνολογίας,
όμως αυτό είναι υποτιμητικό για τον
κινηματογράφο.
Είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα υπέροχο εστιατόριο και να παίρνεις το
φαγητό για να το φας στο αυτοκίνητο.
Μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης
δουλειάς είναι να κρατήσουμε τη
μαγεία. Οταν παρουσιάσουμε το
σόου στην Αθήνα, ελπίζουμε να έρθετε στο θέατρο αφήνοντας τις έγνοιες σας απέξω· εμείς θα έχουμε ταξιδέψει από τις ΗΠΑ, τα φώτα θα σβήσουν και μαζί θα φτιάξουμε κάτι που
δεν μπορεί να επαναληφθεί με τον
ίδιο τρόπο δεύτερη φορά. Δεν υπάρχει καμιά καταγραφή αυτών των παραστάσεων, οπότε θα ζει μόνο στη
μνήμη μας. Μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η έννοια του εφήμερου, ειδικά στον σημερινό κόσμο

όπου σχεδόν τα πάντα –και σίγουρα
οι ταινίες– αποθηκεύονται στο Ιντερνετ».

Οι προκλήσεις
Ποια είναι, όμως, η διαφορά ανάμεσα στο να δημιουργείς μουσική
για ταινίες –οι Kronos το έχουν κάνει
για τα «Fountain», «Requiem for a
Dream» και «H τέλεια ομορφιά» κ.ά.–
και στο να την ερμηνεύεις ζωντανά
όσο κυλά το φιλμ; «Το “Α Thousand
Thoughts” είναι λίγο αποπροσανατολιστικό για εμένα, σαν εμπειρία.
Βλέποντας τον εαυτό μου και ακούγοντας τη φωνή μου όπως ήταν κάποτε, με κάνει να αναρωτιέμαι πώς
περνάει ο χρόνος. Οι προκλήσεις,
όμως, είναι στην ουσία οι ίδιες: πώς
μπορούμε να κάνουμε τις νότες που
παίζουμε καλύτερες; Και μπορεί η
μουσική να πάρει τον ηγετικό της
ρόλο στη δημιουργία ενός ειρηνικού
μέλλοντος για τον όμορφο, θλιμμένο,
βίαιο κόσμο μας, με τις απίθανες δυνατότητες;», καταλήγει ο Ντέιβιντ
Χάρινγκτον.

TEXNES-04 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ_Master_cy 15/06/18 14:01 Page 4

4

l

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Kυριακή 17 Ιουνίου 2018

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

«Φλερτάρουμε
με τα όριά μας
και εξελισσόμαστε»
Οι Arcadian Child ήρθαν για να μείνουν στα μουσικά πράγματα
του νησιού - Τον Αύγουστο θα εμφανιστούν στον Φέγγαρο
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η μπάντα των Arcadian Child από
τη Λεμεσό (ιδρύθηκαν το 2013 και
αποτελείται από τους: Παναγιώτη
Ι. Γεωργίου, φωνή και ρυθμική κιθάρα στα φωνητικά, Στάθη Χατζηχαραλάμπους – lead κιθάρα, Αντρέα
Κέρβερο στο μπάσο, φωνητικά και
Χρίστο Δήμου στα ντραμς) με την
πρώτη της δισκογραφική δουλειά,
ως Arcadian Child, το «Afterglow»,
το 2017, έδωσε το στίγμα της στα
μουσικά πράγματα της Κύπρου. Η
μπάντα που κινείται σε ρυθμούς
μπλουζ, ροκ, νεοψυχεδέλειας με
ανατολίτικα στοιχεία, μόνο ήσυχη
δεν μπορεί να μείνει. Έχουν μπει
ξανά στο στούντιο για τον νέο τους
δίσκο, μια διαδικασία που τους ιντριγκάρει και όπως λένε: Όλοι μας
στην μπάντα πειραματιζόμαστε,
φλερτάρουμε με τα όριά μας και
εξελισσόμαστε». Η παρέα αυτή
είναι από εκείνες τις περιπτώσεις
που ξεχωρίζουν για το μεράκι τους,
την αγάπη τους γι’ αυτό που κάνουν, αλλά κυρίως γιατί προσπαθούν να μην είναι κάτι ξεχωριστό
από την κοινωνία που ζουν.
–Πώς πάνε οι Αrcadian Child
μετά τον πρώτο δίσκο;
–Το Afterglow μας έδωσε ένα
πολύ δυνατό μομέντουμ και μας
άνοιξε πόρτες που ειλικρινά δεν
περιμέναμε ν’ ανοίξουμε ένα χρόνο
πριν. Υπογράψαμε σε αμερικάνικο
label, και μπήκαμε κατά μία έννοια
στον χώρο του νεο-ψυχεδελικού
κοινού και τώρα που μιλάμε οργανώνουμε το πρώτο ελληνοβαλκανικό μας tour. Όλον αυτό τον καιρό
φυσικά συνεχίζαμε να δουλεύουμε,
να παίζουμε τη μουσική μας, με
αποτέλεσμα σύντομα να ολοκληρώσουμε τις ηχογραφήσεις του
διαδόχου του «Afterglow».
–Μπορείτε τελικά να ζείτε μόνο
από τη δισκογραφία;
–Μια μπάντα που κινείται στον
χώρο που δρούμε εμείς, σαφώς και
είναι δύσκολο να βιοποριστεί αποκλειστικά από τη μουσική στην Κύπρο. Δυστυχώς, τόσο ο κονσερβοποιημένος και μονοδιάστατος τρόπος δομής και λειτουργίας της κυ-

πριακής πραγματικότητας όσο και
η εν γένει αντιμετώπιση της κυπριακής νομενκλατούρας προς την
τέχνη το αποτρέπει. Φυσικά, γίνονται σημαντικά βήματα προς τα
εμπρός αλλά έχουμε δρόμο ακόμη
απ’ το να επιτευχθεί κάτι τέτοιο.
–Πρόσφατα επανακυκλοφόρησε το «Afterglow» και σε LP, πώς
και έγινε η επιλογή του βινυλίου;
–Ήτανε κάτι που θέλαμε να γίνει
πριν ακόμα κυκλοφορήσει σε CD
ο δίσκος, όμως δυστυχώς δεν υπήρχε το αντίστοιχο budget για να το
πετύχουμε. Ευτυχώς προέκυψε η
συνεργασία με το label και έγινε
και αυτό. Εξάλλου η εμπειρία της
ακρόασης ενός album μέσω βινυλίου δεν συγκρίνεται με τα μεταμοντέρνα formats. Ταυτόχρονα, η
αδιαπραγμάτευτη η συσπείρωση
του κόσμου πλέον – κυρίως στο
εξωτερικό – γύρω από το συγκεκριμένο format μας βοήθησε και
μας στο να φτάσουμε σε αφτιά που
ενδεχομένως να μην το κάναμε αν
δεν βγάζαμε τον δίσκο σε 12ίντσο.
–Τελικά δεν ήταν ουτοπία το
όνειρό σας, ετοιμάζετε κάτι καινούργιο; Θα κινηθείτε στα ίδια
μουσικά μονοπάτια, φαντάζομαι.
–Αυτή την περίοδο ηχογραφούμε
τον δεύτερό μας δίσκο που θα κυκλοφορήσει από Rogue Wave και
τη Ripple τον Νοέμβριο του 2018.
Η αλήθεια είναι ότι ούτε όταν δημιουργούσαμε τον πρώτο μας δίσκο
υπήρχε ένα συγκεκριμένο μονοπάτι
ή συνταγή που ακολουθήσαμε.

Προφανώς υπάρχουν κάποια references που σαν δημιουργοί κρατάμε
και πορευόμαστε, αλλά η όλη διαδικασία της δημιουργίας τελικά ξεπερνά τις αρχικές μας σκέψεις. Σαφώς και υπάρχει όραμα πίσω από
τον δίσκο, αλλά όλοι μας στην μπάντα πειραματιζόμαστε, φλερτάρουμε
με τα όριά μας και εξελισσόμαστε.
Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν έχουμε σκοπό να κυκλοφορήσουμε το
Afterglow 2.0.
–Νιώθετε πια περισσότερη ευθύνη για τις νέες δουλειές σας;
–Ευθύνη μόνο προς τους εαυτούς
μας. Δηλαδή να μην κρεμάσουμε
όλο αυτό που με κόπο πετύχαμε
στον πρώτο μας δίσκο. Σαφώς και
όταν μια μπάντα μπαίνει στην διαδικασία να κυκλοφορήσει ακόμη
ένα δίσκο, όλα αλλάζουν. Οι προσδοκίες, οι ισορροπίες, το παιχνίδι
γενικότερα. Είμαστε όμως σίγουροι
γι’ αυτό που πάμε να κάνουμε και
πιστεύουμε ότι ο νέος δίσκος θα
είναι η καλύτερή μας δουλεία. Μέχρι την επόμενη δηλαδή.
– Η προηγούμενη δουλειά σας
είχε κοινωνικές προεκτάσεις στον
στίχο, που ήταν στα αγγλικά. Θα
γράφατε κάτι στα ελληνικά;
–Καλό είναι γενικά να μην είμαστε απόλυτοι αλλά πιστεύω πως
όχι. Η προηγούμενη δουλειά μας
είχε κοινωνικές προεκτάσεις γιατί
ζούμε σ’ ένα περιβάλλον – άμεσο
αλλά και ευρύτερο – με αμέτρητα
κρούσματα κοινωνικής ανισορροπίας, βαρβαρότητας και πουριτα-

Αυτή την περίοδο οι Arcadian Child ηχογραφούν τον δεύτερό τους δίσκο που θα κυκλοφορήσει από τη Rogue Wave
και τη Ripple τον Νοέμβριο του 2018.

Το βινύλιο επιστρέφει;
Πάντως, όπως λένε οι Arcadian Child η εμπειρία
της ακρόασης ενός album μέσω βινυλίου δεν
συγκρίνεται με τα μεταμοντέρνα formats.

Στη Λεμεσό δε, επιλέγουμε να ζούμε στη
γυάλινη σφαίρα του
εξωραϊσμού της αστικής
πραγματικότητας
μας όπου τα πολιτιστικά
δρώμενα έρχονται
τριτο-τέταρτα.

νισμού. Σ’ αυτήν την εποχή μας
έλαχε να γεννηθούμε και να ζήσουμε, και ως καλλιτέχνες στεκόμαστε απέναντι στο κοινό για να
πούμε την αλήθεια μας. Όπως κι
αν αυτή εξωτερικεύεται.

Aστική πραγματικότητα…
–Πόσο σημαντικά πιστεύεις
ότι είναι τα live;
–Είναι απ’ τα πιο σημαντικά πράγματα για μας όπως και για κάθε καλλιτέχνη που θέλει να εξασκεί την
τέχνη του. Δεν υπάρχει ουσία πιστεύω το να κλείνεσαι μέσα σ’ ένα
studio, να σκοτώνεσαι στη δουλειά
αν τελικά δεν έχεις κάπου να την
παρουσιάσεις. Πιστεύουμε ακράδαντα άλλωστε ότι η μουσική μας
ακούγεται καλύτερα ζωντανά. Η
όλη εμπειρία ενός live άλλωστε
είναι κάτι το οποίο προτείνουμε
ανεπιφύλακτα στον καθένα.
–Ποια είναι η άποψή σας για
τα πολιτιστικά πράγματα στην
Κύπρο, και ειδικότερα στη Λεμεσό, που είναι και η έδρα σας.
–Σίγουρα θα μπορούσαν να είναι
πολύ καλύτερα, αλλά πάλι καλά
που δεν είναι και χειρότερα. Δηλαδή
τελευταία παρατηρούνται πολλές
έντιμες και αξιοπρόσεκτες πρωτοβουλίες – κυρίως στην πρωτεύουσα
– που δυστυχώς δεν αγκαλιάζονται
μαζικά από τον κόσμο. Στη Λεμεσό
δε, επιλέγουμε να ζούμε στη γυάλινη σφαίρα του εξωραϊσμού της
αστικής πραγματικότητας μας όπου
τα πολιτιστικά δρώμενα έρχονται
τριτο-τέταρτα.
–Υπάρχει κοινό στην Κύπρο

που μπορεί να στηρίξει μπάντες
όπως τη δική σας;
–Δυστυχώς όχι αρκετό για να
δημιουργήσει μια σκηνή πίσω απ’
όλο αυτό και να στηρίξει κυκλοφορίες και μπάντες σαν εμάς. Αλλά
όπως είπα και πιο πριν, γίνονται
βήματα προς τα εμπρός.
–Θα συμμετάσχετε στο Φέγγαρο, πώς σας φαίνεται η ιδέα;
–Είμαστε ενθουσιασμένοι και
ερχόμαστε με πολλή όρεξη να παίξουμε τη μουσική μας και να περάσουμε μια – ελπίζουμε – αξιομνημόνευτη νύχτα με τον κόσμο.
Αλλάζει άλλωστε το format του φετινού Φέγγαρου, άρα έχουμε κι ένα
λόγο παραπάνω να είμαστε ενθουσιασμένοι.
–Είναι μια καλή ευκαιρία για
να δείξετε τη δουλειά σας;
–Σαφέστατα και είναι. Το κοινό
του Φέγγαρου και το φεστιβάλ γενικότερα απόκτησε φήμη που ξεπέρασε τα κυπριακά στεγανά, οπότε
νομίζω θα είναι μοναδική ευκαιρία
να παρουσιάσουμε στο κοινό τι
έχουμε στο μυαλό μας για το μέλλον
των Arcadian Child. Επίσης, η παρουσία καλλιτεχνών με πραγματικά
παγκόσμια φήμη μας δίνει κι ένα
επιπλέον κίνητρο να δώσουμε τον
καλύτερό μας εαυτό στη σκηνή.

info
Arcadian Child, 2 Αυγούστου, Field

Stage, Φεστιβάλ Φέγγαρος 2018,
Δημοσιογραφικό Χωριό, Περβόλια
Λάρνακας.

