ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020 • Eτος 12ο • Aρ. φύλλου 626

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ορθά αναβάλαμε
την επιστροφή
στα σχολεία
«Ο καύσωνας δεν μας
ρώτησε, ήρθε την περασμένη Πέμπτη» λέει στη
συνέντευξή του στην
«Κ» ο υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου, κληθείς
να σχολιάσει γιατί αναβλήθηκε το άνοιγμα των σχολείων. Μιλάει για ατζέντες εκπαιδευτικών και εξηγεί για
ποιο λόγο δεν λήφθηκαν μέτρα νωρίτερα. Απαντά στο αν τίθεται θέμα παραίτησής του και αν έχει στοχοποιηθεί από κυβέρνηση-ΔΗΣΥ. Σελ. 7
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Παρτίδα ΗΠΑ - Ρωσίας στην Κύπρο
Στην ευρύτερη ανακατανομή δυνάμεων, οι δύο χώρες καταδεικνύουν πως δεν είναι διατεθειμένες να παραδώσουν ούτε ίντσα
Λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ανακοινώθηκε η σύντομη επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο
στη Λευκωσία. Η δύσκολη χρονική συγκυρία
που οι υπουργοί εξωτερικών των δύο μεγάλων

χωρών, επέλεξαν να προχωρήσουν σε επαφές
στην Κύπρο καταδεικνύει πως ούτε η Μόσχα
ούτε η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν χώρο η μία στην άλλη. Αμφότερες
έχουν απαιτήσεις και αιτήματα από την Κύπρο.
Η Λευκωσία φέρεται να ξεκαθάρισε στη Μόσχα
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Το στοίχημα της αμερικανικής διπλωματίας
Tου ΑΝΔΡEΑ ΠΑΡΑΣΧΟΥ

Σελ. 2

ότι συνεχίζει η συμφωνία ελλιμενισμού ρωσικών
πλοίων στην περιοχή τη στιγμή που οι ΗΠΑ
δυσφορούν. Από την πλευρά της η Ουάσινγκτον
θέλει να διασφαλίσει ότι η Κύπρος θα συναινέσει
στις κυρώσεις απέναντι στη Λευκορωσία και
να κλειδώσει τον απογαλακτισμό της Κύπρου

ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ

Η παιδεία στα αντίσκηνα

Ποιους εκθέτει
το πόρισμα
της τριμελούς

ΝΑΤΑΛΙ ΤΟΤΣΙ

Ανέφικτη η πολιτική
των κυρώσεων
Η στενή σύμβουλος του Ζοζέπ Μπορέλ Νάταλι Τότσι χαρακτηρίζει σε συνέντευξή της στην «Κ» ανέφικτη την
πολιτική των κυρώσεων ενώ παράλληλα υποστηρίζει πως δεν τιμά κανένα κράτος μέλος να παραλληλίζει την
περίπτωση της Λευκορωσίας με την
Τουρκία. Για το Κυπριακό εμφανίζεται απαισιόδοξη. Σελ. 5

Ενα υπουργείο Εσωτερικών που λειτουργούσε
διεκπεραιωτικά, ένα υπουργείο Οικονομικών
που δεν έλεγχε ικανοποιητικά, έντυπα με
κενά, συστατικές επιστολές αμφιβόλου γνησιότητας τις οποίες υπέγραφαν ασκούμενοι
δικηγόροι και γραμματείες των γραφείων
παροχής υπηρεσιών, ελλιπή ως και παραπλανητικά βιογραφικά σημειώματα, αλλά
και τιμές των επενδύσεων που καθορίζονταν
σε τεχνητά επίπεδα για να ικανοποιηθούν
τα κριτήρια του επενδυτικού προγράμματος,
είναι κάποια από τα συμπεράσματα που καταγράφονται στην πολυσέλιδη έκθεσή της
η τριμελής επιτροπή, η οποία κλήθηκε τον
περασμένο Νοέμβριο να μελετήσει 26 πολιτογραφήσεις που δόθηκαν κατ’ εξαίρεση
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σελ. 10

ΚΑΤΙΑ ΣΑΧΑ

Το διεθνές δίκαιο δεν
επιτρέπει pushbacks
Η αντιπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
Κάτια Σάχα, στη συνέντευξή της στην
«Κ» τονίζει ότι οι πρακτικές άτυπων αναγκαστικών επιστροφών (pushbacks)
σκαφών είναι αντίθετες με το διεθνές
δίκαιο. Λέει, επίσης, ότι υπήρξαν άλλες εννέα αναγκαστικές επιστροφές
Σύρων και Λιβανέζων. Σελ. 16

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Το καλό μας όνομα

ΠΑΙΔΕΙΑ

Χτυπά το κουδούνι
μένουν οι προκλήσεις
Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εντοπίζουν σημαντικές προκλήσεις τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν
τις πρώτες ημέρες της σχολικής χρονιάς, όπως είναι κυρίως η εφαρμογή
των υγειονομικών πρωτοκόλλων, μετά και τη διαρρύθμιση των τάξεων. Οι
εκπαιδευτικοί θα κληθούν να καλύψουν τυχόν κενά στην ύλη, για την οποία ζητούν αναπροσαρμογές. Σελ. 9

ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ

Η απόλυση οπλιτών
φέρνει γκρίνιες
Φουσκώνει η δυσαρέσκεια για την
απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε προσωρινή απόλυση μεγάλου αριθμού εθνοφρουρών της ΕΣΣΟ
2020 για λόγους σπουδών. Το Υπ. Άμυνας ζητάει από τη Βουλή να εγκρίνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό
667 χιλιάδων ευρώ, για να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις ΣΥΟΠ. Σελ. 5

από την Ρωσία. Σε αυτό το κάδρο άγνωστο
είναι ποια θα είναι η εμπλοκή τόσο της Ρωσίας
όσο και των ΗΠΑ στο Κυπριακό, πέραν των
δηλώσεων που έχουν ήδη καταγραφεί, όπως
επίσης και ποια θα είναι η στάση τους απέναντι
στην Τουρκία. Σελ. 6

Στις 30 Αυγούστου του 1974 τα δημοτικά σχολεία ετοιμάζονταν να ανοίξουν, όχι όλα, αλλά όσα είχαν μείνει μακριά από τις πολεμικές συρράξεις, εκείνα που δεν είχαν γίνει καταφύγια
προσφύγων. Τα άλλα θα άνοιγαν σταδιακά, οι όποιες ελλείψεις θα καλύπτονταν συν τω χρόνω. Τα Γυμνάσια άνοιξαν τον Οκτώβριο, οι τάξεις γεμάτες από νέους και νέες που έμοιαζαν
χαμένοι/ες. Τα νήπια έπρεπε επίσης να βρουν χρωματιστές φωλιές για να ξεφύγουν από το γκρίζο των καταυλισμών. Ναι, έγιναν πολλά τότε στο κομμάτι της εκπαίδευσης, υπό αντίξοες συνθήκες... Και έτσι στήθηκαν σχολικές τάξεις στα αντίσκηνα, έτσι έμαθαν γράμματα παιδιά επτά και δέκα χρονών. Και αποφοίτησαν από τα Γυμνάσια οι μεγαλύτεροι. Ουδείς των δασκάλων και των νηπιαγωγών λιποψύχησε. Σελ. 8

Κριτήριο το κοστος
και η παράδοση
Εξοπλιστικός οργασμός
Εξοπλιστικό πρόγραμμα πολυετούς διάρκειας (7-10 ετών) προετοιμάζει η ελληνική
κυβέρνηση με τα υπουργεία Εθνικής
Αμυνας και Οικονομικών, υπό τον στενό
συντονισμό του Μεγάρου Μαξίμου. Σκοπός είναι μέσα στα επόμενα χρόνια ο
ετήσιος προϋπολογισμός για νέους εξοπλισμούς και τη συντήρηση των υφισταμένων να ανέλθει από τα 530 εκατ.
ευρώ που είναι σήμερα, σταδιακά στο
ένα δισ. ευρώ ετησίως. Σελ. 19

Η πανδημία κτύπησε κόκκινο
για κόκκινα δάνεια τραπεζών

Τα τελευταία
χαρτιά του Τραμπ
ΗΠΑ: Εκλογές-δημοψήφισμα

Εντονες ανησυχίες και προειδοποιήσεις από την Κεντρική
Το ενδεχόμενο απότομης αύξησης των
κόκκινων δανείων, μετά τη λήξη της
αναστολής των δόσεων λόγω πανδημίας,
ανησυχεί και προβληματίζει τις κυπριακές τράπεζες, οι οποίες λαμβάνουν διάφορα μέτρα βάζοντας προβλέψεις και
καίγοντας κέρδη από τα αποτελέσματά
τους. Την ίδια ώρα ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Κωνσταντίνος Ηροδότου, προειδοποιεί ότι οι κυπριακές

τράπεζες πρέπει να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν νέο κύκλο κόκκινων
δανείων. Η συμβατική αξία των δανείων
για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων
ανήλθε στις 19 Ιουνίου σε 11,74 δισεκατομμύρια, από 11,44 δισ. που ανέρχονταν στις 5 Ιουνίου, εκ των οποίων
τα 7,07 δισ. αφορούν επιχειρηματικά
δάνεια και το υπόλοιπο, 4,67 δισ. δάνεια
νοικοκυριών. Οικονομική, σελ. 3

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ παίζει τα τελευταία
του χαρτιά στους τομείς της οικονομίας,
της δημόσιας ασφάλειας και στα ντιμπέιτ
με τον Μπάιντεν, προκειμένου να ανατρέψει τα προγνωστικά. Αν o Ντ.
Τραμπ θέλει να ανατρέψει τα προγνωστικά, λοιπόν, θα πρέπει να μετατοπίσει
τον άξονα της εκστρατείας του από την
προσωπική αντιπαράθεση με τον Μπάιντεν (και τον Ομπάμα) σε προγραμματική σύγκρουση. Σελ. 21

Την ίδια ώρα που η Κυπριακή Δημοκρατία έστελνε με ευκολία πίσω στον
Λίβανο μετανάστες που έφταναν με
πλοιάριο ανοικτά της Αγίας Νάπας,
γιατί η «χώρα δεν σηκώνει άλλους μετανάστες», η τριμελής ad hoc επιτροπή
για τον έλεγχο προσώπων που πολιτογραφήθηκαν στο πλαίσιο του κυπριακού επενδυτικού προγράμματος,
είχε ήδη παραδώσει ένα πολυσέλιδο
έγγραφο με τα ευρήματά της. Τι κοινό
έχουν τα δύο; Την ανεπανόρθωτη βλάβη
στο κύρος της χώρας και κυριότερα
την ένδειξη της παρακμής που επέρχεται. Η «Κ» αποκαλύπτει τα ευρήματα
του πορίσματος, από το οποίο διαπιστώνεται ανεπαρκής έλεγχος κρατικών
αρχών και σοβαρές ελλείψεις. Σημαντικό είναι ότι οι πάροχοι υπηρεσιών
σε μία προσπάθεια πώλησης διαβατηρίων φέρεται να προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις με σοβαρό το ενδεχόμενο
ποινικών ευθυνών. Όλος αυτός ο ζήλος
να δοθεί η υπηκοότητα της χώρας, σε
πρόσωπα με σκιώδες παρελθόν αλλά
με μεγάλο καταπίστευμα. Μία πρακτική
που έπληξε το όνομα της χώρας διεθνώς. Ελπίζουμε αυτή η έρευνα να μη
μείνει στο συρτάρι, με το επιχείρημα
ότι το όνομα της χώρας πλήττεται.
Γιατί κάτι τέτοιο θα αποτελέσει το τελικό κτύπημα στην αξιοπιστία και το
κύρος μας διεθνώς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ «ΖΩΗ»
ΙΔΕΕΣ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Το Instagram
και οι millennials

Πώς να μάθουμε στα
παιδιά για την τέχνη

Από το ρομαντικό ξεκίνημα του
Instagram έως την αστρονομική εξαγορά από το Facebook
και την πολιτισμική ηγεμονία.
Σήμερα, το Instagram φέρνει
στο Facebook πάνω από 20 δισ.
σε διαφημιστικά έσοδα και απασχολεί 450 υπαλλήλους εφαρμογή και έγινε σταδιακά μια ασταμάτητη μηχανή παραγωγής
διασημοτήτων. Ζωή, σελ. 1

Ο τεχνοκριτικός Μάρτιν Γκέιφορντ μιλάει στην «Κ» για το βιβλίο «Η ιστορία των εικόνων για
παιδιά» που συνέγραψε με τον
εικαστικό Ντέιβιντ Χόκνεϊ. Αυτό
είναι το δεύτερό τους βιβλίο και
πέρα από το εύρος και το βάθος
των γνώσεων, είναι ένα βιβλίο
που ξεφυλλίζεται με απόλαυση
χάρη στην εξαιρετική του εικονογράφηση. Ζωή, σελ. 8

ΘΕΑΤΡΟ

Η Λευκωσία με τον ποταμό στο θέατρο
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βαλεντίνος Κόκκινος διάβασε το
βιβλίο της Άννας Μαραγκού «Περπατώντας στις Όχθες του
Πεδιαίου Ποταμού» και αμέσως σκέφτηκε ότι αυτό πρέπει να
γίνει θεατρικό και το έκανε… Στην «Κ» μίλησαν ο Βαλεντίνος
Κόκκινος, η Αντωνία Χαραλάμπους, η Ειρήνη Ανδρονίκου και ο
μουσικός Βασίλης Οικονομίδης. Ζωή, σελ. 4
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ & Σ Ε Β Ε Ρ Η / Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓΟΡΑΣ

Το στοίχημα
της αμερικανικής διπλωματίας

Η ανείπωτη θλίψη του ΔΗΚΟ
και οι υψηλές επισκέψεις

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ως κεραυνός εν αιθρία
έπεσε ξημερώματα Παρασκευής η είδηση ότι το
Σάββατο (12/09/2020) ερχόταν στην Κύπρο ο ΥΠΕΞ
των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.
Έξι μέρες μετά την επίσκεψη Λαβρόφ
στη Λευκωσία, κάποιες συναφείς εκτιμήσεις μπορούσε να γίνουν, ωστόσο το
όλο ζήτημα συνιστούσε γρίφο καθώς, ο
ελλιμενισμός ή όχι ρωσικών πλοίων στην
Κύπρο, αποκλείεται να έφερνε στο νησί
τους υπουργούς εξωτερικών των υπερδυνάμεων. Πώς παίζεται λοιπόν το γεωπολιτικό στοίχημα στην περιοχή; Η
Ρωσία βρίσκεται εντός παιδιάς, με βάση
στη Συρία και σχεδόν πλήρη έλεγχο της
χώρας. Οι ΗΠΑ έχουν αποσυρθεί από
τη Συρία, διατηρούν όμως δυνάμεις σε
Ιντσιρλίκ, Σούδα, Σικελία και Νάπολι. Ο
Πομπέο δεν ήρθε στη Λευκωσία σε αντιστάθμισμα της επίσκεψης Λαβρόφ
διότι η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ
είναι πια -κατά την αντίληψη μου, αντισυμβατική και τη διαχειρίζεται ένα πολύ
έξυπνο γι’ αυτό και «αόρατο» επιτελείο.
Κι εξηγούμαι. Το βράδυ της Πέμπτης
ένα τουίτ του Ντόναλντ Τραμπ στις 9:29
μ.μ. πληροφορούσε τον πλανήτη ότι:
«Οι ΗΠΑ χαιρετίζουν την ανακοίνωση
ότι οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις
για το Αφγανιστάν θα αρχίσουν στις 12
Σεπτεμβρίου. Αυτή είναι μια ιστορική
στιγμή και η καλύτερη ευκαιρία για το
Αφγανιστάν να τερματίσει σαράντα χρόνια πολέμου και αιματοχυσίας». Στη συνέχεια από το Λευκό Οίκο, ο ίδιος δήλωσε
ότι ο Πομπέο αναχωρεί για την Ντόχα
του Κατάρ για την έναρξη των ενδο-αφγανικών συνομιλιών ειρήνευσης (μεταξύ
Κυβέρνησης-Ταλιμπάν). Οι διαβουλεύσεις
πήραν πολύ καιρό, κατά τονΤραμπ. Κι
όμως ουδείς πήρε χαμπάρι. Ο Τραμπ είπε
ακόμα ότι στο Αφγανιστάν από τις αρχές
Φεβρουαρίου δεν υπήρξε ούτε ένας νεκρός ενώ τα αμερικανικά στρατεύματα
θα μειωθούν στις 4000 και στο Ιράκ στις
2000. Ενόψει του ταξιδιού του, ο Πομπέο
εξήγησε στους δημοσιογράφους ότι
υπάρχουν δεσμεύσεις των Ταλιμπάν και
από την υλοποίηση τους θα εξαρτηθεί
η πλήρης απόσυρση των ΗΠΑ από τη
χώρα. Στο ερώτημα γιατί είναι σημαντικό
το ταξίδι στην Κύπρο, ο Πομπέο είπε ότι
τα όσα συμβαίνουν στην Αν. Μεσόγειο

είναι σημαντικά και, «θέλω να μιλήσω
με τους ηγέτες στην Κύπρο για τη δική
τους οπτική, τους στόχους τους και τα
πράγματα που θα ήθελαν να κάνουν».
Είπε πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει ζητήσει
από Ερντογάν και Μητσοτάκη όπως οι
θαλάσσιες διαμάχες επιλυθούν με διπλωματικό και ειρηνικό τρόπο και πρόσθεσε ότι ο ίδιος θα διασφαλίσει ότι κατανοεί τους κινδύνους από την οπτική
των ανθρώπων της Κύπρου. Πού το πάει
η Ουάσιγκτον; Το εντοπίζουμε παρακολουθώντας τα ψίχουλα που αφήνει μέσω
τουίτερ ο πλέον αμφιλεγόμενος, 45ος
Πρόεδρος των ΗΠΑ. Προχθές Παρασκευή
11/09/20 ανακοίνωσε τη συμφωνία μεταξύ
Ισραήλ-Μπαχρέιν, της δεύτερης αραβικής
χώρας σε ένα μήνα. Στις 4 Σεπτεμβρίου
2020 ανακοίνωσε τη συμφωνία ΣερβίαςΚοσσόβου. Την ίδια μέρα ανακοίνωσε
τη συμφωνία Ισραήλ-Κοσσόβου για εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων. Στις
13 Αυγούστου 2020 τη συμφωνία Ισραήλ
και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Θυμίζουμε ότι υπήρξε ο πρώτος Αμερικανός
Πρόεδρος που πέρασε στη Βόρεια Κορέα
και ο οποίος εγκαινίασε μια ειρηνευτική
διαδικασία μεταξύ των δύο τμημάτων
της Κορέας. Όλα αυτά ήταν συνέπεια
μιας πολιτικής πολύ χαμηλών τόνων,
μιας διπλωματίας κάτω από τα ραντάρ
της δημοσιότητας. Τώρα στην ανατολική
Μεσόγειο υπάρχουν κυρίως πέντε θερμά
πεδία επί των οποίων μπορεί να δουλέψει
η συγκεκριμένη μέθοδος διπλωματίας:
1) Τουρκία-Ελλάδα, 2) Τουρκία-Ισραήλ,
3) Τουρκία-Λιβύη, 4) Τουρκία-Συρία, 5)
Ισραήλ-Παλαιστίνη. Από τα λεγόμενα
Πομπέο, «θέλω να μιλήσω με τους ηγέτες
στην Κύπρο για τη δική τους οπτική,
τους στόχους τους και τα πράγματα που
θα ήθελαν να κάνουν», το Κυπριακό θα
περιληφθεί στο πεδίο Τουρκίας-Ελλάδας,
είτε το θέλουμε είτε όχι, αφού η ιστορική
πείρα έχει καταδείξει ότι όσες φορές μας
δόθηκε η ευκαιρία να το λύσουμε μεταξύ
μας δεν τα καταφέραμε. Αυτό είναι και
το μεγαλύτερο στοίχημα της αμερικανικής
διπλωματίας, διότι άμα καταφέρει και
φέρει βόλτα και τα πέντε πεδία, θα έχει
σταματήσει να πληρώνει στρατεύματα
και καθεστώτα και θα έχει κάμε τσεκ
ματ στη Ρωσία.