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ / Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ενα εικοσιτετράωρο με τη σκηνοθέτρια Ελεάνα Τσίχλη
11 π.μ.: Ξυπνάω με αρκετά μεγάλη δυσκολία. Αυτές τις μέρες που βρίσκομαι
σε μια έντονη παραγωγική διαδικασία
ο ύπνος μου βασανίζεται, βλέπω σκηνές
της παράστασης. Σηκώνομαι και τώρα
που είναι καλοκαίρι βγαίνω στο μπαλκόνι
και βλέπω τον κήπο. Δεν τρώω το πρωί,
δεν κάνω τα «κανονικά» πράγματα όταν
είμαι σε αυτή τη διαδικασία. Σκέφτομαι
αν στέκονται οι σκηνές που είδα στον
ύπνο μου, ανοίγω τα μέιλ και μιλάω με
μερικούς συνεργάτες, όπως τη σκηνογράφο μας Tίνα Τζόκα ή τον Θοδωρή
Αμπαζή που έγραψε τη μουσική της
παράστασης. Δεν πίνω καφέ και έτσι
γλιτώνω από τον χρόνο αυτόν.
1 μ.μ.: Κάνω τα ραντεβού μου με τους
υπόλοιπους συνεργάτες μου και φτιάχνω
ένα πλάνο της ημέρας με τη βοηθό μου,
την Αντριάννα Ανδρέοβιτς.
4 μ.μ.: Μπαίνω στο «Μπάγκειον» για τις
πρόβες και μέχρι να ξαναβγώ σταματάει
ο χρόνος. Οχι μόνο λόγω της δουλειάς,
είναι το μέρος που σε προκαταβάλει.
Ενα παλιό, ερειπωμένο, ξενοδοχείο που
όμως ήταν ζωντανό από άλλους καλλιτέχνες και πρότζεκτ. Σαν μια μικρή κοινωνία που ζούσε πίσω από τη σιδερένια
πόρτα. Εμείς κάνουμε πρόβες στον τρίτο

τη δημιουργία. Νομίζω τα δυο τους μοιάζουν, ο έρωτας βγάζει τον δημιουργικό
μας εαυτό. Προσπαθώ να χωνέψω ό,τι
έχει συμβεί μέχρι εκείνη την ώρα. Ανάβω
το τέταρτο τσιγάρο της ημέρας και
νιώθω σαν σφεντόνα. Πρέπει να τεντώσω
ξανά το λάστιχο πριν εκσφενδονιστώ
στο πέρασμα του έργου.

όροφο και από κάτω υπήρχαν μερικοί
Ολλανδοί εικαστικοί που έφτασαν μέχρι
τον όροφό μας με το πρότζεκτ τους.
Μόλις τελειώσω μεμονωμένες συναντήσεις που μπορεί να έχω με τους ηθοποιούς ξεκινάμε.

5 μ.μ.: Αρχίζει η πρόβα. Εχει μεγάλο ενδιαφέρον για μένα, διότι υπάρχει ένα
σύνολο ανθρώπων που γνωριζόμαστε
αρκετά χρόνια τώρα και συνδέονται
με δύο σημαντικά κομμάτια μου. Με
την ομάδα Opera έκανα την πρώτη
μου είσοδο στο επαγγελματικό θέατρο,
ενώ υπάρχουν και ορισμένα νεότερα
μέλη της ομάδας με τα οποία έχω δουλέψει σε προσωπικά πρότζεκτ. Εχει δημιουργηθεί μια ενδιαφέρουσα οικογένεια που συνταιριάζει με σημαντικά
κομμάτια της προσωπικής μου πορείας.
Στην αρχή λέμε τα νέα της ημέρας,
στην ουσία των περίπου 12 ωρών που
μεσολαβούν μεταξύ των συναντήσεών
μας, για να συντονιστούμε και να μπούμε στην ουσία του έργου. Αυτός ο χρόνος είναι μέρος της πρόβας. Τώρα είμαστε στη διαδικασία κάποιων βελτιώσεων, ορισμένα πράγματα εξελίσσονται
και έχουμε βάλει στο πρόγραμμα και
ένα πέρασμα της παράστασης για να
δούμε τι υλικό έχουμε συγκεντρώσει.

10 μ.μ.: Τελειώνουμε τις πρόβες και πάμε
στο μπαρ «Σανταρόζα» να τα πούμε.
Ο,τι έπρεπε να συμβεί στον χώρο της
πρόβας έχει συμβεί. Εκεί μπαίνουν μικρά ρινίσματα προσωπικής ζωής για
τον καθένα. Μιλάμε για τη μέρα που
πέρασε, τα ευτράπελα, εκτονώνεται η
κατάσταση. Με το σύνδρομο της Σταχτοπούτας τρέχουμε να προλάβουμε
τα τελευταία μετρό για το σπίτι. Εγώ
πάω Πετρούπολη, στον ήσυχο κήπο
μου.

«Υπάρχει ένας κόμπος στο στομάχι, όχι, πεταλούδες είναι. Αυτό το συναίσθημα που έρχεται με τον έρωτα και τη δημιουργία. Νομίζω τα δυο τους μοιάζουν, ο έρωτας βγάζει τον
δημιουργικό μας εαυτό», λέει η Ελεάνα Τσίχλη.
Είμαστε στη φάση που η πρόβα χρειάζεται ακόμα ηρεμία και προστασία.
Την τελευταία εβδομάδα περιμένω να
γίνει το πανδαιμόνιο με τα φώτα, τους
ήχους, όταν θα δουλεύουμε όλοι μαζί
ταυτόχρονα.

7.30 μ.μ.: Κάνουμε διάλειμμα για ξεκούραση και ανατροφοδότηση. Μέχρι τώρα
δεν έχω φάει κάτι, τσιμπάω κάτι πρόχειρο
συνήθως. Υπάρχει ένας κόμπος στο στομάχι, όχι, πεταλούδες είναι. Αυτό το συναίσθημα που έρχεται με τον έρωτα και

12 μεσάνυχτα: Από μαθήτρια οι παραγωγικές ώρες μου ήταν από τα μεσάνυχτα
μέχρι τις 4 το πρωί. Με μια μπίρα το καλοκαίρι, με ή χωρίς αλκοόλ, ανάλογα
την κούραση, τακτοποιώ τις σκέψεις
μου και παίρνω αποφάσεις για την πρόβα
της επόμενης μέρας. Οχι μόνο μπροστά
στον υπολογιστή, και ο νυχτερινός ουρανός μια χαρά είναι.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

Εκατό χρόνια Λέοναρντ Μπέρνσταϊν
Ανασύροντας αναμνήσεις και διδάγματα από προσωπικές συναντήσεις με τον σπουδαίο «διονυσιακό» μαέστρο και συνθέτη
Της ΕΛΕΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ

To 2018 γιορτάζεται παγκοσμίως η
100ή επέτειος από τη γέννηση του
Λέοναρντ Μπέρνσταϊν. Μυθική,
ακαταμάχητη, πληθωρική φυσιογνωμία, «διονυσιακός» μαέστρος,
σε αντίθεση με τον «απολλώνιο»
Χέρμπερτ φον Κάραγιαν. Τον πρωτοσυνάντησα στο Παρίσι, όταν πήγα
να του πάρω συνέντευξη για το πρώτο μου βιβλίο, «Μaestro: Encounters
with Conductors of Today». Βρισκόταν εκεί για ηχογραφήσεις με
την Ορχήστρα του Παρισιού και το
ραντεβού μας είχε προγραμματιστεί
για τις 12 το μεσημέρι στο ξενοδοχείο «Κριγιόν» στην πλατεία Κονκόρντ. Εφθασα γεμάτη ενθουσιασμό,
κάθισα στο φουαγιέ και περίμενα...
12.15, 12.30, 12.45... Ετοιμαζόμουν
να φύγω όταν, μέσα από την κυλιόμενη πόρτα, χοροπηδώντας γοργά
και φορώντας κασκέτο και σαλοπέτα,
πρόβαλλε ο «Λένι», φρέσκος από
«το μάθημα μπαλέτου με τον Ρούντι!» (Ρούντολφ Νουρέγιεφ). Γονάτισε
μπροστά μου, ζήτησε χίλια συγγνώμη και ανακοίνωσε ότι, για να εξιλεωθεί, θα μου έδινε όχι μόνο μία
αλλά πολλές απανωτές συνεντεύξεις
και ότι θα μπορούσα να τον ακολουθήσω σε πρόβες, ηχογραφήσεις
και γεύματα ολόκληρο το Σαββατοκύριακο.

Ο έρωτας
Αφού μου έδειξε μερικές πιρουέτες
που μόλις είχε μάθει από τον Νουρέγιεφ –την 5η και τη 13η ποζισιόν–
έκανε ντους κι εμφανίστηκε φορώντας μια εντυπωσιακή πολύχρωμη
μεταξωτή ρόμπα («δώρο από τον
Φράνκο Τζεφιρέλι»), και άνοιξε το
παράθυρο για να εισπνεύσει τον

«Στο τέλος παραστάσεων,
που εγώ θεωρώ καλές,
χρειάζομαι μερικά λεπτά
για να συνέλθω και ν’ αντιληφθώ πού βρίσκομαι
ή ποιος είμαι...»
φρέσκο, φθινοπωρινό αέρα και να
απολαύσει τη θέα του Παρισιού το
οποίο λάτρευε. «Ομως», αναστέναξε,
ήταν λυπηρό ότι ποτέ δεν το είχε
επισκεφθεί ερωτευμένος, «γιατί ο
έρωτας είναι αυτό που σου δίνει τις
καλύτερες αναμνήσεις μιας πόλης».
Επειτα ξεκινήσαμε επιτέλους την
πρώτη μας συνέντευξη, προτού αναχωρήσουμε για το στούντιο.
Ομως, για ποιον Λέοναρντ Μπέρνσταϊν να μιλήσει κανείς; Για τον μουσικό διευθυντή της Φιλαρμονικής
Ορχήστρας της Νέας Υόρκης; Για
τον συνθέτη τριών συμφωνιών, δύο
χορωδιακών έργων, τριών έργων για
μπαλέτο, τριών μιούζικαλ (εξ αυτών,
ένα από τα πιο σημαδιακά και δημοφιλή του χώρου, το «Ουέστ Σάιντ
Στόρι»), καθώς επίσης και βραβευμένων με Οσκαρ σάουντρακ, όπως
για την ταινία «Το λιμάνι της αγωνίας» (1954) του Ελία Καζάν, με τους
Μάρλον Μπράντο, Ροντ Στάιγκερ;
Ή, πάλι, για τον πιανίστα βραβευμένων ηχογραφήσεων κοντσέρτων;
(Αργά τη νύχτα έκατσε επί 40 ολόκληρα λεπτά στο πιάνο για να μου
εξηγήσει συγκεκριμένες δυσκολίες
και προβλήματα στην ερμηνεία του

Στα νιάτα του, στο διαμέρισμά του, στο Ουέστ Σάιντ της Νέας Υόρκης, 24
Φεβρουαρίου του 1945.

Με τη Μελίνα Μερκούρη στο πανεπιστήμιο της Βοστώνης το 1983, λαμβάνοντας τιμητικούς τίτλους στο αμερικανικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.
Μότσαρτ). Ή για τον παιδαγωγό
Μπέρνσταϊν, δεινό ρήτορα με φαινομενικό επικοινωνιακό ταλέντο,
ιδρυτή των ζωντανών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, μέσα από
τα οποία μυήθηκε στη μουσική μια
ολόκληρη γενιά Αμερικανών; Ή,

τέλος, για τον συγγραφέα Μπέρνσταϊν, ο οποίος υπογράφει το βιβλίο
«Το αναπάντητο ερώτημα» (The
Unanswered Question, 1969 – τίτλος
εμπνευσμένος από το ομότιτλο συμφωνικό έργο του Αμερικανού μουσουργού Τσαρλς Αϊβς), βασισμένο

σε έξι διαλέξεις του στο Χάρβαρντ
που μεταδόθηκαν και τηλεοπτικά;
Για τον σκοπό μου προείχε ο μαέστρος Μπέρνσταϊν. Το ίδιο βράδυ,
στο μπιστρό κοντά στην αίθουσα,
όπου μόλις είχε ηχογραφήσει τα
πρώτα δύο μέρη του διαβόητου για
την τεχνική δυσκολία του 3ου Κοντσέρτου για πιάνο του Ραχμάνινοφ,
διευθύνοντας και καπνίζοντας συγχρόνως, έλεγε ότι «ψοφούσε για
ένα ουίσκι», αλλά φοβούμενος ότι
θα μπορούσε να επηρεάσει την
απόδοσή του στο τελευταίο μέρος,
αποφάσισε να περιοριστεί σε ένα
Ρικάρ. «Η διεύθυνση ορχήστρας»,
μου εξήγησε, «είναι ένα από τα πολλά
μυστήρια της μουσικής. Αγαπώ τη
διεύθυνση γιατί αγαπώ τους μουσικούς και το κοινό για το οποίο παίζουμε.
Πρόκειται για μια μεγάλη ιστορία
αγάπης. Αλλά είναι και μυστήριο
γιατί είναι η δυνατότερη ιστορία
αγάπης της ζωής σου. Και συμπεριλαμβάνει πάνω από εκατό ανθρώπους. Είναι απίστευτη εμπειρία να
έχεις εκατό ανθρώπους ν’ αναπνέουν
και να πάλλονται συγχρόνως. Υπάρχουν στιγμές που σχεδόν δεν αντέχεται… Λατρεύω αυτό το επίκεντρο
του μυστηρίου της τέχνης του μαέστρου. Κάθε ορχήστρα που διευθύνω είναι μια ιστορία αγάπης. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε ορχήστρα,
η Φιλαρμονική της Βιέννης, της
Νέας Υόρκης, του Βερολίνου, του
Λονδίνου, ή και μια μαθητική ορχήστρα. Οταν καταφέρεις να θυμίσεις στα μέλη της το κίνητρο, την
αγάπη τους για τη μουσική, που
τους ώθησε να διαλέξουν αυτό το
επάγγελμα, ξυπνάς μέσα τους όλο
το πάθος, όλη τη σχεδόν σεξουαλική
διέγερση που ένιωθαν στην αρχή

της καριέρας τους και τότε το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Είχα
μια τέτοια εμπειρία με την Ορχήστρα
της Φιλαδέλφειας όταν παίξαμε την
9η του Μάλερ»...

Το ρίσκο
«Πολλοί κριτικοί λένε ότι διευθύνω
τα έργα του Μάλερ “πληθωρικά”, ότι
τονίζω υπερβολικά τις ενδείξεις δυναμικής και τέμπου, καθώς και τις
λεκτικές ενδείξεις που απλόχερα γράφει ο συνθέτης στο περιθώριο της
παρτιτούρας. Κατά τη γνώμη μου
αυτό είναι ανοησία γιατί στον Μάλερ
είναι αδύνατον να υπερβάλεις αρκετά!
Πρέπει να διευθύνεις οποιαδήποτε
συμφωνία του με όλη σου την καρδιά,
όλα σου τα ζουμιά, ψυχή τε και σώματι.
Και πρέπει να έχεις το θάρρος να ρισκάρεις, π.χ., να παίξεις την τελευταία
σελίδα της 9ης, όπου η μουσική σιγά
σβήνει, με ένα τέμπο τόσο αργό ώστε
να μοιάζει σχεδόν αδύνατον... γιατί
αυτή είναι η πεμπτουσία του τέλους
αυτού του έργου: περιγράφει τη στιγμή του θανάτου και ο ήχος πρέπει
σιγά να διαλύεται ώσπου τελικά να
σβήσει»... «Πώς ξέρω αν μια συναυλία
είναι πραγματικά εξαιρετική; Φυσικά
ξέρω αν δεν είναι καλή – όπως προφανώς το ξέρουν και όλοι όσοι είναι
παρόντες. Ή όταν είναι απλά βαρετή,
γιατί ξαφνικά αρχίζω να παρατηρώ
συνειδητά τα φώτα στην αίθουσα ή
κάτι άλλο στον χώρο. Υπάρχουν,
όμως, και οι συναυλίες που εγώ θεωρώ καλές, όταν αισθάνομαι σα να
συνθέτω το έργο ο ίδιος εκείνη τη
στιγμή – τώρα θα βάλουμε τα κοντραμπάσα, μετά τα τρομπόνια, μετά
τη χορωδία… πρόκειται για ανεπανάληπτη εμπειρία, σα να συνθέτω
επί τόπου ένα έργο που γνωρίζω
πολύ καλά.
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ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΛΛΙΑΚΟΥ

Σκαρίμπας ο «αφορμάρης»
Αν αιτία αυτού του κειμένου είναι
η Χαλκίδα με τα σεληνιασμένα
νερά της και η οφειλή μου στον Λιμενικό ναύαρχο του Γριπονησιού,
η κύρια αφορμή γεννήθηκε από τη
σκηνική διασκευή του μυθιστορήματος «Το Σόλο του Φίγκαρω». Την
χρωστάμε στον σκηνοθέτη Λάμπρο
Ντούτσικο και στον ηθοποιό Θόδωρο Πεντίδη. Οσο ο Θ. Πεντίδης
– Αντώνης Σουρούπης – Γιάννης
Σκαρίμπας βρισκόταν στο σανίδι
του θεάτρου της πόλης «δεν έπνεε
όξω –και μέσα– ανάσα». Και –περίεργο– η άκομψη τσόντα του φρενοκομείου στις μεταπολεμικές εκδόσεις του μυθιστορήματος δεν με
ενόχλησε, την έσωσε η σκηνή.
Θεατρική, λοιπόν, η αφορμή να
μιλήσω για τα τέσσερα σκαριμπικά
και σκαριμπολογικά βιβλία του
2017, και τον βλέπω στο «κατάμερό»
του, στις παρυφές του Καράμπαμπα,
να νεύει εμπαικτικά προς την πεπρωμένη πόλη που δεν τον πολυστιμάριζε μια φορά κι έναν καιρό.
Και να που τώρα πανεπιστημιακοί
δάσκαλοι και διδάκτορες και άλλες
εγγράμματες κεφαλές τον έχουν
στα πούπουλα: τέσσερα βιβλία, μάτια μ’, πέρσι, χώρια τι γράφεται
στα περιοδικά και τις εφημερίδες.
Δίκαιη εγκαύχηση και καταγράφω, όχι ανεπιφθόνως, τα βιβλία: 1)
Κατερίνα Κωστίου, «Ασύμβατη συνοδοιπορία – όψεις της έκκεντρης
γραφής και ιδεολογίας του Γιάννη
Σκαρίμπα», Νεφέλη 2017, σελ. 206.
2) Γιάννης Σκαρίμπας, «Το Βατερλώ
δυο γελοίων – δράμα σε τρεις πράξεις (1939)», Φιλολογική επιμέλεια
– Eπίμετρο Λάμπρος Βαρελάς, Νεφέλη 2017, σελ. 284. 3) Σούλα Παπαγεωργοπούλου-Ιωαννίδη, «Ο
Γιάννης Σκαρίμπας αλληλογραφεί… “Στις πλάνες μου κανένας
δε με φτάνει!”», εφημ. «Τα Νέα»,
σελ. 272. 4) Γιάννης Σκαρίμπας, «Ο
ήχος του κώδωνος – δράμα σε τρεις
πράξεις», Εισαγωγικό σημείωμα Επιλεγόμενα Συμεών Γ. Σταμπουλού, Gutenberg / Θέατρο 2017, σελ.
331. (Ισως αναρωτηθεί κανείς πώς
γίνεται να καταπιάνεται ένας φανατικός παπαδιαμαντιστής με τον
αιρετικό και ανοικονόμητο της Χαλκίδας. Γίνεται, πρώτα πρώτα γιατί
ο Σκαρίμπας θαύμαζε απερίστροφα
και απεριόριστα τον Αλέξανδρο,
και ύστερα γιατί ζω δίπλα στα νερά
που στοίχειωναν κι εκείνον, τον
Αντώνη Σουρούπη.)
Η Κατερίνα Κωστίου, στην οποία
χρωστάμε την φιλολογικά φροντισμένη έκδοση των Απάντων Σκα-

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968.
Σπούδασε κλασική φιλολογία στο
ΕΚΠΑ και θεωρητική γλωσσολογία
στο Εδιμβούργο (με υποτροφία του
Ιδρύματος Ωνάση). Ακαδημαϊκή καριέρα για μία εικοσαετία [Πανεπιστήμιο του Newcastle (1995-2010),
Πανεπιστήμιο Paris-Diderot (20102014) για κάποιους μήνες και αλλού]. Τρεις βραβεύσεις, μεταξύ αυτών το βραβείο μυθιστορήματος
του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη της
Ακαδημίας Αθηνών για τη «Θερμοκρασία δωματίου». Μόλις κυκλοφόρησε το έκτο της βιβλίο,
«Αλφαβητάρι εντόμων» (εκδ. Πατάκη). Κάτι σαν μυθιστόρημα, εμπνευσμένο από μια πρώτη ύλη εντομολογική, ιστορική και λογοτεχνική, μαζί και από τη σύγχρονη
Ευρώπη.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

Το τελευταίο βιβλίο του νευρολόγου Antonio Damasio («The strange order of things»), την πρώτη
πενταλογία της Γιαπωνέζας Aki
Shimazaki (που γράφει στα γαλλικά) και τη Μυθολογία του Απολλόδωρου.

Γιάννης Σκαρίμπας: τέσσερα σκαριμπικά και σκαριμπολογικά βιβλία κυκλοφόρησαν μέσα στο 2017 μόνον. Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και διδάκτορες και άλλες εγγράμματες κεφαλές τον έχουν «στα πούπουλα».
<
<
<
<
<
<

Η συναγωγή των επιστολών του Σκαρίμπα μας
βοηθεί να κατανοήσουμε
καλύτερα τη νοοτροπία
και τις ταλαντεύσεις του.
ρίμπα (10 τόμοι πεζογραφημάτων
– Απαντες στίχοι), είναι μαζί με
τον Συμεών Σταμπουλού οι συστηματικότεροι μελετητές του σκαριμπικού έργου.
Παντελώς άμοιρος της Θεωρίας
Λογοτεχνίας, δεν τολμώ να εγγίσω
όσα τμήματα είναι terra incognita
για μένα, ομολογώ όμως ότι γοητεύθηκα ακούγοντας την Κ. Κ. να
διαβάζει με έξοχη κυπριακή προφορά το διήγημα «Τυφλοβδομάδα
στη Χαλκίδα».
Αυτό είναι το κέντρο του μελετήματος «Η Κυπριακή διάλεκτος
ως στοιχείο ταυτότητας και φορέας
ιδεολογίας». Επισημαίνω για τους
φίλους και του άλλου σαλού, του
Ν. Γ. Πεντζίκη, το κείμενο «Ο Μαριάμπας, ο Δημακούδης και η

“Εξουθένωση του σχήματος”».
Αγαπώ πολύ τον Γ. Θεοτοκά, έχω
τις επιφυλάξεις μου για τα θεατρικά
του Σκαρίμπα και δηλώνω την απόλυτη αδυναμία μου να πάω προς
τον ένα ή τον άλλο, μετά την ανάγνωση του άλλου και εκτενούς μελετήματος για την ασύμβατη σχέση
του Σκαρίμπα με τον Θεοτοκά.
Οπως και αν έχουν τα πράγματα,
η Κωστίου είναι απαραίτητος μπούσουλας για την ανάγνωση του Σκαρίμπα και της χρωστάμε χάρη.
Ο Λάμπρος Βαρελάς επιμελήθηκε την έκδοση ενός θεατρικού έργου καταδικασμένου από τον συγγραφέα του («Το Βατερλώ δυο γελοίων»), άσχετου με το ομότιτλο
μυθιστόρημα και σχετικού με τον
«Μαριάμπα». Εντυπωσιακή είναι
η ευχέρεια με την οποία κινείται
ο επιμελητής στην ακατάγραφη
σκαριμπική βιβλιογραφία και η
φιλολογική πληρότητα της έκδοσης. Σε χέρια δραστικού σκηνοθέτη το έργο ίσως διαψεύσει τον
συγγραφέα του κερδίζοντας την
μάχη επί σκηνής.
Ο Συμεών Σταμπουλού, επίμονος

εραστής του Σκαρίμπα, το άλλο αντιστύλι της σκαριμπολογίας, επανεξέδωσε τον «Ηχο του κώδωνος»,
έργο με περιπετειώδη –από τα χρόνια της Κατοχής– ιστορία και προφανώς το καλύτερο της σκαριμπικής θεατρογραφίας. Η φιλολογική
επιμέλεια είναι εφάμιλλη εκείνης
με την οποία εξέδωσε πρόσφατα
ο Σ. Σ. την σοφόκλεια «Αντιγόνη».
Για την Αλληλογραφία του Σκαρίμπα, που επιμελήθηκε η διδάκτωρ
κ. Σούλα Παπαγεωργοπούλου, έγινε
από τον υπογράφοντα μια παρουσίαση στο περιοδικό «Οροπέδιο».
Επαναλαμβάνω εδώ ότι, όσο κι αν
διαφωνεί κανείς με τον επιστολογράφο Σκαρίμπα, η συναγωγή των
επιστολών του μας βοηθεί να κατανοήσουμε καλύτερα τη νοοτροπία και τις ταλαντεύσεις του.
Αν θυμώνω με τον εαυτό μου είναι γιατί, μολονότι παιδιόθεν φίλος
του μπερντέ, δεν παρακολούθησα
καμιά παράσταση του καραγκιοζοπαίχτη Σκαρίμπα.

Ο κ. Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλος είναι φιλόλογος - κριτικός της λογοτεχνίας.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΧΙΝΑ

Ενας ακρωτηριασμένος κόσμος
ΜΑΡΙΑ ΓΑΒΑΛΑ
Κόκκινος σταυρός
εκδ. Πόλις, σελ. 470
Σπάνια συναντάει κανείς στα ελληνικά γράμματα ένα τόσο φιλόδοξο, πολύπτυχο, καλοχτισμένο
μυθιστόρημα ιδεών όπου συνυφαίνονται, αλληλοδιεισδύουν και αλληλοφωτίζονται τέχνη και ψυχιατρική, πολιτική και επιστήμη, ιστορική αφήγηση και κοινωνικός στοχασμός, ατομική μικροϊστορία και
συλλογικά πάθη, παρελθόν και παρόν. Καλύπτοντας έναν ευρύ γεωγραφικό-πολιτισμικό χώρο (από τα
καταχνιασμένα δάση της Σαξονίας,
το σύγχρονο Βερολίνο και τη Δρέσδη, στην πυκνόφυτη ρεματιά του
Χαλανδρίου και στην ολοφώτεινη
Βαγία της Αίγινας) και παράλληλα
δομημένο πάνω σε δύο άξονες, από
τους οποίους ο οδυνηρά αδρός είναι
το ναζιστικό όνειδος και ο δευτερεύων, αλλά εξίσου σημαντικός,
αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Γερμανίας, ο «Κόκκινος σταυρός» παρακολουθεί μια νεαρή μεταπτυχιακή
φοιτήτρια ελληνογερμανικής καταγωγής, την Αριάδνη Χόπε, στην
περιπέτεια της έρευνάς της πάνω
στη σχέση ανάμεσα στην τέχνη
και στις εκφραστικές δυνατότητες
ανθρώπων ψυχικά νοσούντων. Το
πρόσωπο που έχει προσελκύσει το
ενδιαφέρον της Αριάδνης είναι η

Μπέρτα-Γκέρντρουντ Φλεκ –έγκλειστη, στο μεγαλύτερο μέρος της
ζωής της, σε ψυχιατρικά ιδρύματα
της Γερμανίας και θύμα των «πρακτικών ευθανασίας» που επιφύλασσαν οι ναζί στους «άχρηστους»,
στους ψυχικά νοσούντες, στους
θαλάμους αερίων– και το έργο
της, κυρίως μια
ακουαρέλα όπου
απεικονίζεται μια
άσπρη γάτα με
γαλάζιο περιλαίμιο, πράσινα μάτια και κόρες
όμοιες με «λεπίδες γυαλιού»,
πλαισιωμένη από
ζωηρόχρωμα
λουλούδια και
φύλλα φτέρης.
Η αινιγματική
γοητεία του πίνακα στοιχειώνει
την Αριάδνη –όπως και τη συγγραφέα– και γίνεται η αφετηρία μιας
πολυεστιακής αφήγησης που διανύει αβίαστα εποχές και σύνορα,
συνδέει τον γερμανικό μεσοπόλεμο
με το θολό παρόν της σύγχρονης,
αλωμένης από την κρίση και την
τρομοκρατία, Ευρώπης και χωρίς
ποτέ να προβαίνει σε ανιστορικές
αντιστοιχίσεις μεταγγίζει στον ανα-

γνώστη ένα βαθύ, αναγνωριστικό
ρίγος.
Το αφηγηματικό τέχνασμα της
Μαρίας Γαβαλά είναι η διαδοχική
παράθεση μαρτυριών που εμβολίζονται στην πρωτοπρόσωπη αφήγηση της Αριάδνης, μαρτυριών
των προσώπων
που συσχετίζονται με το θέμα της
και συστήνονται
με ένα «Ονομάζομαι...» ή «Είμαι
η/ο...». Πρόσωπα
που αποτέλεσαν
τη «σκόνη της
ιστορίας», στα
οποία η συγγραφέας δίνει φωνή,
με κορυφαία την
Γκέρντρουντ Φλεκ
γύρω από την
οποία υφαίνει η
συγγραφέας την
ιστορία της. Δεν
είναι όλες οι αφηγηματικές φωνές
εξίσου στέρεες και η εκφορά τους
πάντοτε πειστική· ωστόσο η αδυναμία αυτή είναι μηδαμινή μπροστά
στο εύρος και στο βάθος της σύνθεσης. Η Μαρία Γαβαλά οργανώνει
το πλούσιο υλικό της (εκτός από
την ευφυή αξιοποίηση των ιστορικών ντοκουμέντων πυκνές είναι
οι αναφορές στην ιστορία της τέ-

χνης, στη λογοτεχνία, στον κινηματογράφο και δη στον γερμανικό
εξπρεσιονισμό) γύρω από τη βία
(βία της οικογένειας, ιδρυματική,
πολεμική, ολοκληρωτική, βιοπολιτική βία) και το σώμα, αυτό το συγκεκριμένο και άμεσο locus κοινωνικού ελέγχου.
Το βιβλίο της Μαρίας Γαβαλά δεν
εξερευνά μόνο το ναζιστικό φαινόμενο και τις εγκληματικές του
εμμονές· διανοίγεται και σε άλλα
πεδία, όπως είναι τα ζητήματα αυτοπροσδιορισμού, η ανάγκη του
ανήκειν, ο πλούτος και συνάμα ο
βασανισμός της διπλής ταυτότητας,
τα γονεϊκά πρότυπα, η αδυναμία
επαφής, η δυσκολία του σχετίζεσθαι, η αναζήτηση του πατέρα, η
απώλεια και το πένθος: όλα αυτά
συμπυκνώνονται στο πρόσωπο της
Αριάδνης Χόπε που πασχίζει να
ισορροπήσει ανάμεσα στη Γερμανία
και στην Ελλάδα, να συντονιστεί
με τον παράφορο Ισπανό εραστή
της. Και, βέβαια, να κατανικήσει
την αμφιθυμία που την καταλαμβάνει στη διάρκεια της έρευνάς
της, με το να βουτήξει σε «υλικό
σκοτεινό, ανερμήνευτο, αινιγματικό, το οποίο θέλει αποκωδικοποίηση». Ισως σ’ ένα υλικό σαν
αυτό στο οποίο βυθίστηκε η Μαρία
Γαβαλά, για να αναδυθεί στην επιφάνεια θριαμβικά, με ένα σπουδαίο
βιβλίο.