paraschosa@kathimerini.com.cy

Πλήρως ικανοποιημένος με τις εξελίξεις

των τελευταίων ημερών είναι ο Νίκαρος.
Όχι μόνο από τις επισκέψεις των ΥΠΕΞ των
υπερδυνάμεων και τα συμπεράσματα της
MED7, αλλά και από τα μηνύματα που λαμβάνει από τηλεφωνήματα που κάνει στο
εξωτερικό. Πηγή μου που γνωρίζει μου
έλεγε προχθές πως αν και είναι ακόμα δύσκολο η Ε.Ε. να απαντήσει ως μια γροθιά
στον Ερντογάν και να επιβάλει με ευκολία
τις κυρώσεις, η στάση και του Νίκαρου και
του Κυριάκου επαινούνται από όλο και περισσότερους «συναδέλφους» στην Ε.Ε.
Απ’ όσα ακούω από άλλη πηγή μου, τα συμ-

περάσματα των MED7 άρχισαν ήδη να αξιοποιούνται στις διπλωματικές επαφές με άλλα μέλη της Ε.Ε. και τα τηλέφωνα στο ΥΠΕΞ
για όλη την εβδομάδα «πετούσαν σπίθες».
Όχι μόνο για κλήσεις εντός της Ε.Ε...
Πάντως, τη νέα εβδομάδα θα έχουμε νέες,

ενδιαφέρουσες επισκέψεις στη Λευκωσία.
Λέω να αρχίζουμε να το συνηθίζουμε πια
γιατί όλο και κάποιος σημαντικός του πολιτικού σταρ σύστεμ θα μας έρχεται, τουλάχιστον ανά διήμερο, τώρα που γίναμε τόσο
δημοφιλείς. Μπορεί η δημοφιλία μας να είναι για τους λάθος λόγους αλλά είναι πολλοί
αυτοί που θέλουν να δώσουν την γύρα τους
κατά δω. Είτε από περιέργεια, είτε για να
βρίσκονται στην καρδιά των γεγονότων για
μας καλό είναι. Στις 16 Σεπτεμβρίου, λοιπόν,
μας έρχεται αυτοπροσώπως ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, ο
οποίος επέλεξε να μην πάει στην Τουρκία.
Θα έχει τηλεφωνικό ραντεβού με τον Ερντογάν αντί να τον έχει απέναντί του. Είναι
άραγε η στάση του πράξη αλληλεγγύης και
συμπαράστασης σε Κύπρο και Ελλάδα; Λέτε
να άρχισε να εφαρμόζει μονομερώς τις κυρώσεις;

- Μάικ, μη βλέπεις μικρή την Κύπρο. Σε μπελάδες είμαστε και εμείς υπερδύναμη.

αλαζόνα τον κατεβάζουν. Και καταφέρνουν
να μας τον κάνουν ακόμα πιο δημοφιλή.
- Λέτε να είναι αυτός η επόμενη γκράντε

επίσκεψη στον Λόφο;
«Είμαστε μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας.

Δεν ξέρω εάν το κόμμα θα τα καταφέρει ποτέ να ορθοποδήσει μετά από αυτό το καλοκαίρι». Τα λόγια ανήκουν στην ΔΗΚΟανθρεμμένη Φωτούλα η οποία βιώνει «μίαν
ανείπωτη θλίψη» μετά τα δύο τελευταία κύματα φυγής από το αγαπημένο της κόμμα.
«Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να επι-

Μετά τον Μισέλ μας έρχεται στις 17 Σεπτεμ-

βρίου ο Αυστριακός ΥΠΕΞ ο οποίος μια χαρά
μας συμπαραστέκεται μέχρι τώρα και ο
υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Γαλλίας, ο οποίος είναι πια κάτι σαν αδελφός
μας. Όχι μόνον αυτός, ολόκληρο το γαλλικό
Υπουργικό Συμβούλιο. Ο δε επικεφαλής τους
παραμένει ο αγαπημένος μας σύγχρονος
ήρωας που τα βάζει σχεδόν καθημερινά με
τον νεοσουλτάνο και του τα λέει πιο ωμά και
από τους δικούς μας. Οι κοινοί μας εχθροί
αποικιοκράτη τον ανεβάζουν, ανίκανο και

βιώσουμε μετά από αυτό το πολιτικό τσουνάμι. Άλλοι τα έλεγαν σε εμάς έτυχαν», συνέχισε και το έκανε ακόμα πιο τραγικό.
«Νιώθω μοιρασμένη, όπως την Κύπρο ένα
πράμα, ποιο από τα δύο ΔΗΚΟ να αγαπώ;»
διερωτήθηκε.
Όπως μου εξήγησε, ότι και να λένε οι επικε-

φαλής του κόμματος μετά τα δύο
κύματα φυγής έχει δημιουργηθεί τεράστια
αναστάτωση σε όλο το κόμμα. « Όσο απέμεινε δηλαδή γιατί ούτε και εμείς ξέρουμε

πόσο μεγάλο ή μικρό είναι πια το κόμμα
μας» πρόσθεσε, σημειώνοντας πως έχει
πάθει μια φοβία με τους μήνες. «Με τους
μήνες;» τη ρώτησα, για να λάβω την απάντηση: «Κοιτάξετε, στις 10 Αυγούστου ανακοινώθηκαν 30 άτομα που έφυγαν από το
ΔΗΚΟ και ακολούθησαν τους πέντε. Στις 10
Σεπτεμβρίου ανακοινώθηκαν άλλοι 40 που
έφυγαν από το κόμμα και πήγαν επίσης με
τους πέντε και όλους τους άλλους.
Τι να σας πω, τρέμω τι θα ακούσω στις 10

Οκτωβρίου. Θα είναι 30, θα είναι 40, θα είναι 50; Μεγάλο άγχος. Και μη νομίζεις όλοι
το ίδιο νιώθουν άσε που λόγω πριγκιπικού
πρωτοκόλλου το κρύβουν. Δύσκολοι καιροί
και για πρίγκιπες και για όλους μας».
ΚΟΥΙΖ: Ποιο κόμμα δυσκολεύεται πολύ να

γεμίσει τα ψηφοδέλτιά του; Μιλάμε για τεράστιο πρόβλημα. Ένα από τα λίγα εναπομείναντα στελέχη εισηγήθηκε όπως εντάξουν στο ψηφοδέλτιό καμιά δεκαριά αριστίνδην από την κοινωνία των πολιτών, μπας
και βγουν τα νούμερα. Για να πάρει την
απάντηση από τον κομματάρχη: Και αυτούς
που λες να τους βρούμε;

Σ ΤΑΘ Ε ΡΑ Β Η Μ ΑΤΑ Μ Π Ρ ΟΣ ΤΑ / Γράφει Ο ΣΠΟΝΔΟΦOΡΟΣ

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

Με άριστα
το 10

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
13.IΧ.1940

ήταν σαν μια παρέα νεαρών χρηματιστών που μαζεύτηκαν να μιλήσουν για
τη μεγάλη διαμάχη των connoisseur. Είναι το Petrus Pomerol του 1990 καλύτερο από το vintage του 1989; Μαζί
τους ήταν και ένας father-figure, μάλλον ο ιδρυτής της εταιρείας. Αυτός πίνει μόνον Famous Crouse.

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ: [...] Τα αυστραλιανά στρατεύματα, τα οποία προ

τριών εβδομάδων, είχον αποσυρθή εκ του εν Αιγύπτω δυτικού μετώπου, ήδη συνεκεντρώθησαν εις την Διώρυγα του
Σουέζ, ομού με αγγλικά στρατεύματα [φωτ.]. Λέγεται ότι είναι έτοιμα δι’ επιβίβασιν προς μεταφοράν εις σημείον τι της
Μεσογείου. [...] Η «Εφημερίς
της Ιταλίας» απαντά δι’ εκτενούς άρθρου της εις τους ισχυρισμούς των Αγγλων ιθυνόντων
όσον αφορά την θέσιν της Μ.
Βρεταννίας εν τη Μεσογείω:
«Αι Αγγλοι πολιτικοί πολλάκις
ισχυρίσθησαν ότι διατηρούν την ηγεμονίαν εν τη Μεσογείω
και ότι δεν περιμένουν παρά την ευκαιρίαν μιας συναντήσεως με το ιταλικόν πολεμικόν ναυτικόν, ενώ εν τη πραγματικότητι απέφυγον πάντοτε να δώσουν ναυμαχίαν και πολύ
ολιγώτερον δεν επραγματοποίησαν τας καυχησιολογίας των
ότι εντός ενός εικοσιτετραώρου θα εξεμηδένιζον τας ιταλικάς δυνάμεις. [...] το ότι η Αγγλία ενισχύει τον στόλον της εν
τη Μεσογείω δεν σημαίνει ότι αισθάνεται εαυτήν ασφαλή ή
ότι υπερισχύει εις την θάλασσαν αυτήν».
ΜΑΚΡΑΝ: Ο κ. Ρούσβελτ εβεβαίωσε το ακροατήριόν του ότι
θα καταβάλη πάσαν προσπάθειαν, όπως κρατήση τας Ην.
Πολιτείας μακράν του πολέμου. Εν συνεχεία είπε: Δεν θέλομεν να μετάσχωμεν ξένων πολέμων. Δεν θέλωμεν να αποστείλωμεν τον στρατόν και τον στόλον μας ή την αεροπορίαν
μας, όπως μετάσχουν πολέμων έξω της Αμερικής, εκτός αν
ηθέλομεν υποστή επίθεσιν.
ΔΙΑΛΥΣΗ: [...] Ο αρχηγός του βελγικού εργατικού κόμματος,
Ανρύ ντε Μαν, επρότεινε την διάλυσιν του κόμματος. Η Γενική Εργατική Ομοσπονδία του Βελγίου, η οποία περιελάμβανεν εν εκατομμύριον μελών, εδήλωσεν ότι εις το εξής θα θέση όλας τας δυνάμεις της εις την υπηρεσίαν του έθνους.

1

Στη χαιρεκακία. Βρήκαν αδύναμο

8

όλοι τον Σάκη και άρχισαν να τον
κτυπούν σαν χταπόδι στον βράχο, να
μαλακώσει πριν να τον φάνε. Ψυχραιμία παιδία.

2

και με βάση τις φωτογραφίες πως ο
Μανώλης ο Μακρόν, πρέπει να γουστάρει πολύ το Healthy μας και τον έβαλε
(πάλι) και έκατσε δίπλα του, ενώ ήταν
και πολύ περιποιητικός ως οικοδεσπότης. Κάπου θα έχουν κοινά ενδιαφέροντα, αλλά δεν τα έχω μάθει. Υποψιάζομαι κάτι.

Στον σκληρό. Του έκοψε λέει την

πρόσβαση (και) ο Νουρής στα αρχεία των πολιτογραφήσεων. Αν είναι
δυνατόν πλέον, Σάκη μου. Ήρθαν τα
ύστερα του κόσμου.

3

9

Στο καλό. Πάντως, η στήλη συγχαί-

4

θα θέλαμε να δώσουμε τα εύσημα
στον κύριο γενικό είναι που πλέον γράφει τα τουίτ και τις απαντήσεις απέναντι σε αυτούς που έχει διαφορές, όχι μέσω του θρυλικού ιστορικού προσωπικού του λογαριασμού με τους 6Κ φόλλοουερς, αλλά με τον ταπεινό των τετρακόσιων ακολούθων θεσμικό λογαριασμό της Υπηρεσίας. Θεσμός ο Σάκης. Τύπος και υπογραμμός θα έλεγα.

Στο αναπόφευκτο. Το ότι ανοίγουν

τα σχολεία Πρόδρομε μου είναι μια
μεγάλη επιτυχία και πιστώνεται σε εσένα και στην κυβέρνηση. Ηράκλειος
άθλος να πείσετε τους εκπαιδευτικούς
πως σε κάποια φάση πρέπει να τελειώσουν οι διακοπές που άρχισαν από τα
μέσα Μαρτίου. Distortion reality field.

ρει τον Σάκη που με δική του πρωτοβουλία αποφεύχθηκε συνταγματική
κρίση με πιθανή προσφυγή του στο
Ανώτατο Δικαστήριο. Ψύχραιμος ο Σάκης και γαλαντόμος απέναντι στην πατρίδα.
Στις παρεμβάσεις. Ένα άλλο που

Στη φιλία. Η αλήθεια είναι βέβαια

«Το να κάνεις ένα βαρετό πράγμα με στυλ, αυτό αποκαλώ τέχνη»
Τσαρλς Μπουκόφσκι

5

Στα ρίσκα. Αν λέμε, Νίκο, μας κό-

ψουν καμιά εικοσαριά εκατομμύρια βοήθεια για τους μετανάστες,
επειδή έδωσες εντολή και κάνουν
ανακοπές των βαρκών μισοπέλαγα, αν
λέω, ένα ζητηματάκι θα το έχεις νομίζω. Πέραν του ηθικού και ανθρωπιστικού, που είμαι σίγουρος πως σε βασανίζει ως θέμα.

6

Στον ομφαλό. Από τον καιρό του

Μακαρίου η Κύπρος είχε να δει τις
μεγάλες δυνάμεις να μπαινοβγαίνουν
στο προεδρικό εναλλάξ. Healthy μου,
δεν το λέω για καλό, μιας και ξέρεις τι
έγινε μετά.

7

Στην παρέα. Βλέποντας τις εικόνες

από το art de la table των MED7,

10

Στο αυτονόητο. Πάντως, αν κάτι

βγήκε από την συνεχιζόμενη κρίση με την Τουρκία είναι πως το ΓΕΕΦ
είναι ψύχραιμο, δεν είπε στρατιωτικές
μπούρδες, ούτε έκανε διαρροές σε
ΜΜΕ που να δημιουργούν εντυπώσεις.
Αντιθέτως λειτουργεί αθόρυβα διακλαδικά με ξένες στρατιωτικές υπηρεσίες, κτίζοντας σιγά σιγά με τη σοβαρότητα του αίσθημα εμπιστοσύνης. Τα καλά να λέγονται.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ • Σύμβουλος Εκδοσης : ΑΛΚΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ
Αρχισυντάκτρια: ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ • Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

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

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

•

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

Διεύθυνση συντάξεως: Κ ΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - Ν ΟΤΗΣ Π ΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Η Κύπρος
στη σκακιέρα
Ρωσίας-ΗΠΑ
Oι δύο χώρες καταδεικνύουν πως δεν είναι
διατεθειμένες να παραδώσουν ούτε ίντσα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Tο βράδυ της Πέμπτης γνωστοποιήθηκε στη Λευκωσία, ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο καταφθάνει για σύντομη
επίσκεψη στην Κύπρο το βράδυ
του Σαββάτου. Ήταν μία συνάντηση βεβαίως που εκκρεμούσε από
τον περασμένο Ιανουάριο όταν ο
Μάικ Πομπέο θα επισκεπτόταν και
την Κύπρο κατά την περιοδεία του
στην Ουκρανία, τη Λευκορωσία,
το Καζακστάν και το Ουζμπεκιστάν.
Περιοδεία που αναβλήθηκε λόγω
των επιθέσεων στην αμερικανική
πρεσβεία στη Βαγδάτη και της
ανάγκης να μείνει στην Ουάσινγκτον για να παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ιράκ. Αυτό που έκανε
αίσθηση βεβαίως είναι ότι η επίσκεψή του πραγματοποιείται λίγες
μόλις μέρες μετά την-μετά τιμών
-επίσκεψη του Ρώσου υπουργού
Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο
οποίος είχε γεμάτη ατζέντα στις
συναντήσεις του. Οι δύο σημαντικές επισκέψεις μέσα στο μικρό
αυτό χρονικό διάστημα έκαναν
πολλούς να νιώσουν ότι η Κύπρος
μετατρέπεται σε μήλον της έριδος
για τις δύο υπερδυνάμεις και άλλους
να προσθέτουν πως το μήλον της
έριδος είναι η Τουρκία σε αυτή την
περίσταση και να ανησυχούν ότι
επίκεινται διπλωματικές πιέσεις,
που στόχο έχουν να λάβει η Κύπρος
ξεκάθαρη θέση για το με ποιου το
μέρος είναι.

Ήταν μία περιοδεία που σίγουρα
εκκρεμούσε και θα έπρεπε να γίνει
πριν τις αμερικανικές εκλογές,
όπως εξηγούν διπλωματικοί κύκλοι.
Μία περιοδεία δηλαδή, που στόχο
έχει να καταδείξει πως οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για την περιοχή και
πως ο Ντόναλντ Τραμπ εγκαταλείπει την πολιτική της απόσυρσης
από την ανατολική Μεσόγειο που
ακολουθούσε όλο αυτό το διάστημα. Ήδη σε δηλώσεις του ο κ. Πομπέο σημείωσε ότι η παρουσία του
σχετίζεται με ότι τα πράγματα που
συμβαίνουν σήμερα στην Ανατολική Μεσόγειο είναι σημαντικά και
θέλει να έχει την ευκαιρία να μιλήσει με τους ηγέτες στην Κύπρο
για την προοπτική τους, τους στόχους τους, τα πράγματα που θα
ήθελαν να κάνουν. «Ο Πρόεδρος»,
όπως είπε αναφερόμενος στον
Τραμπ, «ήταν πολύ ξεκάθαρος και
ζήτησε - έχει συνομιλήσει με τον
Πρόεδρο Ερντογάν, έχει μιλήσει
με τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη
- και σε κάθε περίπτωση είπε ότι
πρέπει - οι διαφορές, οι θαλάσσιες
διαφορές να επιλυθούν με διπλωματικό και ειρηνικό τρόπο». Η ένταση στην περιοχή φέρεται να απασχολεί πλέον τις ΗΠΑ.
Πέραν όμως τούτου, οι ΗΠΑ ήθελαν μέσω της επίσκεψης να διασφαλίσουν ότι η Κύπρος δεν θα κάνει πίσω σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις
εναντίον της Λευκορωσίας. Υπενθυμίζεται πως η Λευκωσία είχε
ασκήσει ευσχήμως πίεση, ότι για

Σεργκέι Λαβρόφ και Μάικ Πομπέο θέλουν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους στην περιοχή.
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Ιστορική θεωρείται για
την διπλωματία η εβδομάδα που πέρασε με
την κάθοδο του Ρώσου
και του Αμερικανού
υπουργού Εξωτερικών.
να συναινέσει στην λήψη κυρώσεων
έναντι της Λευκορωσίας, θα πρέπει
να ληφθούν παρόμοιες κυρώσεις
για την Τουρκία.

Παιχνίδι πιέσεων

Το ποια ήταν τα κίνητρα των
δύο επισκέψεων είναι η μία πτυχή,
το σίγουρο είναι πως η βδομάδα
που πέρασε ήταν ιστορική για την
διπλωματία της Κύπρου, καθώς
πρώτη φορά οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο υπερδυνάμεων επισκέπτονται σε τόσο μικρό χρονικό
διάστημα την Κύπρο. Διαφαίνεται
ωστόσο πως η Κύπρος έχει εμπλακεί
σε ένα παιχνίδι πιέσεων, με την
κάθε μία χώρα να προσπαθεί να

εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Πέραν των κυρώσεων για
τη Λευκορωσία, οι ΗΠΑ θέλουν εδώ
και καιρό να διασφαλίσουν πως η
Κύπρος απεγκλωβίζεται σιγά σιγά
από το ρωσικό στοιχείο. Είχε ξεκινήσει άλλωστε από το 2018 η όλη
προσπάθεια με τις κυρώσεις των
ΗΠΑ κατά Ρώσων επιχειρηματιών
και ολιγαρχών που βάσει των στοιχείων που έχει το FBI θεωρείται
πως εμπλέκονται στις αμερικανικές
εκλογές. Υπήρξε και το ζήτημα των
επισκέψεων του Αμερικανού Υφυπουργού Οικονομικών που ασχολείται με το οικονομικό έγκλημα,
ο οποίος έδωσε στην ουσία τελεσίγραφο στην Κεντρική Τράπεζα
και στο υπουργείο Οικονομικών να
διαλέξει η Κύπρος μέσω της οικονομικής της πολιτικής στρατόπεδο.
Ενδεικτικό ότι τότε ξεκίνησε το ξεσκόνισμα των λογαριασμών και το
κλείσιμο ύποπτων λογαριασμών,
ενώ την ίδια στιγμή ΗΠΑ αλλά και
άλλα κράτη της Ε.Ε. ασκούν πιέσεις
για να φύγουν από την Κύπρο γνωστές και μεγάλες εταιρείες ρωσικών
συμφερόντων.