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

Ο Οδυσσέας του Ομήρου, για τα ταξίδια του και γιατί βρήκε τον δρόμο
του γυρισμού.
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

Τη Σαπφώ, τον Σαίξπηρ, τον Ντοστογιέφσκι, τον Κάφκα, τον Μπέκετ, τον Γιάννη Μπεράτη, τη Μέλπω Αξιώτη, τον Κούτσι, τον W. G.
Sebald. (Θα τους καλούσα σε
δείπνο τον καθέναν χωριστά.)
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον
στοιχείο που μάθατε πρόσφατα
χάρη στην ανάγνωση ενός
βιβλίου;

Οτι μόνο οι άνθρωποι
και κάποια έντομα
(μυρμήγκια, μέλισσες, σφήκες, τερμίτες) έχουμε αναπτύξει, μέσα από τελείως διαφορετικές
εξελικτικές πορείες, αυτό που ο

Γουίλσον ονομάζει «eusociality»
(ευ-κοινωνικότητα) στο βιβλίο του
«The social conquest of earth»:
κοινωνίες όπου συμβιώνουν αρμονικά περισσότερες από μία γενιές,
υπάρχει σαφής καταμερισμός εργασίας και τα μέλη τους συχνά
δρουν αλτρουιστικά.
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε πρόσφατα για πρώτη φορά;

Τη «Shira», μυθιστόρημα εξακοσίων σελίδων, που αν και ανολοκλήρωτο, θεωρείται το αριστούργημα του S.Y. Agnon (βραβείο Νομπέλ 1966).
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

Βιβλία Ρώσων κλασικών.
Εντομα και άνθρωποι: πόσο εύκολα ή δύσκολα συνταιριάζουν
στο βιβλίο σας;

Οχι και τόσο δύσκολα. Και τα έντομα και οι άνθρωποι μπορούν να
προκαλέσουν απέχθεια και φόβο,
όσο και θαυμασμό.
Η Ευρώπη στο μυθιστόρημά σας
είναι μια Ευρώπη εντόμων κυρίως;

Τα έντομα φωτίζουν πλάγια μια
Ευρώπη ανθρώπων – τις ανθρώπινες, αλλά και τις απάνθρωπες
πλευρές της.
Εχετε Facebook, Twitter κ.τ.λ.; Εάν
ναι, εμποδίζουν ή εμπλουτίζουν το
γράψιμο και το διάβασμα;

Εχω fb, περισσότερο για την ελληνική επικαιρότητα.
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ΜΑΔΡΙΤΗ

ΙΣΡΑΗΛ

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

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

ΓΑΛΛΙΑ

ΣΙΔΝΕΪ

Βασαρελί, η γένεση της Οπ Αρτ
Μπροστά στα έργα του Ούγγρου καλ-

Η κεφαλή ενός ηγεμόνα
Αυτό το σπάνιο εύρημα δείχνει το κε-

Η αναγέννηση μιας πρωτεύουσας
Επαινετικά σχόλια για την πρωτεύου-

Ντέιβιντ Ντάγκλας Ντάνκαν
Στα 102 του χρόνια απεβίωσε πριν

Αίγυπτος - Αυστραλία
Η πόλη του Σίδνεϊ θα υποδεχθεί ένα

λιτέχνη Βικτόρ Βασαρελί (1906-1997)
στέκεται κανείς απορροφημένος στη
δίνη της μαθηματικά μελετημένης
ψυχεδέλειας. Η έκθεση αφιερωμένη
στο έργο του εγκαινιάστηκε στη Μαδρίτη στο Μουσείο Thysen-Bornemisza, με διάρκεια έως τις 9 Σεπτεμβρίου. Με τίτλο «Βικτόρ Βασαρελί, η γένεση της Οπ Αρτ», η έκθεση συγκεντρώνει έργα από τα Μουσεία Βασαρελί της Βουδαπέστης και του Πεκς, από
το Ιδρυμα Βασαρελί στην Αιξ-αν-Προβάνς και από ιδιωτικές συλλογές.

φάλι ενός βασιλιά και εκτίθεται στο
Μουσείο του Ισραήλ. Χρονολογείται
από τον καιρό της Βίβλου και βρέθηκε
μόλις πέρυσι σε ανασκαφή κοντά στα
βόρεια σύνορα της χώρας προς τον
Λίβανο. Αυτό το αινιγματικό γλυπτό,
ύψους 5 εκατοστών, δημιουργήθηκε
πριν από περίπου 3.000 χρόνια και
προβληματίζει τους ειδικούς, καθώς
προσπαθούν να δώσουν απάντηση
στην άγνωστη ταυτότητα του εικονιζομένου. Θεωρείται σπάνιο δείγμα παραστατικής τέχνης του 9ου αιώνα π.Χ.

σα της Πολωνίας στέλνει το Associated
Press εξαίροντας την ανάκαμψη της
Βαρσοβίας έπειτα από σχεδόν τρεις δεκαετίες μετακομμουνιστικής ζωής. Στη
φωτογραφία, διακρίνεται το Μουσείο
Polin, με αντικείμενο την ιστορία των
Πολωνών Εβραίων, το οποίο μαζί με
πολλά ακόμη νέα οικοδομήματα συμβολίζουν την αναγεννημένη πρωτεύουσα. Η Βαρσοβία καταστράφηκε
σχεδόν ολοσχερώς από τους ναζί. Το
ιστορικό κέντρο ξαναχτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1960.

από λίγες ημέρες στη Γαλλία ένας
θρύλος της φωτογραφίας, ο Αμερικανός φωτογράφος Ντέιβιντ Ντάγκλας Ντάνκαν. Κέρδισε παγκόσμια
φήμη ως φωτορεπόρτερ πολεμικών ανταποκρίσεων κυρίως από
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον
πόλεμο της Κορέας. Η δραματικότητα των φωτογραφιών του τον
ανέδειξε διεθνώς και το περιοδικό
Life ζήτησε τη συνεργασία του.
Συνδέθηκε με τον Πικάσο και φωτογράφισε πολλά έργα του.

πολιτιστικό γεγονός μείζονος σημασίας και διεθνούς εμβέλειας. Το
Μουσείο της Αυστραλίας, που είναι
το εθνικό μουσείο με έδρα το Σίδνεϊ,
θα φιλοξενήσει τη νέα έκθεση για
τον Τουταγχαμών που θα έρθει στη
Νέα Νότια Ουαλλία το έτος 2021 και
θα είναι όχι μόνο η μεγαλύτερη στο
είδος της έκθεση αιγυπτιακού πολιτισμού που θα φιλοξενήσει η Αυστραλία, αλλά και η μεγαλύτερη έκθεση
για τον Τουταγχαμών που θα εξαχθεί
από την Αίγυπτο.

Τόμας Κόουλ, ο εισηγητής της αμερικανικής τοπιογραφίας
ΛΟΝΔΙΝΟ

Η Αμερική του 19ου αιώνα προβάλλει

ονειρική, σχεδόν σαν σε ψευδαίσθηση, μέσα από το έργο του Τόμας
Κόουλ (1801-1848). Εντυπωσιάζει το
γεγονός ότι ο σπουδαίος αυτός ζωγράφος ήταν αυτοδίδακτος και έφτασε να αναγνωριστεί στη σύντομη ζωή
του αλλά και να συνδεθεί με σύγχρονους ζωγράφους όπως με τον Τζον
Κόνσταμπλ και τον Ουίλιαμ Τέρνερ. Η
μεγάλη έκθεση που παρουσιάζεται
στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδί-

νου επανασυστήνει τον Τόμας Κόουλ
ως τον μεγάλο τοπιογράφο της Αμερικής των πρώιμων εκείνων δεκαετιών
του 19ου αιώνα, όταν ήταν ακόμη μία
σχετικά νέα χώρα με υψηλές ταχύτητες μεταβολής και ανάπτυξης. Η έκθεση, σε συνεργασία με το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, διοργανώθηκε ως μία συνομιλία του Τόμας
Κόουλ με τους συγχρόνους του αλλά
και τους επιγόνους του, τους οποίους
επηρέασε, συμβάλλοντας έτσι σε μια
μεγάλη σύνθεση για το τοπίο στις αρ-

χές του 19ου αιώνα. Ενα από τα πιο
διάσημα έργα του ήταν η «Πορεία της
Αυτοκρατορίας», σύνθεση από πέντε
έργα που δείχνουν το ίδιο τοπίο σε
καθεστώς μεταβολής, φυσικής ή πολιτισμικής, ως μία μεγάλη αλληγορία
για τη σχέση ανθρώπου και φύσης
στο μεγάλο φόντο της ύλης και της
ιστορίας. Ο Τόμας Κόουλ, που στο τέλος της ζωής του ηγήθηκε κατά κάποιο τρόπο της σχολής του ποταμού
Χάντσον, όταν πλέον είχε ωριμάσει
μια γενιά τοπιογράφων, υπήρξε ένας

στοχαστής του καιρού του. Ζωγράφισε εκδοχές «Αρκαδίας», ουτοπίες και
παγανιστικά τοπία, όπως και την απεραντοσύνη της Αμερικής, εξαγνισμένης ή απειλούμενης, καθώς οι επιπτώσεις από τη Βιομηχανική Επανάσταση του 18ου αιώνα είχαν ήδη επιδράσει στα παρθένα τοπία. O Τόμας
Κόουλ στα 28 του χρόνια έκανε τον
ευρωπαϊκό γύρο ως ένας Αμερικανός
νέος που διψούσε να μάθει. Στο Λονδίνο γνωρίστηκε με τους καλλιτεχνικούς κύκλους, έκανε φιλίες, είχε και

απογοητεύσεις. Η ελίτ του Λονδίνου
δεν τον δέχθηκε. Εφυγε για την Ιταλία: Φλωρεντία, Ρώμη, Τίβολι και με
την επιστροφή του στη Νέα Υόρκη,
έπειτα από πέντε χρόνια παραμονής
στην Ευρώπη, δουλεύει εντατικά
προικισμένος με την εμπειρία του παλιού κόσμου. Τα έργα του δείχνουν
την αγωνία του για την επέλαση του
ανθρώπου στη φύση, αλλά αφήνουν
επίγευση κάλλους και αρμονίας. Ο
Τόμας Κόουλ συστήνεται εκ νέου στο
κοινό του 21ου αιώνα.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Στο Αλα Κάλα Κούμπα τρελαίνονται για ρούμπα
Το φθινόπωρο του 1988, ο κύριος
Γκρι προετοιμαζόταν για να δώσει
εξετάσεις σε βρετανικά πανεπιστήμια. Ανεβοκατέβαινε καθημερινά από τη Γλυφάδα στη Σχολή
Μωραΐτη γι’ αυτόν το σκοπό, τα
πρωινά όμως ήταν σπίτι και διάβαζε.
Από μέσα, η μητέρα του έκανε
τις δουλειές της έχοντας στη διαπασών το ραδιόφωνο. Ηταν τα πρώτα χρόνια του 9.84 και κάθε πρωί
ο Ιάσονας Τριανταφυλλίδης με τη
Μίνα Αδαμάκη παρουσίαζαν μια
εκπομπή που είχε πολλή πάρλα,
αλλά και πολλή μουσική – «οτιδήποτε, αρκεί να μην είναι ροκ», όπως
έλεγε χαρακτηριστικά ο Ιάσονας
Τριανταφυλλίδης.
Απ’ όλα τα τραγούδια που άκουγε
ο κύριος Γκρι κλεισμένος στο δωμάτιό του, ένα τού έμεινε, το οποίο
επαναλαμβανόταν συχνά από τη
συγκεκριμένη εκπομπή. Ηταν μια
ρυθμική, ’50s ελληνική σάμπα με
λάτιν ενορχήστρωση, που τραγου-
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Ηταν μια ρυθμική,
’50s ελληνική σάμπα
με λάτιν ενορχήστρωση,
που τραγουδούσε
μια κοπέλα με κάπως
βραχνή φωνή.
δούσε μια κοπέλα με κάπως βραχνή
φωνή – έτσι τουλάχιστον όπως
ακουγόταν κάτω από τα σκρατς της
παλαιάς ηχογράφησης στο βινύλιο.
Την εισαγωγή έκαναν τα χάλκινα
πνευστά και την ολοκλήρωνε ένα
πεταχτό φλάουτο, ενώ από πίσω
τα κρουστά κρατούσαν τον ρυθμό.
Ο κύριος Γκρι άνοιγε ελαφρά
την πόρτα του για να ακούσει το
κομμάτι πιο καθαρά. Οι πρώτοι στίχοι ανακοίνωναν έναν άκρως εξωτικό προορισμό: «Σε κάτι ονειρευτά
νησάκια, μακρινά/ είναι ένας τόπος
που κανείς δεν τον ξεχνά/ το Αλα

«Εκεί να ’ρθεις να πάμε/ κι ωραία θα περνάμε/ με σάμπα και με ρούμπα/
στο Αλα Κάλα Κούμπα»...