Υπάρχει βεβαίως και η αμερικανική απαίτηση να σταματήσει η
Κύπρος να επιτρέπει σε ρωσικά
πλοία να ελλιμενίζονται σε κυπριακά
λιμάνια, ωστόσοη Λευκωσία έχει
στείλει εδώ και καιρό το μήνυμα
πως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει.
Δεν είναι τυχαίο ότι στην συνάντηση με τον Λαβρόφ, ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας διαβεβαίωσε τον
Ρώσο υπουργό Εξωτερικών ότι θα
συνεχίσουν κανονικά να ελλιμενίζονται τα ρωσικά πλοία. Το κατά
πόσο αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις
με τις ΗΠΑ, είναι βεβαίως ανοικτό.
Όπως και το πώς θα εκδηλωθεί η
όποια ενόχληση.

Τα θέλω Λαβρόφ

Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της Μόσχας. Ο Ρώσος υπουργός
Εξωτερικών, ο οποίος σε αντίθεση
με τον Πομπέο, δεν ευνοεί κυρώσεις
στη Λευκορωσία διασφάλισε το ζήτημα του ελλιμενισμού πλοίων και
πήρε απαντήσεις για μία σειρά άλλων ζητημάτων που αφορούν ρωσικούς τραπεζικούς λογαριασμούς
και διμερείς συμφωνίες. Αυτό που

έκανε αίσθηση κατά την επίσκεψη
Λαβρόφ, είναι η συχνή αναφορά
του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών
στον Τούρκο ομόλογό του. Κίνηση
που έστελνε το μήνυμα στη Λευκωσία, πως η Μόσχα έχει ιδιαίτερα
καλές σχέσεις με την Άγκυρα.
Το ζήτημα βεβαίως είναι πού βρίσκεται το κυπριακό σε όλο αυτό το
πλέγμα, καθώς υπό άλλες συνθήκες
η κάθοδος δύο υπερδυνάμεων, θα
έστελνε το μήνυμα πως προμηνύονται τεκτονικές αλλαγές στο κυπριακό. Επί του παρόντος οι κινήσεις
των δύο έχουν ως στόχο την αποτροπή άσχημων τετελεσμένων όπως
σε ό,τι αφορά τους σχεδιασμούς για
εποικισμό της Αμμοχώστου, αλλά
και αποφυγής περαιτέρω εντάσεων
στην κυπριακή ΑΟΖ, ασχέτως αν ο
Σεργκέι Λαβρόφ έμεινε σε γενικότητες, αποφεύγοντας να αναφέρει
καν την Τουρκία. Αξίζει να σημειωθεί
πως μέχρι και το βράδυ της Παρασκευής, ήταν ανοικτό το κατά πόσο
ο Μάικ Πομπέο θα συναντούσε τον
Μουσταφά Ακιντζί, καθώς ήθελε
να στείλει μήνυμα στήριξης προς
τον Τ/κ ηγέτη.

Τα γεωπολιτικά asset της Λευκωσίας στην Aνατολική Μεσόγειο
Οι τουρκικές προκλήσεις και επιδιώξεις αναδεικνύουν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Κυπριακή Δημοκρατία στην περιοχή
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με την διπλωματία να παραμένει η
αιχμή του δόρατος για ομαλοποίηση
της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή της ανατολικής
Μεσογείου, με ευθύνη της Τουρκίας,
το όλο σκηνικό που επικρατεί αναδεικνύει όλο και πιο έντονα τον γεωπολιτικό κομβικό ρόλο που μπορεί
να διαδραματίσει η Κύπρος στην
περιοχή. Κάτι που γίνεται ορατό
μέσα από μια σειρά γεγονότων, το
τελευταίο διάστημα, που μόνο περιστασιακά δεν μπορούν να χαρακτηρισθούν. Η σταθερή και αταλάντευτη, όπως αποδεικνύεται στην
πράξη, γαλλική υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στις
επιθετικές τουρκικές βλέψεις, η
άρση του στρατιωτικού εμπάργκο
των ΗΠΑ μετά από 33 χρόνια, καθώς
και η σύσφιξη των σχέσεων με κράτη της περιοχής, αναδεικνύουν τη
γεωγραφική θέση της Κύπρου στην
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.
Επιστέγασμα των σημαντικών διεργασιών που φαίνεται να συντελούνται στην ευρύτερη περιοχή και βάζουν στο παιχνίδι την κυπριακή
επικράτεια, είναι το ενδιαφέρον χωρών με παραδοσιακό ενδιαφέρον
και παρουσία στα τεκταινόμενα της
περιοχής. Από τη γεωπολιτική εξίσωση, όπως αυτή διαμορφώνεται,
δεν μπορεί να προσπεραστεί η παρουσία δυο κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων, ΗΠΑ και Ρωσίας,
στη Λευκωσία μέσα σε χρονική περίοδο επτά ημερών. Μια παρουσία
που όπως εκτιμάται σε διπλωματικό
επίπεδο, δεν μπορεί να θεωρηθεί
άσχετη με την έκρυθμη κατάσταση
που επικρατεί στην ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο ένεκα των τουρκικών προκλήσεων.

Η θέση των ΗΠΑ

Όπως επανειλημμένα έχει γράψει
η «Κ», οι ΗΠΑ παρά τη στροφή που

φαίνεται να πραγματοποιεί στο κομμάτι παρουσίας στην ανατολική
Μεσόγειο, συνεχίζει να δείχνει ένα
έντονο ενδιαφέρον εξομάλυνσης
και αναβάθμισης του επιπέδου σχέσεων της, με τη Λευκωσία. Έμπειροι
αναλυτές από την περίοδο που το
πολιτικό θερμόμετρο ανέβηκε στην
περιοχή με τα ελληνοτουρκικά, αλλά
και την κρίση στη Λιβύη εντοπίζουν
σημάδια αναθεώρησης της αρχικής
απόφασης των ΗΠΑ να αποτραβηχθούν από την περιοχή. Διπλωματικές
πηγές στη Λευκωσία, όχι κυβερνητικές, σχολίαζαν με νόημα τη χρονική επιλογή επίσκεψης του Μάικ
Πομπέο στη Λευκωσία, παρά το γεγονός ότι αυτή ήταν προγραμματισμένη και αναβλήθηκε αρχές του
τρέχοντος έτους. Οι αμερικάνικες
κινήσεις όπως αυτές εκδηλώνονται
έχουν ως στόχο το ένα από τα γεωπολιτικά asset της Κύπρου που
είναι οι στρατιωτικές υποδομές της.
Κάτι που αποκαλύφθηκε και από
την εδώ, δίμηνη παρουσία και παραμονή στρατιωτικής δύναμης των
ΗΠΑ στην αεροπορική βάση της
Πάφου. Οι αμερικανικές κινήσεις
στη σκακιέρα της περιοχής, προσλαμβάνουν ευρύτερες διαστάσεις
αν ληφθεί υπόψη πως σε ό,τι αφορά
την Κύπρο για πρώτη φορά αποστασιοποιήθηκαν από την πάγια
τακτική τους, να χρησιμοποιούν το
έδαφος των Βρετανικών Βάσεων
όταν υπήρχε ανάγκη.

Η άρση του εμπάργκο

Το αμερικανικό ενδιαφέρον για
τη Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου»
δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένο
με τα εμπόδια που έθετε, μέχρι πρότινος, το εμπάργκο που είχαν επιβάλει στην Κυπριακή Δημοκρατία
από το 1987. Η μερική άρση των
περιορισμών καθώς και οι επίσημες
ανακοινώσεις από τον ίδιο τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, έχουν
ξεχωριστή σημειολογική αξία σε

Εθνικής Φρουράς. Ενδιαφέρον που
προσδίδει τα μέγιστα στην ενίσχυση
του πλέγματος ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχει όμως
ως αντικειμενική επιδίωξη την εξυπηρέτηση των γαλλικών συμφερόντων στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.

Η ελληνική πινελιά

Η χρήση της αεροπορικής βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο παρουσιάζεται ως ένα από τα δυνατά χαρτιά
προς εξυπηρέτηση του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η Κύπρος στις γεωπολιτικές διεργασίες στην περιοχή.
<
<
<
<
<
<
<

ΗΠΑ και Γαλλία δείχνουν
έντονο ενδιαφέρον για
τη γεωπολιτική αξία της
Κυπριακής Δημοκρατίας,
η οποία, όπως αποδεικνύεται, συγκαταλέγεται
στις στρατηγικές συμμαχίες των δυο χωρών.
διπλωματικό επίπεδο. Αν ληφθεί
υπόψη μάλιστα και μια από τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος των
Μενέντεζ-Ρούμπιο, που αφορά τη
συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Ρωσική Ομοσπονδία,
μπορούν να αποκαλυφθούν με
ασφάλεια οι αμερικανικές επιδιώξεις,
σημειώνουν διπλωματικές πηγές
οι οποίες δεν παραλείπουν να το-

νίσουν πως τα αμερικανικά θέλω
από την Κύπρο δεν πρέπει να θεωρούνται αποκομμένα από τις κινήσεις που κάνει η αμερικανική διπλωματία στην περιοχή, το τελευταίο διάστημα και επεκτείνεται από
τις ελληνοτουρκικές σχέσεις έως
την εξομάλυνση της κατάστασης
στη Μέση Ανατολή.

Το γαλλικό φλερτ

Στο γεωπολιτικό παιχνίδι της περιοχής, θέση και ρόλο διεκδικεί και
η Γαλλία η στάση της οποίας, εν
μέσω της ελληνοτουρκικής κρίσης
φαίνεται να διαψεύδει τις απόψεις
εκείνες για τις πραγματικές της διαθέσεις. Πέρα από το ισχυρό πλαίσιο
συνεργασίας στα ενεργειακά, το
Παρίσι, όχι στα λόγια, θεωρεί την
Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα δυνατό
κρίκο των στρατηγικών συμμαχιών
στην περιοχή. Επί του προκειμένου
δεν περνά απαρατήρητη, σε διπλω-

ματικό και στρατιωτικό επίπεδο, η
συμπεριφορά της Γαλλίας σε σχέση
με τη στρατιωτική συνεργασία των
δυο χωρών. Όπως εύστοχα σημειώνεται από πηγές στη Λευκωσία,
το Παρίσι δεν δίστασε να προχωρήσει με συγκεκριμένα βήματα κάνοντας έντονη την παρουσία του,
εντός της κυπριακής επικράτειας
τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα. Επιστέγασμα της κυπρο-γαλλικής
προσέγγισης θεωρείται, σε στρατιωτικό επίπεδο, η τετραμερής συνεργασία υπό την επωνυμία ΕΥΝΟΜΙΑ και σε διπλωματικό η αταλάντευτη στήριξη της Κύπρου απέναντι
στην τουρκική επιθετικότητα, με
πιο πρόσφατη της διάσκεψη των
MED 7 στην Κορσική. Εν αντιθέσει
με τους Αμερικανούς οι Γάλλοι όπως
είχε αποκαλύψει η «Κ», δείχνουν
έντονο ενδιαφέρον και για το άλλο
γεωπολιτικό asset της Κύπρου που
είναι οι λιμενικές υποδομές της

Τα όσα συντελούνται στην ανατολική Μεσόγειο σε επίπεδο στρατηγικών συνεργασιών, φαίνεται να
ενισχύουν την διαχρονική και διακηρυγμένη συνεργασία Ελλάδας και
Κύπρου. Μια συνεργασία που σε
στρατιωτικό επίπεδο περνά μέσα
από την αεροπορική βάση της Πάφου, υποδομές που στήθηκαν για
να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του
πάλαι ποτέ Δόγματος του Ενιαίου
Αμυντικού Χώρου. Σε στρατιωτικό
επίπεδο δίνεται ιδιαίτερη αξία στην
παρουσία ελληνικών μαχητικών αεροσκαφών στην Κύπρο και δράση
τους από την «Ανδρέας Παπανδρέου». Στρατιωτικές πηγές στη Λευκωσία σημείωναν με νόημα πως η
έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί
στην περιοχή δημιουργεί, εκ των
πραγμάτων νέα δεδομένα στις συνεργασίες της Κύπρου με τρίτες χώρες, συνεργασίες με ουσία και διάρκεια. Από το γεωπολιτικό γίγνεσθαι
δεν μπορεί να προσπεραστεί, το επίπεδο σχέσεων με το Ισραήλ αλλά
και την Αίγυπτο. Ειδικά για την περίπτωση του Ισραήλ πέρα από τη
χρήση αεροπορικών υποδομών της
ΕΦ, η στρατιωτική συνεργασία των
δυο χωρών διευρύνεται και σε άλλους
στρατιωτικούς τομείς. Πρόσφατη
εξέλιξη που ενισχύει τους δεσμούς
με το γειτονικό κράτος, η υπογραφή
στην Αθήνα του προγράμματος τριμερούς στρατιωτικής συνεργασίας
Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ για το
έτος 2021 που περιλαμβάνει την διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και επιχειρησιακών δραστηριοτήτων.
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Ανέφικτες και αναποτελεσματικές οι κυρώσεις
Δεν τιμά κανένα κράτος μέλος της Ε.Ε. να παραλληλίζει την περίπτωση της Λευκορωσίας με την Τουρκία, λέει η Νάταλι Τότσι
Συνέντευξη στον ανταποκριτή μας
στις Βρυξέλλες ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΚΟΥΡΗ

Η Νάταλι Τότσι υπήρξε στενή σύμβουλος της πρώην Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για την Εξωτερική
Πολιτική Φεντερίκα Μογκερίνι,
ενώ σήμερα είναι στενή σύμβουλος
του Ζοζέπ Μπορέλ. Έχοντας παρακολουθήσει το Κυπριακό για
πάρα πολλά χρόνια και διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια διαμόρφωσης μιας Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την εξωτερική πολιτική, έχει ισχυρή άποψη
για την Κύπρο, τη διένεξη Ελλάδας
- Τουρκίας, αλλά και για τη στάση
Αθήνας και Λευκωσίας σε σχέση
με την Λευκορωσία. Σε συνέντευξή
της στην «Κ», ξεκαθαρίζει πως οι
κυρώσεις δεν είναι αποτελεσματικό
εργαλείο σε καμία περίπτωση ενώ
την ίδια στιγμή χαρακτηρίζει απαράδεκτη στάση κρατών μελών να
παραλληλίζουν την περίπτωση της
Λευκορωσίας με την Τουρκία. Για
το Κυπριακό παραμένει απαισιόδοξη, και θεωρεί πως αν υπάρχει
προοπτική αυτή μπορεί να έρθει
από μια αλλαγή προσέγγισης και
στην Λευκωσία και στην Άγκυρα.
–Τι μπορεί να γίνει σήμερα όσον
αφορά την Τουρκία; Ελλάδα και
Κύπρος πιστεύουν πως ήρθε η
ώρα για κυρώσεις.
–Πρέπει είναι να είμαστε ξεκάθαροι για τον στόχο που είναι προφανώς η αποκλιμάκωση, και για
Ελλάδα και Κύπρο να σταματήσει
η Τουρκία να προχωρά σε επιθετικές
ή δυναμικές ενέργειες. Βλέπω όμως
την προσέγγιση υπέρ των κυρώσεων με δυσπιστία. Πρώτον, μια
δυναμική θέση της Ε.Ε. για ουσιαστικές κυρώσεις χρειάζεται την συναίνεση 27 κρατών μελών, και ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό.
Μιλώ για κυρώσεις που θα πλήξουν
οικονομικά όχι μόνο την Τουρκία
αλλά αναπόφευκτα και την ίδια την
Ε.Ε. Θα μπορούσε να πει κανείς
πως αυτό έγινε ήδη στην περίπτωση
της Ρωσίας, όμως δεν έγινε όταν η
Ρωσία προσάρτησε την Κριμαία,
μια πιο σοβαρή ενέργεια από τις
σημερινές ενέργειες της Τουρκίας,
αλλά μετά την κατάρριψη της πτήσης MH17. Ένα τέτοιο συμβάν δημιουργεί συναισθηματικό σοκ το
οποίο προσπερνά τις όποιες οικονομικές λογικές των κρατών μελών.
Μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, αυτό
δεν έχει συμβεί στην Αν. Μεσόγειο.
Δεύτερον, δεν νομίζω πως και αν
η Ε.Ε. επέβαλλε κυρώσεις στην
Τουρκία αυτό θα άλλαζε τη συμπεριφορά της χώρας. Όπως κατανοούν
και η Αθήνα και η Λευκωσία, η διένεξη δεν αφορά οικονομία και ενέργεια, αλλά κυριαρχία, ταυτότητα
και ασφάλεια τα οποία αξιολογούνται ψηλότερα από τις όποιες οικονομικές επιπτώσεις. Δεν μπορώ να
σκεφτώ καμία χώρα στην περιοχή
στην οποία η Ε.Ε. είχε θετική επιρροή μόνο μέσω του μαστιγίου.

Απαράδεκτη στάση
για Λευκορωσία
–Να περιμένουμε πως στο επόμενο
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα υπάρξει
ξεκαθάρισμα για τις σχέσεις με την
Τουρκία, τις πιθανές κυρώσεις αλλά
και τα κίνητρα σε ένα συγκεκριμένο
πλαίσιο;

Στην Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει η πεποίθηση πως μια καλύτερη
διευθέτηση είναι εφικτή,
πεποίθηση που έχει ενισχυθεί με τα χρόνια και
έρχεται σε σύγκρουση
με την πραγματικότητα.
–Εκτιμάτε πως μπορεί να υπάρξει
μια κοινή προσέγγιση μεταξύ
των MED7 που να επηρεάσει τις
δυναμικές στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο;
–Από τη μία η προσέγγιση της
Ελλάδας και της Κύπρου έχει ως
κίνητρο θέματα ασφάλειας και κυριαρχίας. Η προσέγγιση της Γαλλίας
απέναντι στην Τουρκία σχετίζεται
με αυτά τα θέματα μόνο ακροθιγώς,
και βασίζεται σε θέματα Μέσης
Ανατολής και τον ρόλο του πολιτικού Ισλάμ. Όσον αφορά την Ιταλία
και την Ισπανία, δεν μπορώ να τις
δω να αγκαλιάζουν την πρόταση
για ουσιαστικές κυρώσεις στην
Τουρκία, καθώς παραδοσιακά η
εξωτερική πολιτική τους περιέχει
μια ισχυρή δόση πραγματισμού και
προσεγγίζει περισσότερο τη στάση
του Βερολίνου. Μιλώντας για την
Ιταλία την οποία και ξέρω καλύτερα,
η στάση της απέναντι στην Τουρκία
διέπεται από την αντίληψη πως η
χώρα θα έχει ρόλο στη Λιβύη, η
οποία έχει υπαρξιακή σημασία για
την Ιταλία. Δεν νομίζω πως η Ρώμη
βλέπει συμφέρον στο να κόψει γέφυρες με την Άγκυρα, ακόμα και
αν διαφωνεί με τις ενέργειές της
στην περιοχή.
–Ποιο ρόλο μπορεί να παίξει το
ΝΑΤΟ; Έχουν υπάρξει κάποιες
προσπάθειες, αλλά έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες επιτυχίας;
–Δεν είμαι σίγουρη πως υπάρχουν ρεαλιστικές πιθανότητες αλλά
αντικειμενικά το ΝΑΤΟ είναι το μόνο διεθνές φόρουμ που μπορεί να
αντιμετωπίσει το ζήτημα καθώς η
Ε.Ε. δεν είναι ουδέτερος παίκτης,
αλλά εμπλεκόμενο μέρος. Δεν ξέρω
τι μπορεί να κάνει το ΝΑΤΟ αλλά
πρέπει να προσπαθήσει. Και είναι
στο συμφέρον περισσότερο της
Ελλάδας παρά της Τουρκίας να πετύχει το ΝΑΤΟ. Ξέρουμε πως τα τελευταία χρόνια υπάρχει το ρίσκο
της στροφής της Τουρκίας μακριά
από τη Δύση και προς τη Ρωσία,
όμως για την Ελλάδα εξ όσων γνωρίζω δεν υπάρχουν εναλλακτικές.
Αυτή τη στιγμή όμως δεν βλέπω
καμία από τις δύο πλευρές να είναι
ιδιαίτερα εποικοδομητική όσον
αφορά τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ.