Κάλα Κούμπα./ Στο χάρτη μην κοιτάς/ γιατί δεν θα τον βρεις/ και μοναχά στην τύχη να τον βρεις μπορείς/ και μια φορά σαν φτάσεις/
τον κόσμο θα χαλάσεις». Και το ρεφρέν: «Στο Αλα Κάλα Κούμπα τρελαίνονται για ρούμπα», ακολουθούμενο από το «αϊ-αϊ-αϊ-ααα», δεύτερα φωνητικά από τους κυρίους
της ορχήστρας. «Εκεί να ’ρθεις να
πάμε/ κι ωραία θα περνάμε/ με σάμπα και με ρούμπα/ στο Αλα Κάλα
Κούμπα» κτλ. κτλ.
Καμιά φορά, ο κύριος Γκρι έπιανε
τη μητέρα του να λικνίζεται άμα
περνούσε μπροστά από καθρέφτη.
Φρόντιζε να μην τον καταλάβει
για να μη διακόψει τον σύντομο
χορό της. Του άρεσε διότι ξαφνικά
η μητέρα του μεταμορφωνόταν σε
κοριτσόπουλο.
Το φθινόπωρο διαδέχθηκε ο χειμώνας, τον χειμώνα η άνοιξη και
αρχές του καλοκαιριού. Πάνω στον
πυρετό των εξετάσεων και της χαρμόσυνης είδησης της φοιτητικής

επανάστασης στην Κίνα, ο κύριος
Γκρι είχε πια αποστηθίσει τους στίχους του κομματιού.
Το φθινόπωρο του 1989 αναχώρησε για την Αγγλία. Αφησε τη μητέρα του να ακούει μόνη της το
«Αλα Κάλα Κούμπα» στην θαλασσινή Γλυφάδα. Χρόνια μετά, ξαναθυμήθηκε το τραγούδι. Οπως αποδείχθηκε, το είχε ερμηνεύσει μια
νεότατη Ρένα Βλαχοπούλου το 1952,
την εποχή που υποτίθεται ότι είπε
και μερικά κομμάτια «ελαφράς τζαζ».
Ο κύριος Γκρι έκανε έναν πρόχειρο
υπολογισμό: η μητέρα του ήταν δέκα χρόνων τότε και ίσως να πρωτάκουσε το «Αλα Κάλα Κούμπα»
στον Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών
που μετέδιδε μέσα από το Ζάππειο.
Η μητέρα του είχε χαθεί πια.
Οσο χόρεψε χόρεψε μπροστά στον
καθρέφτη. Το τραγούδι βέβαια έμεινε. Και καμιά φορά ο κύριος Γκρι
το βάζει και το ακούει. Φροντίζει,
όμως, να αποφεύγει επιμελώς τους
καθρέφτες.
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ΠΡΟΣ ΩΠΑ

Ενας συγγραφέας χωρίς social media
Ο Τουρκοαμερικανός Τζάρετ Κόμπεκ μιλάει στην «Κ» με αφορμή το βιτριολικό μυθιστόρημά του «Μισώ το Ιντερνετ»
Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

media, και να βιοπορίζεται. Εβγαλα
απίστευτα πολλά χρήματα από το
“I hate the internet”, και δεν ήμουν
στα social media».
«Το βιβλίο μου θέτει ένα μόνο
μέρος του προβλήματος: εστιάζοντας στο Διαδίκτυο, αφήνει την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιος τόπος
ελευθερίας έκφρασης στην Αμερική
που δεν είναι ιδιοκτησία πολυεθνικών», τονίζει ο Κόμπεκ. «Κι αυτό,
στην πραγματικότητα, δεν είναι
αλήθεια. Το βιβλίο εκδόθηκε ανεξάρτητα, τόσο στις ΗΠΑ όσο και
στη Μεγάλη Βρετανία, πράγμα που
θα έπρεπε να το ανοσοποιεί απ’ το
οικοσύστημα της έκφρασης που
ανήκει στις πολυεθνικές, αλλά η
αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι διαβάζουν άρθρα για το
βιβλίο παρά το ίδιο το βιβλίο, κι
αυτά τα άρθρα ανήκουν σε ιστοσελίδες και εφημερίδες που ανήκουν σ’ αυτούς τους απαίσιους με-

«Το μόνο πράγμα που μου αρέσει
πραγματικά στα social media είναι
το Twitter του τραγουδιστή των
Oasis, Λίαμ Γκάλαχερ – είναι αξιοσημείωτα ανόητο και την ίδια στιγμή εκπληκτικό». Αυτό μου εκμυστηρεύεται σε email ο δηκτικός
συγγραφέας του σατιρικού μυθιστορήματος με τον προβοκατόρικο
τίτλο «Μισώ το Ιντερνετ» (εκδ. We
Heard You Like Books, δεν έχει
ακόμα μεταφραστεί στα ελληνικά).
Το μυθιστόρημα που υπογράφεται από τον Τζάρετ Κόμπεκ είναι
μια ανελέητη παρωδία της Σίλικον
Βάλεϊ, ένα εκκεντρικό αφήγημα
για τη σύγχρονη Αμερική που κυκλοφόρησε ως αυτοέκδοση το 2016
κι έκτοτε, έχει ακολουθήσει μια
αξιοσημείωτη πορεία τόσο σε πωλήσεις όσο και σε κριτικές. Στις σελίδες του παρελαύνουν οι πρωταγωνιστές της καλπάζουσας τεχνολογικής επανάστασης, μ’ έναν τρό-

«Αν το Ιντερνετ είναι
πραγματικά καλό σε κάτι,
αυτό είναι στο να μας
υπενθυμίζει ότι είμαστε
όλοι απαίσιοι», λέει
ο Τζάρετ Κόμπεκ.

«Για κάθε έναν άνθρωπο
που βιοπορίζεται απ’ το
Twitter, υπάρχουν περίπου 100.000 άλλοι που
δεν τα καταφέρνουν».
πο βέβηλο και καυστικό. Η ηρωίδα
του βιβλίου, η καλλιτέχνιδα Αντελιν,
προσπαθεί να τα βγάλει πέρα σ’
έναν «υπερρεαλιστικό» κόσμο που
την αντιμετωπίζει διαρκώς ως αντικείμενο εκμετάλλευσης και κυριαρχείται από επιτυχημένους νάρκισσους, από μια χούφτα άπληστων
εταιρειών, κι απ’ τη CIA, που χρηματοδοτεί την «καλή λογοτεχνία»
του κράτους των ΗΠΑ.
Ο τουρκικής καταγωγής Κόμπεκ
ζει στην Καλιφόρνια, αλλά παρότι
μισεί το Ιντερνετ, το χρησιμοποιεί,
έστω επιλεκτικά, καθώς «κανείς
μας δεν μπορεί στην πραγματικότητα να αποδράσει απ’ αυτό».
«Αν το Ιντερνετ είναι πραγματικά
καλό σε κάτι», μου γράφει, «αυτό
είναι στο να μας υπενθυμίζει ότι
είμαστε όλοι απαίσιοι. Θα έλεγα
επίσης ότι η τεχνολογία έχει την
ικανότητα να διαμορφώνει τις περσόνες των ανθρώπων στη χειρότερη δυνατή μορφή τους. Μπορώ
να ανάψω τον υπολογιστή μου, να
μπω στο Ιντερνετ, και το 95% των
ανθρώπων με το οποίο θα έχω κάποια διάδραση να είναι απλά απαίσιο. Αν συναντούσα τους ίδιους
ανθρώπους στη φυσική ζωή, οι περισσότεροι απ’ αυτούς θα ήταν, το
λιγότερο, ανεκτοί. Είναι σπάνιο να
συναντάς κατά πρόσωπο ανθρώπους και να σκέφτεσαι ότι είναι
ανυπόφοροι. Στη ζωή μου έχω συ-

«Υπάρχουν ακόμα τρόποι να είναι κάποιος δημιουργικός, να μην είναι στα social media και να βιοπορίζεται. Εβγαλα απίστευτα πολλά χρήματα από το “I hate
the Internet”, και δεν ήμουν στα social media», τονίζει ο Τζάρετ Κόμπεκ.

Το μυθιστόρημα είναι μια ανελέητη παρωδία της Σίλικον Βάλεϊ, ένα εκκεντρικό
αφήγημα για τη σύγχρονη Αμερική.
ναντήσει μόνο πέντε πραγματικά
κι αυθεντικά απαίσιους ανθρώπους
– κι οι περισσότεροι απ’ αυτούς
ήταν διάσημοι».
Ωστόσο, πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι κάνουν χρήση των υπηρεσιών του Ιντερνετ για να προωθούν

τη δουλειά τους, τον προκαλώ. «Είναι
σημαντικό να κάνουμε τη διάκριση
μεταξύ της δημιουργικότητας και
των πραγμάτων που κάνουν οι άνθρωποι στα social media», επισημαίνει. «Δεν εννοώ ότι αδυνατούν
τα social media να φιλοξενήσουν

«Η τεχνολογία έχει την ικανότητα να διαμορφώνει τις περσόνες των ανθρώπων στη χειρότερη δυνατή μορφή τους», λέει ο Τζάρετ Κόμπεκ.
τη δημιουργικότητα, αλλά ότι δεν
είναι ο αποκλειστικός χώρος γι’ αυτήν, κι ότι αν δεν είναι κάποιος πολύ
τυχερός ή χαρισματικός (κι αυτά τα
δύο μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα),
είναι απίθανο να βιοποριστεί απ’
τις προσπάθειες που κάνει στα social

media. Για κάθε ιστορία επιτυχίας
ενός ανθρώπου που βιοπορίζεται
απ’ το Twitter, υπάρχουν περίπου
100.000 άνθρωποι που δεν τα καταφέρνουν. Αλλά ναι, υπάρχουν
ακόμα τρόποι να είναι κάποιος δημιουργικός, να μην είναι στα social

γαλοεκδότες. Κι αν από τύχη δεν
γινόταν αυτό, τότε αυτά τα άρθρα
θα ήταν το πρόσχημα για να τρέχουν διαφημίσεις προϊόντων των
ίδιων εταιρειών, ή των διαφημιστικών που ανήκουν στους ανθρώπους
τους οποίους το μυθιστόρημα αποπειράθηκε να κριτικάρει. Είπα πριν
ότι έβγαλα πολλά χρήματα απ’ το
βιβλίο, να το πάω παρακάτω; Το
βιβλίο έβγαλε περισσότερα χρήματα
για τους στόχους της κριτικής του
απ’ ό,τι έβγαλε για μένα».
Τέλος, τον ρωτώ για το χιούμορ
και τη σχέση του με την ενδυνάμωσή μας. «Υπάρχει ένας όρος στα
αγγλικά» μου λέει, «το “χιούμορ
της κρεμάλας”, που χρησιμοποιούμε
όταν θέλουμε να περιγράψουμε
ανθρώπους που ενώ γνωρίζουν ότι
θα κρεμαστούν, έχουν μεγάλα κέφια. Αν οι άτιμοι πρόκειται να σε
σκοτώσουν, τότε έχεις δύο επιλογές:
μπορείς είτε να κλαις και να θρηνείς
κι έτσι να ξοδέψεις τις τελευταίες
σου στιγμές στη δυστυχία, ή μπορείς να γελάσεις με την κατάσταση
αφού σε κάθε περίπτωση, θα πεθάνεις. Πρέπει κανείς να προσπαθεί
να αρπάξει στιγμές χαράς, όπου
αυτές είναι πιθανές».

Ο κ. Μανώλης Ανδριωτάκης είναι συγγραφέας. Το τελευταίο βιβλίο του «Ο αλγόριθμος της Σοφίας, για χρήστες εξυπνότερους από τις συσκευές τους» κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Κριτική.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ / Του ΝΙΚΟΥ Α. ΔΟΝΤΑ

Εθνική μουσική υπογραφή από τη Συμφωνική της Πράγας
Μια γεύση «αυθεντικού» πήρε η
Αθήνα στις 22 Μαΐου, χάρη στη
Συμφωνική Ορχήστρα της Πράγας
και την εμφάνισή της στην «Αίθουσα Φίλων της Μουσικής», η
οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την πρεσβεία της Τσεχικής Δημοκρατίας.
Ακόμα και σήμερα, σε μία εποχή
που σε όλο τον κόσμο οι ορχήστρες
τείνουν προς ένα κοινό αισθητικό
ιδεώδες ήχου, η συγκεκριμένη διατηρεί ποιότητες που την κάνουν
να ξεχωρίζει, τόσο ως προς τον ίδιο
τον ήχο όσο και ως προς την ερμηνεία του «εθνικού» της ρεπερτορίου, τα έργα του Σμέτανα και
του Ντβόρζακ, που παρουσίασε
στην Αθήνα. Το σύνολο ιδρύθηκε
το 1934 και όχι συμπτωματικά παρέμεινε σχεδόν σε ολόκληρη τη
πορεία του υπό την καθοδήγηση
σπουδαίων Τσέχων αρχιμουσικών,
όπως οι Βάτσλαφ Σμέτατσεκ και

Απέδωσε έργα του
τσεχικού επερτορίου
με αυτοπεποίθηση
και ξεχωριστό ήχο.
Γίρζι Μπελοχλάβεκ. Ετσι, ο ήχος
των εγχόρδων, ενώ είναι εστιασμένος και διαθέτει όγκο, δεν είναι
αδιάφορα στρογγυλός και «ωραίος», αλλ’ αντίθετα διαθέτει την
απαραίτητη αιχμηρότητα, η οποία
χαρίζει στις μουσικές φράσεις καθαρά περιγράμματα και αναδεικνύει πολύ σαφέστερα τη δραματουργία της μουσικής. Ο Πετρ Αλτριχτερ, ο οποίος τη διηύθυνε στην

Ο Σίμος Παπάνας υπήρξε σολίστ στο δημοφιλές Κοντσέρτο για βιολί του
Μέντελσον.
Αθήνα και υπήρξε καλλιτεχνικός
διευθυντής της ορχήστρας τα έτη
1990-92, έδειξε τον τρόπο.
Η βραδιά ξεκίνησε με τον «Μολδάβα», το εμβληματικό αυτό συμφωνικό ποίημα του Σμέτανα, στην

ερμηνεία του οποίου η τσεχική ορχήστρα συνεργάστηκε με μέλη της
Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων του
Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης
(MOYSA). Η μουσική κύλησε αβίαστα, αναπτύσσοντας με φυσικό-