–Πολύ σπάνια Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ορίζει μια και καλή την πολιτική σε ένα συγκεκριμένο θέμα.
Δεν νομίζω πως θα υπάρξει αυτό
το ξεκαθάρισμα στο επόμενο. Και
ένα άλλο σημείο - θεωρώ πως θα
ήταν εντελώς απαράδεκτο (despicable) να παραλληλίσουμε το τι
πρέπει να γίνει σε σχέση με τη
Λευκορωσία με το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με την Τουρκία. Ο
παραλληλισμός αυτός δεν τιμά
όποιο κράτος μέλος τον κάνει.

–Υπάρχει όμως πάρε δώσε μεταξύ
των κρατών μελών. Διαφωνείτε με
το ότι Ελλάδα και Κύπρος παίζουν
αυτό το παιχνίδι σε σχέση, ή για τον
τρόπο;

Η Νάταλι Τότσι, ειδική σύμβουλος του Ζοζέπ Μπορέλ, μιλά στην «Κ» για τα ελληνοτουρκικά, την Ευρώπη, ενώ για το

–Προφανώς μια διαπραγμάτευση
έχει δούναι και λαβείν. Όμως άλλο είναι ένα παζάρι που γίνεται
για κονδύλια στο Ταμείο Ανάκαμψης και στα Ταμεία Δίκαιης Μετάβασης και άλλο να χρησιμοποιείς
λογικές παζαριού σε ένα θέμα αρχής. Δεν συγκρίνεται αυτό που
συμβαίνει στην Αν. Μεσόγειο με
αυτό που γίνεται στην Λευκορωσία. Υποθέτω πως η Ελλάδα και η
Κύπρος δεν τρέφουν συμπάθεια
ούτε στηρίζουν τον Λουκασένκο
στη βάση αρχών. Πρόκειται για μια
κραυγαλέα περίπτωση όπου ένα
θέμα αρχής είναι όμηρος ενός άλλου θέματος.

Κυπριακό εκφράζει απαισιοδοξία στο ζήτημα επίλυσής του.

Η τελευταία ευκαιρία για την Κύπρο ήλθε το 2004
–Όσον αφορά το Κυπριακό, θα
ήταν καλύτερα να ξεχωρίσει ως
ζήτημα από τα υπόλοιπα ή να
προσεγγιστεί μαζί τους ως πακέτο;
–Σε αυτή την περίπτωση θα ήταν
καλύτερα να διαχωριστούν οι καταστάσεις όσον αφορά την ουσία
τους αλλά και όσον αφορά την χρονική αλληλουχία. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Λιβύη ως το ευκολότερο ζήτημα σε βαθμό δυσκολίας. Στη Λιβύη, πέρα από προκαταλήψεις και παραμορφωτικούς φακούς, τα συμφέροντα Ε.Ε. και Τουρκίας δεν συγκρούονται. Και οι δύο
πλευρές έχουν συμφέρον στην σταθεροποίηση της χώρας. Όμως ακόμα
και αν υπάρχει πολιτική βούληση
στην Ε.Ε. να αναληφθεί δράση, θα
πρέπει να βρεθεί και η βούληση συνεργασίας και πραγματικής επικοινωνίας με την Τουρκία. Όσον αφορά
την Ανατολική Μεσόγειο, η Ελλάδα

και η Τουρκία ξέρουν πολύ καλύτερα
πως είναι δύσκολο να επιλυθεί σήμερα. Όμως στο παρελθόν υπήρξαν
συγκυρίες, όπως η δεκαετία του
2000 και τα όσα ακολούθησαν την
διπλωματία των σεισμών.Στην περίπτωση της Κύπρου είμαι εντελώς
απαισιόδοξη. Ειλικρινά θεωρώ πως,
έχοντας μελετήσει το θέμα για χρόνια
και για το διδακτορικό μου, η τελευταία ευκαιρία ήρθε το 2004.
–Θα μπορούσαμε να πούμε πως
η ανησυχία των Ε/κ για την ασφάλεια από το 2004 αντιμετωπίστηκε
στην διαδικασία που σταμάτησε
το 2017. Μπορούμε να σώσουμε
την πρόοδο που έγινε;
–Θα χρειαστεί να υπάρξει ξανά
ένα μίνιμουμ εμπιστοσύνης με την
Τουρκία ώστε η Κύπρος να νιώθει
ασφαλής. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα πάνε στην αντίθετη κατεύθυνση και οι εξελίξεις είναι αντίθετες
με τα συμφέροντα των Ε/κ.Πριν από

τρία χρόνια έβλεπα με πολλή δυσπιστία την πιθανότητα να υπάρξει
πρόοδος, και νομίζω πως υπάρχει
συγκεκριμένος λόγος που το 2004
είχε το αποτέλεσμα που είχε. Στην
Κυπριακή Δημοκρατία υπάρχει η
πεποίθηση πως μια καλύτερη διευθέτηση είναι εφικτή, πεποίθηση
που έχει ενισχυθεί με τα χρόνια και
έρχεται σε σύγκρουση με την πραγματικότητα.
–Ποιος είναι ο ρόλος που αναλογεί στην Τουρκία για να αλλάξει
η σημερινή κατάσταση; Και μπορούμε να περιμένουμε κάτι τέτοιο δεδομένης της αυταρχικής
και εθνικιστικής στροφής του
Ερντογάν;
–Το ερώτημα είναι ποια κίνητρα
έχει η Τουρκία σήμερα να κινηθεί
προς την ειρήνη στην Κύπρο. Αν ο
στόχος είναι μια διζωνική δικοινοτική
ομοσπονδία εντός της Ε.Ε., το μόνο
κίνητρο θα ήταν να έρθει η ίδια πιο

κοντά στην Ε.Ε. Που σημαίνει πως
και η Ε.Ε. πρέπει να αλλάξει στάση
απέναντι στην Τουρκία.
–Ενόψει των τ/κ εκλογών τον
Οκτώβριο, βλέπετε προοπτική
επανέναρξης συνομιλιών, αν επανεκλεγεί ο Μουσταφά Ακιντζί;
–Ελπίζω να επανεκλεγεί, όμως
δεν είναι αυτό που θα αλλάξει άρδην
την κατάσταση. Οι Τ/κ είναι ίσως
οι πραγματικοί αδικημένοι σε αυτή
τη διένεξη. Και η πραγματική αλλαγή
στις πολιτικές συνθήκες πρέπει να
επέλθει στη Λευκωσία και μετά στην
Άγκυρα.
–Τι περιμένετε, λοιπόν, από τη
Λευκωσία και την Άγκυρα;
–Μπορώ να δω πως ενδιαφέρονται να ξαναρχίσει ο «χορός» όμως
δεν βλέπω να συμβαίνει κάτι ουσιαστικό αν δεν υπάρξει ουσιαστική
αλλαγή στο εσωτερικό, όχι ηγεσίας
αλλά πολύ βαθύτερα, τόσο στη Λευκωσία όσο και στην Άγκυρα.

ΑΡΘΡΟ / Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ
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νώ οι ΗΠΑ επικέντρωσαν την
προσοχή τους στο Ιράν, ως
την πηγή αστάθειας στη Μέση
Ανατολή, οι επεμβάσεις της Τουρκίας την έχουν αναδείξει ως τον
πλέον αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή. Αυτή η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας συνιστά το πλέον επικίνδυνο στοιχείο
για τη συνοχή του παράγοντα για
τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της
στο ΝΑΤΟ είναι ότι αυτή αποτελεί
μέγιστο κίνδυνο. Η ανεξέλεγκτη
επιθετικότητα της Τουρκίας φαίνεται
και είναι δυνατό να αποτελεί μία
τακτική εκτροπής από την αργή
και υπομονετική στρατηγική, προκειμένου να αποδυναμώσει, σε πολλαπλά μέτωπα είτε με δικές της δυνάμεις είτε δια αντιπροσώπων, τους
αντιπάλους της. Είναι γεγονός ότι
η προσεκτική στρατηγική προσέγγιση της, τόσο στη Σομαλία και Αιθιοπία -μέσω Κατάρ- όσον και στο
Πακιστάν, Ινδονησία και Αφγανιστάν ακόμα και μεταξύ της ινδικής
μουσουλμανικής κοινότητας, υπήρξε
επιτυχής. Είναι όμως εξίσου γεγονός
ότι οι δυναμικές επεμβάσεις και κα-