τητα το διάσημο, διαρκώς εμπλουτιζόμενο μουσικό θέμα και αφηγούμενη την πορεία του ποταμού
σε επεισόδια οργανωμένα με αυτονόητο τρόπο. Ακολούθησε το
δημοφιλές Κοντσέρτο για βιολί του
Μέντελσον με σολίστα τον Σίμο
Παπάνα.
Η ερμηνεία του, κάθε άλλο παρά
συμβατική, ανέδειξε ενδιαφέρουσες
όψεις της μουσικής και υπήρξε συνολικά πειστική. Αντί ενός ομοιογενούς, γενναιόδωρα μεγάλου
ήχου, ο βιολονίστας αναζήτησε
την έκφραση κάθε επιμέρους παραγράφου, χωρίς όμως να διαταράξει την ενότητα καθενός από
τα τρία μέρη του έργου. Κινήθηκε
ανάμεσα σε ακραίες θέσεις δυναμικής, από τα όρια της σιωπής έως
τα μεγάλα ξεσπάσματα, επιτυγχάνοντας σε ορισμένα σημεία, ειδικά
του τρίτου μέρους, την εντυπωσιακή διαφάνεια και λεπτότητα

για την οποία ξεχωρίζει η μουσική
του Μέντελσον. Χειρίστηκε με ιδιαίτερη πλαστικότητα την ταχύτητα,
δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη ορμή
σε ορισμένα από τα ζωηρά μέρη.
Η ορχήστρα τον στήριξε άριστα,
όμως αφήνοντάς του σαφώς την
πρωτοβουλία στη διαμόρφωση της
έκφρασης.
Η δική της στιγμή ήρθε στο δεύτερο μέρος, όταν ερμήνευσε τη
Συμφωνία «του Νέου Κόσμου» του
Ντβόρζακ. Η προφανής εξοικείωση
με το δημοφιλές αυτό έργο, είχε
ως συνέπεια μία ερμηνεία που κύλησε απρόσκοπτα. Η διαμόρφωση
των φράσεων, οι τονισμοί χαρακτηριστικών σημείων, η συνεχής
αναπροσαρμογή της ταχύτητας,
όλα συνέβαλαν στην ανάδειξη της
δραματουργίας της μουσικής, ενώ
τα εξαιρετικά πνευστά, ξύλινα και
χάλκινα, ολοκλήρωσαν το υποδειγματικό αποτέλεσμα.
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Ακμαία και μοιραία η σύγχρονη ποίηση
Ο Χριστόφορος Λιοντάκης μιλάει στην «Κ» για τη διαδρομή, το έργο του και τις σημαντικές μορφές που τον επηρέασαν
Συνέντευξη στον ΔΙΟΝΥΣΗ ΜΑΡΙΝΟ

Αν ποίηση είναι κι η σιωπή που μέσα
στο άλεκτο ντύμα της περικλείει
όλα τα σχήματα, τότε η συνέντευξη
στο σπίτι του Χριστόφορου Λιοντάκη είχε ιδιαίτερη ποιητικότητα.
Υπήρχαν στιγμές που ο μόνος παραγόμενος ήχος ήταν το θρόισμα
των φύλλων από τις γλάστρες στο
μπαλκόνι του. Σε αυτή την εντατική
στιγμή αναμονής, στεκόταν μπροστά μου με την εγρήγορση του ετοιμοπόλεμου και τη λεπτότητα ενός
μυστικού φόβου.
Ο Χριστόφορος Λιοντάκης γεννήθηκε το 1945 στο Ηράκλειο Κρήτης. Το 1973 κυκλοφόρησε η πρώτη
του ποιητική συλλογή με τίτλο «Το
τέλος του τοπίου». Η συλλογή του
«Με το φως», 1999, τιμήθηκε ταυτόχρονα με το Κρατικό Βραβείο
Ποίησης και με το Βραβείο Ποίησης
του περιοδικού «Διαβάζω», το 2000.
Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί
σε γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και
αγγλικά και έχουν δημοσιευθεί στο
περιοδικό «Harvard Review», στα
τεύχη 50, 1998 και 80, 2000.

Βραβεύσεις
Ο Θάνος Μικρούτσικος έχει μελοποιήσει ποιήματά του που έχουν
κυκλοφορήσει σε CD με τίτλο «Ποίηση με μουσική: Κωνσταντίνος Καβάφης-Χριστόφορος Λιοντάκης».
Το υπουργείο Πολιτισμού της Γαλλίας τον ονόμασε Ιππότη της Τάξεως Γραμμάτων και Τεχνών και ο
Δήμος Ηρακλείου του απένειμε το
βραβείο Νίκου Καζαντζάκη. Το 2012
τιμήθηκε με το βραβείο Ποίησης
του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης
Ουράνη της Ακαδημίας Αθηνών,
για το σύνολο του έργου του.

Η ποίηση ξεκινάει σαν
αθώο φλερτ. Ορισμένες
φορές γίνεται δεσμός.
Και το διαζύγιο είναι
δύσκολο ή και επώδυνο.
– Κύριε Λιοντάκη, μία φορά ποιητής πάντα ποιητής;
– Η ποίηση ξεκινάει σαν αθώο
φλερτ. Ορισμένες φορές γίνεται
δεσμός. Και το διαζύγιο είναι δύσκολο ή και επώδυνο. Το ίδιο συμβαίνει και με κάθε μορφή τέχνης.
– Πότε είπατε μέσα σας «ναι,
είμαι ποιητής»;
– Δεν το είπα ποτέ. Μεγάλη κουβέντα. Ούτε εγώ μπορώ να κρίνω
το έργο μου.
– Αναθεωρήσεις κάνετε; Σε ποιήματα, σε στιγμές, σε πρόσωπα;
– Διαρκώς και πάντα. Ειδικά στα
ποιήματα. Κάποια στιγμή σταματώ
γιατί μπορεί να τα κάνω χειρότερα.
Με ανθρώπους έχω σταθερές φιλίες
και ελπίζω να παραμείνουν εσαεί.
– Το ερωτικό στοιχείο είναι οργανικό στοιχείο του έργο σας.
Πώς το διαχειριστήκατε;
– Δεν ήθελα να κάνω ποτέ σημαία
τις ερωτικές μου επιλογές. Πάνω
από όλα με ενδιέφερε ό,τι ήταν να
πω να το πω ποιητικά. Να στέκει
ποιητικά. Δεν με ενδιέφερε το κήρυγμα ή να κάνω μανιφέστα. Αλλοι
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό το
έκαναν εν μέρει επιτυχημένα και

«Δεν ήθελα να κάνω ποτέ σημαία τις ερωτικές μου επιλογές. Δεν με ενδιέφερε το κήρυγμα ή να κάνω μανιφέστα»,
λέει ο Χριστόφορος Λιοντάκης.

Ο Παπαδιαμάντης
– Παρόμοια με του Ζενέ είναι και η σημασία που δίνετε στον
Παπαδιαμάντη.

– Εκτός από τη μεγάλη μου αγάπη για το έργο του, ένας άλλος λόγος που
ασχολήθηκα ήταν να μπορέσω να αρθρώσω μια αντικειμενική άποψη, με
βάση πάντα τα ίδια του τα κείμενα, χωρίς προκαταλήψεις και ιδεολογικές
παρωπίδες. Θεωρείται ο απόλυτος χριστιανός των γραμμάτων που είναι λάθος άποψη. Το ίδιο του έργο σε οδηγεί αλλού αν το διαβάσεις σωστά. Ο
ίδιος έλεγε πως ήταν αμαρτωλός. Το γράφει και στη «Φαρμακολύτρια»
όπου δεν ζητάει συχώρεση. Υπήρξε αντικείμενο εκμετάλλευσης από καθαρολόγους διανοούμενους χριστιανούς, όπως ο Ζήσιμος Λορεντζάτος. Υπάρχει και η άποψη των «διαφωτιστών» με προεξάρχοντα τον Δημαρά που του
καταλογίζουν ότι δεν είναι καλός διηγηματογράφος. Τίποτα από όλα αυτά
δεν ισχύει. Πάνω από όλα ήταν ποιητής χωρίς να το ξέρει. Υπάρχουν περιγραφές στο έργο του ισότιμες του Σολωμού και της αρχαίας τραγωδίας.
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εν μέρει όχι. Στη δική μου περίπτωση λειτούργησε ένας εσωτερικός μονόλογος με πάρα πολλές φωνές συγχρόνως μέσα μου. Κατέφυγα
σε πολλά αρχαιόθεμα θέματα και
στοιχεία. Επέλεξα πρόσωπα της
αρχαίας ελληνικής μυθολογίας, τα
οποία τα έφερα στο σήμερα καθιστώντας τα οιονεί σύγχρονα. Αφενός για να δώσω μια συνοχή χρόνου
και συγχρόνως να εκφράσω το ποιητικό μου credo.
– Για ποιο πράγμα πιστεύετε ότι
μιλήσατε; Ηταν αυτό που θέλατε
εξαρχής; Και, τελικά, τι καταφέρατε;
– Οχι, δεν έφτασα κάπου. Μπορεί
να έχω χίλια στο μυαλό μου και να

καταφέρω να πω δέκα.
– Ποιο είναι εμπόδιο; Τι παρεμβαίνει;
– Πάρα πολλά. Κυρίως το τυχαίο,
η γλώσσα, το ταλέντο, η δύναμη,
η επικοινωνία, η διάθεση. Και μια
γενικότερη συμπαντική αρχή ότι
δεν μπορούν να ειπωθούν όλα.
Υπάρχουν άφατα και άρρητα που
όσο και να θέλεις να τα εκπορθήσεις
δεν τα καταφέρνεις.
– Πώς βλέπετε τη σύγχρονη ποίηση στην Ελλάδα;
– Ακμαία και μοιραία. Ακμαία
γιατί υπάρχουν σημαντικοί ποιητές
παλαιότεροι και νεότεροι. Θα περιοριστώ να σου αναφέρω το παράδειγμα του Μάξιμου Οσύρου.
Το τελευταίο του βιβλίο είναι οριακό. Μοιραία με την έννοια ότι υπάρχουν πολλές πληθωριστικές τάσεις.
Υπάρχει μια ευκολία της γραφής,
σχεδόν μηχανική. Αν δεν έχεις διαβάσει δέκα πράγματα δεν γίνεται
να γράψεις.
– Το ταλέντο φτάνει;
– Οχι. Χρειάζεται διάβασμα και
βίωμα. Ο Ζενέ λέει μια φράση
που όλοι θα έπρεπε να την έχουν
φυλακτό: «Δεν γίνεσαι καλλιτέχνης αν δεν περάσεις μια μεγάλη
συμφορά».
– Η σχέση σας με τον Ζενέ είναι
οργανική.
– Οταν τον πρωτοδιάβασα ήταν
μια αποκάλυψη. Ηταν μια αιρετική
μορφή που κατέρριψε πολλά συμβατικά δεδομένα. Το προκλητικόερωτικό που υπάρχει στο έργο
του, όταν το μελετήσεις σε βάθος,
είναι η απόλυτη αγωνία για υπαρξιακή λύτρωση μέχρι τη θέωση.
Είναι μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο. Η γραφή του Ζενέ είναι θεολογική.
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Τζόντι Φόστερ,
η βασίλισσα
του «Artemis»
Η σπουδαία ηθοποιός απογειώνει
μια συνηθισμένη ταινία δράσης
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Πέρυσι τέτοιον καιρό γράφαμε πώς
μια πραγματικά καλή ηθοποιός με
επιβλητική παρουσία μπορεί να
απογειώσει μια κατά τα άλλα συνηθισμένη ταινία δράσης, καθιστώντας την ιδανική επιλογή για
ένα βράδυ στο θερινό σινεμά.
Αφορμή τότε ήταν το κομίστικο
«Atomic Blonde», με τη Σαρλίζ Θέρον να σκορπάει απολαυστικά τον
τρόμο στους αντιπάλους της.
Η αρκετά μεγαλύτερή της Τζόντι
Φόστερ, βέβαια, δεν είναι σε θέση
να δώσει τέτοιο (κινηματογραφικό)
ξύλο, ωστόσο καταφέρνει μια χαρά
να οδηγήσει το όχημα του «Hotel
Artemis», που κυκλοφορεί αυτή
την εβδομάδα στις αίθουσες.
Η βραβευμένη με δύο Οσκαρ
Αμερικανίδα ηθοποιός μεταφέρεται εδώ στο Λος Αντζελες του 2028,

«Hotel Artemis» HHH

ΔΡΑΣΗΣ (2018)
Σκηνοθεσία: Ντρου Πιρς
Ερμηνείες: Τζόντι Φόστερ,

Σοφία Μπουτέγια, Ντέιβ
Μπαουτίστα, Τζεφ Γκόλντμπλαμ

ΡΙΚ1

ΤHΛ.: 22862000

ΡΙΚ2

για να υποδυθεί τη διευθύντρια
ενός πολύ ασυνήθιστου νοσοκομείου - ξενοδοχείου για εγκληματίες. Το «Artemis» παρέχει στα –
όχι και τόσο ευυπόληπτα– μέλη
του έκτακτες ιατρικές υπηρεσίες
τελευταίας τεχνολογίας και, φυσικά, απόλυτη εχεμύθεια και καταφύγιο από τους διώκτες τους.
Οταν ωστόσο οι χειρότερες ταραχές στην ιστορία της πόλης θα
φτάσουν κάποια στιγμή και στο
κατώφλι του, το μέρος θα γίνει
ξαφνικά εξαιρετικά επικίνδυνο.

Αλληλοσκοτώνονται
Το φιλμ του Ντρου Πιρς, ο οποίος υπογράφει σενάριο και σκηνοθεσία, αποτελεί ένα μείγμα
«ψαγμένης» επιστημονικής φαντασίας (τύπου «Blade Runner»)
και τυπικής ταινίας δράσης, που
συγκεντρώνει αρκετούς ισχυρούς
χαρακτήρες προκειμένου να τους
βάλει στη συνέχεια να σκοτωθούν
μεταξύ τους. Αυτοί είναι, βέβαια,
οι ένοικοι του ιδιαίτερου ξενοδοχείου: ένας αρχιληστής που προσπαθεί να σώσει τον αδελφό του
(Στέρλινγκ Κ. Μπράουν), ένας
αγαθός γίγαντας (Ντέιβ Μπαουτίστα), μια σέξι όσο και φονική
εκτελέστρια (Σοφία Μπουτέγια),
ο αρχιμαφιόζος ιδιοκτήτης (Τζεφ
Γκόλντμπλαμ) κ.ο.κ.
Επιπλέον στην ταινία, που έχει
και αρκετά νουάρ στοιχεία, ξεχωριστή είναι η ατμοσφαιρική φωτογραφία του Τσανγκ Χουν Τσανγκ
(«Oldboy») αλλά και οι μουσικές
επιλογές του Κλιφ Μαρτίνεζ («Drive»). Κατά τα λοιπά, στο φιλμ υπάρ-

ΤHΛ.: 22862000

TVONE

Η Τζόντι Φόστερ αγωνίζεται να επιβάλει στοιχειώδεις κανόνες σε ένα ξενοδοχείο-νοσοκομείο για εγκληματίες.
χουν ακόμη και μερικές κοινωνικές-οικολογικές παρατηρήσεις (οι
ταραχές στους δρόμους συμβαίνουν λόγω έλλειψης νερού, με την
αστυνομία απούσα και ιδιωτικές
δυνάμεις καταστολής να αναλαμβάνουν), χωρίς πάντως καμία από
αυτές να ξεφεύγει από την επιφανειακή αναφορά.
Στο κέντρο ωστόσο των πάντων,
όπως είπαμε, βρίσκεται η Τζόντι
Φόστερ. Αεικίνητη και γεμάτη νεύρο, πηγαινοέρχεται στο βασίλειό
της μοιράζοντας διαταγές, φάρμακα, συμβουλές, αλλά και δηλητηριώδεις ατάκες σε όσους την
αψηφούν. Το εύθραυστο σκαρί
της κρύβει μια μεγάλη όσο και
ευαίσθητη ψυχή, έτοιμη να θυσιαστεί για όσους αγαπά. Από την
άλλη ο δυναμισμός και η ανεξαρτησία της συμβαδίζουν απόλυτα
με τις γυναίκες - ηρωίδες της σύγχρονης εποχής. Και με όλες αυτές
τις διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα να γίνονται ορατές μέσα
από απλά βλέμματα και κοφτές
ατάκες μιας πραγματικά σπουδαίας
ηθοποιού.

ΤHΛ.: 22477777

ANT1

ΤHΛ.: 22200200

TO BAΡΟΜΕΤΡΟ
ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
Στο «Οι Απίθανοι 2»

η αγαπημένη οικογένεια
σούπερ ηρώων επιστρέφει, με μια γεμάτη χιούμορ περιπέτεια. Με τη μαμά
Ελεν/Ελαστίνα απασχολημένη σε
αποστολή για την αποκατάσταση
της φήμης των υπερηρώων, ο
μπαμπάς Κύριος Απίθανος μένει
να τα βγάλει πέρα με το... νοικοκυριό. Που σημαίνει βασικά να
φροντίσει τα τρία τους παιδιά και
κυρίως το μωρό Τζακ-Τζακ, του
οποίου οι (τρομακτικές) δυνάμεις
αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Τα στούντιο της Pixar
αποδεικνύονται άλλη μία φορά
ασυναγώνιστα, δημιουργώντας
μια διασκεδαστική ταινία για όλη
την οικογένεια, με θέμα ακριβώς
αυτήν.

ΣΙΓΜΑ

ΤHΛ.: 22580100

ΑLPHA

Στο «10 μέρες χωρίς τη
μαμά», η Βέρα, νιώθον-

τας ξεζουμισμένη από
την καθημερινότητα,
αποφασίζει να πάει διακοπές,
αφήνοντας τον σύζυγό της Βίκτορ να τα βγάλει πέρα με τα
τέσσερα παιδιά τους. Αργεντίνικη κωμωδία, με κάποιες εκλάμψεις αλλά περισσότερα κλισέ και
αφέλειες, που της αφαιρούν
σύντομα το ενδιαφέρον.

ΤHΛ.: 22212400

22.15 Οικόπεδο 12

21.00 FIFA World Cup 2018

21.05 Draft Day

21.20 Definitely, Maybe

21.15 Παντρεμένοι κι οι δυο

21.15 Πάμε Πακέτο

07.30 Θεία λειτουργία
10.00 Kαμώματα
τζι αρώματα - (E)
Kυπριακή κωμική σειρά.
12.00 Χάλκινα χρόνια - (E)
Σειρά εποχής.
13.30 Αμύνεσθαι περί Πάτρης
Εκπομπή με τον
Πέτρο Κωνσταντίνου.
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.15 ArtCafe - (E)
15.15 Χωρίς αποσκευές, V - (E)
Tαξιδιωτική εκπομπή, με
τον Σάββα Πούμπουρα.
15.45 Μovie time - (E)
16.15 Tετ - Α - Τετ - (E)
17.30 Σπίτι στη φύση
(Δ’ κύκλος).
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.15 Η Αλισαβού - (E)
Κυπριώτικο σκετς, με
τους Στέλιο Καυκαρίδη,
Σώτο Φιλιππίδη, κ.ά.
19.20 Χωρίς αποσκευές, V
Tαξιδιωτική εκπομπή, με
τον Σάββα Πούμπουρα.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.10 Τετ-Α-Τετ
Talk show.
22.15 Οικόπεδο 12
Κωμωδία, με τους Κώστα
Δημητρίου, Κάρμεν
Ρουγγέρη, κ.ά.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.15 Συνέχεια της ταινίας
00.00 Graham Norton Show
Chat show.
01.00 Τετ - Α - Τετ - (E)
02.15 EIΔHΣEIΣ - (E)
03.30 Αμύνεσθαι περί Πάτρης
Εκπομπή με τον
Πέτρο Κωνσταντίνου.
03.50 Σπίτι στη φύση - (E)
04.00 Προσωπογραφίες - (E)

07.30 Παιδική ζώνη
α. Χίθκλιφ
β. Γουίλ και Ντιούιτ
γ. Ολίβια
δ. Η 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
11.00 Στη χώρα του Γιατί - (Ε)
11.30 Παιδική ζώνη
14.30 FIFA World Cup 2018
(Pre Game)
15.00 FIFA World Cup 2018
Κόστα Ρίκα - Σερβία
(Αγώνας).
16.55 FIFA World Cup 2018
(Post Game)
17.30 FIFA World Cup 2018
Γερμανία-Μεξικό
(Pre Game)
18.00 FIFA World Cup 2018
Γερμανία-Μεξικό
(Αγώνας).
19.55 FIFA World Cup 2018
Γερμανία-Μεξικό
(Post Game)
20.30 FIFA World Cup 2018
Bραζιλία - Ελβετία
(Pre Game).
21.00 FIFA World Cup 2018
Bραζιλία - Ελβετία
(Aγώνας)
22.55 FIFA World Cup 2018
Bραζιλία - Ελβετία
(Pοst Game)
23.15 FIFA World Cup 2018
Στιγμιότυπα ημέρας.
23.40 EIΔHΣEIΣ (αγγλική)
23.50 EIΔHΣEIΣ (τουρκική)
00.00 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
Κοινωνική εκπομπή.
12.00 O τροχός της τύχης - (Ε)
Τηλεπαιχνίδι, με τους
Πέτρο Πολυχρονίδη και
Τζούλια Νόβα.
13.00 Πάρτι στο χωριό - (Ε)
Ψυχαγωγική εκπομπή με
την Αλεξία Αναστασίου
και τον Σταύρο
Κωνσταντίνου.
15.00 DanSing For You 6 - (Ε)
Ψυχαγωγικό σόου.
18.00 EIΔHΣEIΣ
18.10 Στο αλαλούμ - (Ε)
Kυπριακή κωμική σειρά,
με τους Γιώργο Ζένιο,
Δανάη Χρίστου, κ.ά.
19.20 Σαν την Κύπρο
Ψυχαγωγική εκπομπή.
20.10 EIΔHΣEIΣ
21.05 Draft Day
Αθλητική ταινία, με τους
Κέβιν Κόστνερ,
Τζένιφερ Γκάρνερ, κ.ά.
23.05 Bad Lieutenant:
Port Of Call New Orleans
Αστυνομική ταινία, με
τους Νίκολας Κέιτζ,
Εύα Μέντεζ, κ.ά.
01.00 EIΔHΣEIΣ
01.05 Την τύχη μου μέσα - (E)
Kυπριακή κωμική σειρά.
02.05 DanSing For You - (E)
Ψυχαγωγικό σόου.
05.20 Una Fatsa - (E)

06.10 Πρωινή ενημέρωση
06.40 40 κύματα - (E)
Ελληνική σειρά.
07.30 Santa Γιολάντα - (E)
Κυπριακή σειρά.
09.10 Mamma mia - (E)
Κυπριακή σειρά.
09.40 Τα κορίτσια
του μπαμπά - (E)
10.10 La Pasta Pomilώri - (E)
Κυπριακή σειρά.
12.00 Συνεντεύξεις
από το πρωινό
12.15 Jamie’s 30 minute meals
13.00 ΡΟΥΚ ΖΟΥΚ
Τηλεπαιχνίδι.
13.50 Παρθένα ζωή - (E)
Αισθηματική σειρά.
15.30 Ο πόλεμος των άστρων
Ελληνική σειρά.
17.15 Follow, ΙΙΙ
Εκπομπή, με την
Αφροδίτη Γεωργίου.
18.15 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.30 Kάτι χωρισμένα
παλικάρια - (E)
Κωμική σειρά.
20.20 Tα νέα του ANT1
21.20 Definitely, Maybe
Κομεντί, με τους
Ράιαν Ρέινολντς,
Ρέιτσελ Βάις, 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 Καλές δουλειές - (E)
Ελληνική σειρά.
03.30 Tα νέα του ANT1 - (E)
04.30 30 μέρες αγωνία - (E)

07.00 Γαλάτεια - (E)
Σειρά εποχής.
08.30 Στο χωρκόν μας - (E)
09.00 Oοh La La!
Ψυχαγωγικό μαγκαζίνο,
με τη Σάσα Σταμάτη.
10.30 Θέκλα μιλάμε ανοιχτά (E)
Ψυχαγωγική εκπομπή.
11.30 Προορισμός Ευτυχία - (E)
Ψυχαγωγική εκπομπή.
12.30 Όταν μεγαλώσω - (E)
Κωμική σειρά.
13.00 Στην υγειά μας ρε παιδιά!
Ψυχαγωγική εκπομπή με
τον Σπύρο Παπαδόπουλο.
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
Κωμική σειρά.
20.20 Τομές στα γεγονότα
21.15 Παντρεμένοι κι οι δυο
Κωμική σειρά.
22.00 Survivor
Ριάλιτι επιβίωσης,
με τον Σάκη Τανιμανίδη.
01.00 Γεγονότα σε τίτλους
01.05 Scandal
Δραματική σειρά, με
τους Κέρι Ουάσινγκτον,
Τόνι Γκόλντγουιν, κ.ά.
02.00 Oοh La La! - (Ε)
02.40 Επιστροφή - (Ε)
Δραματική σειρά.
03.20 Σε φόντο κόκκινο - (Ε)
Δραματική σειρά.
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)
Κωμική σειρά.
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.
15.30 Το σόι σου - (Ε)
Κωμική σειρά.
16.15 Λούης Νight Show - (E)
Σατιρική εκπομπή,
με το Λούη Πατσαλίδη.
17.45 Μην αρχίζεις
τη μουρμούρα - (Ε)
Κωμική σειρά.
17.55 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18.00 Μην αρχίζεις
τη μουρμούρα
(Συνέχεια)
18.45 Οικογενειακές
ιστορίες - (Ε)
Αυτοτελείς ιστορίες.
19.30 To σόι σου, ΙV
Κωμική σειρά.
20.15 ΑLPHA NEWS
21.15 Πάμε Πακέτο
Εκπομπή με τη Βίκυ Χατζηβασιλείου.
22.45 Νότα Μία βραδιάτικα-(Ε)
Μουσικό τηλεπαιχνίδι,
με τη Σμαράγδα Καρύδη.
00.00 World party - (Ε)
01.00 Σε είδα - (Ε)
02.30 Κόκκινος κύκλος - (Ε)
03.15 Deal - (Ε)

CAPITAL

Στη «Διαδοχή», η ταινία
τρόμου επιστρέφει δυναμικά με μια ενδιαφέρουσα ιστορία μυστικισμού. Η μητέρα και αρχηγός της
οικογένειας Γκράχαμ πεθαίνει
αφήνοντας πίσω της μια τρομακτική μυστική κληρονομιά, η
οποία σταδιακά θα στοιχειώσει
τους απογόνους της. Η Τόνι Κολέτ πρωταγωνιστεί σε ένα τολμηρό φιλμ, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Αρι Αστέρ, το οποίο ξεχωρίζει από τον σωρό των κλισέ
που κατακλύζει το είδος. Οι συμβάσεις του τρόμου είναι εδώ
έξυπνα τοποθετημένες και λειτουργούν –ως επί το πλείστον–
θετικά, παρά τη μεγάλη διάρκεια
και το κάπως μπερδεμένο φινάλε της ταινίας.

ΤHΛ.: 25577577

07.00 Tάσος στη μουσική - (E)
08.00 Tηλεαγορά
09.00 Φλίπερ το δελφίνι
10.50 Love wrecked
12.30 Lοng lost son
14.10 When in Rome
16.00 Beyond the break
17.00 Τηλεαγορά
19.15 George of the jungle
21.00 Ξένη ταινία
23.00 Ξένη ταινία
01.00 Contagion
02.40 Loyal opposition:
Terror in the white house
04.20 Βritannic

TV PLUS

ΤHΛ.: 22259000

06.30 Παιδική ζώνη
07.45 Τηλεαγορά
09.40 Επιτέλους Σ/K
Ψυχαγωγική εκπομπή,
με τη Ναταλία Γερμανού.
13.40 Αποκαλυπτικά
Ψυχαγωγική εκπομπή.
17.10 Τηλεαγορά
19.30 Ιατρική & Βοτανολογία
20.20 EIΔHΣEIΣ
20.30 Τηλεαγορά
21.30 Ξένη ταινία
23.20 Το ταξίδι της ζωής
00.15 Ξένη σειρά
01.15 Ξένη σειρά

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 The Paul Hogan Story
08.00 From The Rough
09.50 Ronin
12.00 The Adventures
Of Pepper & Paula
13.45 Mandie And
The Cherokee Treasure
15.45 Exile (Part 1-3)
19.00 Picnic At Hanging Rock
20.00 The Sunshine Kings
21.00 The Paul Hogan Story
22.45 A Good Day To Die,
Hoka Hey
00.25 Paulette
02.00 We Are Still Here
03.30 The Lady In The Car
With Glasses And A Gun
05.05 What If
06.40 Anime Nere aka Black
Souls

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

20.20 Χαρούμενο ξεκίνημα
06.55 Της μιας δραχμής
τα γιασεμιά
08.20 Λάθος στον έρωτα
09.35 Προ παντός ψυχραιμία
10.40 Ευτυχώς τρελάθηκα
12.15 Ο ψεύτης
13.50 Όλοι θα ζήσουμε
15.30 Της τύχης τα γραμμένα
17.10 Ο Βέγγος σωφεράντζα
18.35 Συνοικία το όνειρο
20.20 Χαρούμενο ξεκίνημα
22.00 Μια κυρία
στα μπουζούκια
23.45 Αναζήτηση
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ΜΕΛΕΤΗ

Ο θάνατος του Αχιλλέα αποτυπωμένος σε αμφορέα της Χαλκιδικής, 540-530 π.Χ. Κάποιος μπορεί να δει στην ασπίδα του Αχιλλέα να προβάλλεται, τρόπον τινά, το «Αγνωστο αριστούργημα» του Μπαλζάκ.

Οταν οι πίνακες ζητούν να «διαβαστούν»
Ο καθηγητής Δημήτρης Αγγελάτος μιλάει για τη μελέτη του σχετικά με την παραμελημένη σχέση ζωγραφικής και λογοτεχνίας
Συνέντευξη στην ΕΥΗ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ

Ο Δημήτρης Αγγελάτος, διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου της Σορβόννης-Paris IV και καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας και Θεωρίας
Λογοτεχνίας στο Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξέδωσε
τη μελέτη «Λογοτεχνία και Ζωγραφική: Προς μια ερμηνεία της
διακαλλιτεχνικής (ανα)παράστασης» (Gutenberg, Αθήνα 2017),
που αποτελεί γεγονός για το πεδίο
της Συγκριτικής Φιλολογίας. Είχαν
προηγηθεί η σημαντική συμμετοχή
του σε ερευνητικό πρόγραμμα του
Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς
και δημοσιεύσεις του στην Ελληνική Εταιρεία Γενικής και Συγκριτικής Γραμματολογίας πάνω σε
ζητήματα διακαλλιτεχνικών προσεγγίσεων στη λογοτεχνία και στις
τέχνες της εικόνας.

Η αφετηρία μου είναι ο
Σιμωνίδης ο Κείος. Φαίνεται να έχει διατυπώσει
την άποψη, που έχει μεταφέρει ο Πλούταρχος,
ότι η ποίηση είναι μια
ομιλούσα ζωγραφική,
ενώ η ζωγραφική είναι
μια σιωπηλή ποίηση.
Στη συζήτηση που ακολουθεί, ο
κ. Αγγελάτος ανέπτυξε τις ιδέες του
για τη «διακαλλιτεχνική (ανα)παράσταση», η οποία εντοπίζεται αρχικά στον πλατωνικό Κρατύλο και
στη συζήτηση μεταξύ Σωκράτη και
Κρατύλου για την ιδιαίτερη επικράτεια της τέχνης, όπου λογοτεχνία
και ζωγραφική είναι αδιαίρετες.
– Κύριε Αγγελάτε, στο βιβλίο σας
χρησιμοποιείτε τους όρους «σύγκλιση» και «σύναψη» των δύο
καλλιτεχνικών ιδιωμάτων, λογοτεχνίας και ζωγραφικής. Πώς
τους εξηγείτε;
– Η «σύγκλιση» είναι όταν βλέπουμε σε λογοτεχνικά ή ζωγραφικά έργα πώς ο κάθε καλλιτέχνης
οικειοποιείται προδιαγραφές του
αντίστοιχου διαφορετικού καλλιτεχνικού ιδιώματος, οπότε εκεί
«συγκλίνουν» τα δύο καλλιτεχνικά
ιδιώματα. Οπως ένας πεζογράφος
(βλέπε Μπαλζάκ) θεματοποιεί στο
έργο του τη δύναμη που έχει η
λογοτεχνία έναντι της ζωγραφικής. Εκεί ακριβώς μιλάμε για μία
σύγκλιση. Τον άλλο όρο, τη «σύναψη», τον χρησιμοποιώ για να
προσδιορίσω αντιλήψεις για τη
λογοτεχνία και τη ζωγραφική,
σύμφωνα με τις οποίες τα δύο αυτά ιδιώματα γίνονται ένα, αδιαίρετο ένα. Και αυτή η αντίληψη,
βέβαια, έχει ένα πολύ χαρακτη-

Οι Εβραίοι συγκεντρώνουν το «Μάννα εξ ουρανού». Εργο του Νικολά Πουσέν, φιλοτεχνημένο το 1637.
ριστικό ιστορικό στίγμα. Είναι η
αντίληψη των Γερμανών ρομαντικών οι οποίοι στηρίζονται στον
γερμανικό ιδεαλισμό. Ενα έργο
είναι ένα όλον, απόλυτο ον, όπου
εκεί δεν μπορώ πλέον να μιλώ για
σύγκλιση, αλλά για σύναψη. Εχουν
έρθει και δεθεί το ένα με το άλλο.
Οπότε είναι δύο όροι που με βοηθούν να ορίσω καλύτερα τους τρόπους με τους οποίους καλλιτέχνες,
συγγραφείς και ζωγράφοι, προσεγγίζουν τα δύο αυτά ιδιώματα.
– Στην έρευνά σας αρχίζετε με
την αρχαϊκή αντίληψη της ζωγραφικής, όπως, για παράδειγμα, εμφανίζεται στον Ομηρο. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τα υλικά της
ζωγραφικής δεν υπάρχουν ακόμα,
αλλά υφίσταται το ανάγλυφο.
– Η αφετηρία μου είναι ο Σιμωνίδης ο Κείος. Η αρχαιολογική έρευνα τον τοποθετεί στο τέλος των
αρχαϊκών χρόνων και στην αρχή
των κλασικών χρόνων. Ο Σιμωνίδης
φαίνεται να έχει διατυπώσει την
άποψη, που έχει μεταφέρει ο Πλούταρχος, ότι η ποίηση είναι μια ομιλούσα ζωγραφική, ενώ η ζωγραφική
είναι μια σιωπηλή ποίηση. Αυτό
με οδήγησε να πάω προς τα πίσω,
γιατί αυτή η αντίληψη στο τέλος
των αρχαϊκών χρόνων δεν εμφανίζεται εκ του μηδενός. Προφανώς
υπάρχουν διεργασίες που πάνε πο-

λύ πιο πίσω, που τα δεδομένα που
έχουμε για τη ζωγραφική δεν είναι
πολλά. Επομένως, ξεφεύγοντας
από την αυστηρά ζωγραφική λογική, έπρεπε να δω έργα εγχάρακτα
για τα οποία έχουμε μαρτυρίες και
τεκμήρια. Και φυσικά όσες τοιχογραφίες έχουμε από τα χρόνια που
μας πάνε πίσω στην παλαιοανακτορική εποχή του 17ου π.Χ. αιώνα.
Επρεπε να αξιοποιήσω δηλαδή ένα
μεγάλο ρεπερτόριο, όχι ακριβώς
σχέσης λογοτεχνίας-ζωγραφικής,
όσο σχέσης λόγου και εικόνας, για
να φτάσω στον Σιμωνίδη. Σε αυτή
την αναδρομή προς τα πίσω, διαπιστώνει κανείς το θεμελιώδες παράδειγμα της ασπίδας του Αχιλλέα
στη ραψωδία Σ της Ιλιάδας. Εκεί
έχουμε τον λόγο, που είναι ο λόγος
του ποιητή, ο οποίος καθώς εκθέτει
τη χάραξη της ασπίδας που κάνει
ο Ηφαιστος (τα λεγόμενα «ηφαιστότευκτα») την αποδίδει. Εκεί
βρίσκεται και η πρώτη ένδειξη της
λογοτεχνίας, η οποία διεκδικεί από
τη χάραξη, θα λέγαμε με σημερινούς όρους από τη ζωγραφική,
κάτι που έχει χάσει η λογοτεχνία:
την εικόνα. Ετσι κάποιος μπορεί
να δει στην ασπίδα του Αχιλλέα
να προβάλλεται, τρόπον τινά, το
«Αγνωστο αριστούργημα» του
Μπαλζάκ. Γιατί είναι ο ίδιος ανταγωνισμός. Ξεκινά από τη λογοτεχνία που διεκδικεί κάτι που της

ομοίωσιν, τα πράγματα του έξω
κόσμου. Ετσι έχουμε τοίχους στους
οποίους μιμούνται τις φλεβώσεις
του μαρμάρου. Προφανώς εκεί δεν
είχαν μάρμαρο, αλλά τις μιμούνται
πάνω στην τοιχογραφία. Ανάλογα
ευρήματα έχουμε και στο Ακρωτήρι
στη Θήρα. Εκεί βρίσκεται η αρχή
μιας κατάστασης πραγμάτων που
οδηγεί στον Σιμωνίδη τον Κείο.

Ο Δημήτρης Αγγελάτος, διδάκτωρ
του Πανεπιστημίου της ΣορβόννηςParis IV και καθηγητής Νεοελληνικής
Φιλολογίας και Θεωρίας Λογοτεχνίας
στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, εξέδωσε τη μελέτη «Λογοτεχνία και Ζωγραφική: Προς μια ερμηνεία της διακαλλιτεχνικής (ανα)παράστασης» (Gutenberg, Αθήνα 2017).
έχουν πάρει και είναι η εικόνα. Και
αν πάμε ακόμα πιο πίσω, στη μινωική Κρήτη εντοπίζουμε στα άδυτα, στις δεξαμενές καθαρμών, όπως
λέγονται, κάτι που έχει πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον: ότι οι καλλιτέχνες
προσπαθούν να μιμηθούν, καθ’

– Ποιος είναι ο ρόλος του χρόνου
και του χώρου που χαρακτηρίζουν λογοτεχνία και ζωγραφική
αντιστοίχως;
– Ο Αριστοτέλης διευκρινίζει
στην Ποιητική ότι όταν περνάς
στον χώρο της λογοτεχνίας, εν
προκειμένω του μύθου της τραγωδίας, ο καλλιτέχνης παρεμβαίνει
στην κανονική ροή του χρόνου.
Η μεγαλύτερη πρόκληση για τον
καλλιτέχνη είναι ο χρόνος που κυλάει γύρω του. Πώς θα προχωρήσει
στα ζητήματα που τον ενδιαφέρουν, αν δεν αντιμετωπίσει αυτό;
Στην προσπάθειά τους, λοιπόν, οι
ζωγράφοι ή οι συγγραφείς να διαχειριστούν το μεγάλο αυτό θέμα
που είναι η ροή του χρόνου, επιδιώκουν τη σύγκλιση.
– Στην προσπάθεια αυτή χρησιμοποιούν κοινές τεχνικές ή ορολογία, π.χ. τη φωτοσκίαση, την
προοπτική ή την αφήγηση;

– Σαφώς. Για παράδειγμα, στην
Αναγέννηση, διαβάζει κανείς την
πραγματεία του Αλμπέρτι (15ος
αι.) για τη ζωγραφική. Εκεί, επειδή
δεν υπάρχει ορολογία για να πραγματευθεί την τέχνη, ο Αλμπέρτι
χρησιμοποιεί την ορολογία της
αριστοτελικής Ποιητικής και της
Ποιητικής Τέχνης του Οράτιου.
Δηλαδή, παίρνει όρους από την
πραγμάτευση της ποίησης και
τους φέρνει στη συζήτηση για τη
ζωγραφική. Για μένα το παράδειγμα αυτό δείχνει πόσο στενή είναι
η σχέση των δύο καλλιτεχνικών
ιδιωμάτων. Στην καρδιά του νεοκλασικισμού, ο Νικολά Πουσέν
τελειώνοντας τον περίφημο πίνακά του με τίτλο «Μάννα», βασισμένο στη γνωστή βιβλική σκηνή, τον στέλνει στον παραγγελιοδόχο και του λέει: «Διαβάστε την
ιστορία που υπάρχει και πείτε μας
αν σας ικανοποιεί». Δηλαδή, ο
Πουσέν θεματοποιεί το ζωγραφικό
του έργο ως αφήγηση μιας ιστορίας. Αν προσέξουμε τον πίνακα,
λοιπόν, παρατηρούμε ότι δεν αποδίδεται αυτό καθαυτό το βιβλικό
περιστατικό. Υπάρχουν, όμως,
επτά φιγούρες στην άκρη του πίνακα και ο ζωγράφος λέει «κοιτάξτε
τι θα σας πουν οι επτά φιγούρες».
Είναι το καινούργιο στοιχείο της
αφήγησης που φέρνει ο ζωγράφος
μέσα στο έργο: ένας μικρός κύκλος
ανθρώπων είναι απορροφημένος
στην άθλιά του κατάσταση, στην
πείνα του. Οι μεν χαίρονται για
το μάννα, αλλά στην άκρη ζουν
την προηγούμενη κατάσταση,
προ της έλευσης του μάννα, την
ίδια στιγμή, στη ζωγραφική επιφάνεια. Οι πίνακες δεν δείχνουν
μόνο. Ζητούν από τον θεατή να
τους «διαβάσει».
– Από πλευράς λογοτεχνίας, το
«Αγνωστο αριστούργημα» του
Μπαλζάκ αποτελεί πρωτοποριακή τομή στο πεδίο της διακαλλιτεχνικής (ανα)παράστασης;
– Ο Μπαλζάκ δεν είναι συγγραφέας της πρωτοπορίας. Είναι
συντηρητικός πολιτικά άνθρωπος, υπέρ της μοναρχίας, υπέρ
της θρησκείας, που όμως κοιτάει
γύρω του και βλέπει ότι η πραγματικότητα σκάει ανά πάσα στιγμή και γεννάει κινδύνους. Η καλλιτεχνική του μεγαλοφυΐα έγκειται στο ότι έβλεπε στην καθημερινότητα να έχουμε κάθετες τομές, στιγμές με πολύ μεγάλο βάρος, στιγμές που έτρεχαν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τις οποίες έπρεπε να αποδώσει. Ετσι, λοιπόν, ο
γέρος ζωγράφος στο «Αγνωστο
αριστούργημα», γραμμένο το
1831, είναι ο ζωγράφος ο οποίος
καταστρέφει τελικά το έργο του,
δεν το φέρνει εις πέρας, διότι ζει
κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, της δημιουργίας του με το έργο. Εχουμε
τον αφηγητή-συγγραφέα Μπαλζάκ, ο οποίος προσπαθεί να αποδώσει (και το καταφέρνει) την
παροντικότητα της ζωγραφικής
δημιουργίας. Ολα αυτά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

TEXNES-12-ADV DIGITAL_Master_cy 15/06/18 14:25 Page 4

PROUDLY PRESENTS

CYPRUS IN THE

DIGITAL AGENDA

JUNE 2018

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
Message 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 Constantinos

Christofides, Rector, University of Cyprus & Spyros Loizou, Director 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
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