Το «Κόκκινο Μήλο» του Ερντογάν και η συνοχή του ΝΑΤΟ
τοχή εδαφών σε Συρία, Ιράκ και Λιβύη αλλά και οι συνεχείς απειλές
και οι προσπάθειες δημιουργίας
θερμού επεισοδίου στις θαλάσσιες
ζώνες της Αν. Μεσογείου, έχουν
δημιουργήσει ένα πολυεθνικό αντι-τουρκικό τόξο. Κύπρος, Ελλάδα
και Ισραήλ, ενισχύουν τη μεταξύ
τους στρατηγική συνεργασία σε
πολλούς τομείς και ενσωματώνονται
όλο και περισσότερο με την Αίγυπτο,
της οποίας ο ισχυρός περιφερειακός
της ρόλος αποτελεί εμπόδιο για την
Τουρκία για εδραίωση της γεωπολιτικής της βάσης και της ευρύτερης
περιοχής άμυνας της. Η δε πρόσφατη Συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων
(ΗΑΕ) και η άμεση εμπλοκή και συμμετοχή της Γαλλίας, έχει ενισχύσει
το πιο πάνω τόξο.
Ενώ όμως, οι ΗΠΑ επικέντρωσαν
την προσοχή τους στο Ιράν, ως την
πηγή αστάθειας στη Μέση Ανατολή,
οι επεμβάσεις της Τουρκίας την
έχουν αναδείξει ως τον πλέον αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην
περιοχή. Το πιο επικίνδυνο, όμως,
στοιχείο αυτού του παράγοντα για
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Ο Γενς Στόλτενμπεργκ,
αναφερόμενος πρόσφατα
στην Τουρκία, της αναγνώρισε το δικαίωμα να
προστατεύει τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως
έκανε το 2015 που κατέρριψε το ρωσικό μαχητικό.
τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της
στο ΝΑΤΟ είναι ότι αυτή η αναθεωρητική στάση της Τουρκίας αποτελεί μέγιστο κίνδυνο για τη συνοχή
της Συμμαχίας. Αυτό το επικίνδυνο
στοιχείο έρχεται να ενισχύσει ο γ.γ.
του ΝΑΤΟ καθώς με τις δηλώσεις
του, δίνει συγχωροχάρτι στον Ερντογάν. Πρόσφατα, ο κ. Στόλτενμπεργκ σεσυνέντευξή του στο CNN,
αναφερόμενος στην Τουρκία, η
οποία παραβιάζει κατ’ επανάληψη
τον ελληνικό εναέριο χώρο, της
αναγνώρισε το δικαίωμα να προστατεύει τα κυριαρχικά της δικαιώ-

ματα όπως έκανε το 2015 που κατέρριψε το ρωσικό μαχητικό το
οποίο παραβίασε τον εναέριο χώρο
της, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται
σε μία ειδική κατάσταση λόγω της
έντασης που αντιμετωπίζει στα σύνορά της με τη Συρία και το Ιράκ,
εξισώνοντας μία σύμμαχο χώρα με
τον αιώνιο εχθρό του ΝΑΤΟ.
Εκτός όμως από τις επιθετικές
και επεκτατικές κινήσεις εξωτερικής
πολιτικής, ο Τούρκος πρόεδρος προκειμένου να εδραιώσει την εξουσία
στο εσωτερικό, καταφεύγει και σε
φιέστες που, παρά το ρητορικό και
θεωρητικό τους αφήγημα, αντανακλούν τις προθέσεις του. Έτσι, αντιμέτωπος με τα σοβαρά εσωτερικά
του προβλήματα και στην προσπάθειά του να καλλιεργήσει τον άκρατο
εθνικισμό, στις 26 Αυγούστου, έστησε μία πρωτοφανή φιέστα για την
επέτειο της νίκης των Σελτζούκων
–προκάτοχοι των Οθωμανών– επί
των Βυζαντινών στη μάχη του Μαντζικέρτ το 1071. Αυτή η νίκη θεωρείται από τους Τούρκους η αρχή
της τουρκοποίησης της Ανατολίας.
Σύμφωνα με ιστορικούς, την ευθύνη

για την ήττα φέρει η κρατούσα τάξη
της βυζαντινής αυτοκρατορίας για
λόγους καθαρά οικονομικούς, ως
αντίδραση προς την προσπάθεια
του Ρωμανού Δ΄ να συγκεντρώσει
φόρους που θα επέτρεπαν την αποκατάσταση της ισχύος των βυζαντινών στρατευμάτων. Αυτό ως ηθικό
δίδαγμα.
Ο Ερντογάν, λοιπόν, μαζί με τον
αρχηγό του Κόμματος Εθνικιστικού
Κινήματος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, εκφώνησε την ημέρα των εορτασμών,
πολεμικό λόγο με στόχο κυρίως την
Ελλάδα. Εκτός από την ομιλία του,
τα μηνύματά του στο Twitter είχαν
πολεμική χροιά και αναφέρονταν
στην έννοια του «Κόκκινου Μήλου»
που θεωρείται ως το σημαντικότερο
σύμβολο του τουρκικού εθνικισμού
και του επεκτατισμού. Το «Κόκκινο
Μήλο» είναι ένα σύμβολο ενός παντουρκικού κινήματος που έχει ως
στόχο να ενώσει τους Τούρκους σε
κάθε γωνιά του πλανήτη, προκειμένου να αποκτήσει παγκόσμια
υπεροχή. Την ίδια εθνικιστική κορώνα επανέλαβε και ο Διευθυντής
επικοινωνίας του Τούρκου Προ-

έδρου, Φαρεττίν Αλτούν, σε μήνυμα
του: «…Για εμάς, το Κόκκινο Μήλο
σημαίνει μια μεγάλη και ισχυρή
Τουρκία. Είναι η ιερή πορεία του
έθνους μας από το Μαντζικέρτ έως
τις 15 Ιουλίου του 2016…Το Κόκκινο
Μήλο είναι αυτό που λαχταρούσε
όλη η ανθρωπότητα από το Γιβραλτάρ στη Χετζάζη(σ.σ. σήμερα Σαουδική Αραβία) και από τα Βαλκάνια
μέχρι την Ασία…». Και όπως τόνισε
σε ομιλία του στην Αθήνα στις 25
Αυγούστου, ο Γερμανός ΥΠΕΞ: «Η
τρέχουσα κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο ισοδυναμεί με το παιχνίδι
με τη φωτιά» προειδοποιώντας ότι
«κάθε μικρή σπίθα μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή». Αυτή την
περίοδο στην Αν. Μεσόγειο διεξάγονται συνεχώς αεροναυτικές ασκήσεις από τη Γαλλία, την Ελλάδα και
την Τουρκία. Ένα λάθος μπορεί να
είναι η σπίθα και οποιαδήποτε εμπλοκή μεταξύ τους μπορεί να σημαίνει και το τέλος του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι αρχιπλοίαρχος (εα). Πρώην διοικητής Κυπριακού
Ναυτικού.
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Άνω κάτω η ΕΦ με τις προσωρινές απολύσεις
Φουσκώνει η δυσαρέσκεια για την απόφαση της κυβέρνησης, η οποία πετά το μπαλάκι στη Βουλή για υλοποίησή της
Μαρίνο Σιζόπουλο, όπως λέγεται,
να έχει καταθέσει συγκεκριμένη
πρόταση για να ξεπεραστεί ο «σκόπελος» της Βουλής για έγκριση του
απαιτούμενου κονδυλίου, των 667
χιλιάδων ευρώ.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε μείζον θέμα με ποικίλες προεκτάσεις εξελίσσεται η απόφαση του
Υπουργικού Συμβουλίου να προχωρήσει σε προσωρινή απόλυση μεγάλου αριθμού εθνοφρουρών της
ΕΣΣΟ 2020 για λόγους σπουδών,
την περίοδο 2020-2021. Μια απόφαση που εάν υλοποιηθεί, αλλάζει
άρδην τη μέχρι σήμερα πολιτική
του Υπουργείου Άμυνας να ικανοποιεί με φειδώ ανάλογα αιτήματα
εθνοφρουρών, κυρίως για οικογενειακούς λόγους αλλά και κάποιων
περιπτώσεων με ειδικές δεξιότητες.
Τόσο εντός της Εθνικής Φρουράς
όσο και σε κοινωνικό πεδίο, οι ενστάσεις που διατυπώνονται είναι
έντονες σε βαθμό τέτοιο που το κλίμα που έχει δημιουργηθεί να διχάζει
εκτελεστική και νομοθετική εξουσία.

Το ΥΠΑΜ

<
<
<
<
<
<

Το Υπουργείο Άμυνας
ζητάει από τη Βουλή να
εγκρίνει συμπληρωματικό προϋπολογισμό 667
χιλιάδων ευρώ προκειμένου να προχωρήσει σε νέες προσλήψεις ΣΥΟΠ.
Το πιο ανησυχητικό, όμως, στοιχείο που αφήνει πίσω του το όλο
ζήτημα, αφορά την ίδια την Εθνική
Φρουρά και το πώς αντιμετωπίζει
τις επιπτώσεις που εκ των πραγμάτων θα κληθεί να διαχειριστεί εάν
και εφόσον προχωρήσει η υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού
Συμβουλίου. Τηρώντας αποστάσεις
ασφαλείας από το πολιτικό κομμάτι
της απόφασης, εντός της Εθνικής
Φρουράς φαίνεται να επικρατεί
σκεπτικισμός για τα κενά που θα
δημιουργηθούν σε υπηρεσιακό επίπεδο από την προσωρινή απόλυση
μεγάλου αριθμού εθνοφρουρών,
τα οποία εάν και εφόσον υλοποιηθεί
η απόφαση θα πρέπει να καλυφθούν
άμεσα. Το δεύτερο ζήτημα που τίθεται από στρατιωτικής απόψεως

Με το πρακτικό κομμάτι της απόφασης των προσωρινών απολύσεων, ενστάσεις και διαφωνίες καταγράφονται και εντός της Εθνικής Φρουράς σύμφωνα με την
πληροφόρηση που έχει στη διάθεσή της η «Κ».
αφορά την κοινωνική προέκταση
του όλου ζητήματος, δηλαδή τη
διάκριση σε σχέση με τη μεγάλη
πλειοψηφία των εθνοφρουρών, οι
οποίοι θα κινηθούν στο πνεύμα
του νόμου και θα ολοκληρώσουν
τις υποχρεώσεις τους έναντι της
Εθνικής Φρουράς. Βεβαίως, από
την όλη εξίσωση δεν μπορεί να παραγνωρισθεί και το οικονομικό κομμάτι, το οποίο αν και για την ώρα
παραμένει αδιευκρίνιστο, εκτιμάται
ότι μπορεί να ανέλθει σε μερικά
εκατομμύρια ευρώ.

Διαφωνίες

Η τροπή που έχει προσλάβει το
όλο θέμα φέρνει στην επιφάνεια
τον διαφορετικό τρόπο θεώρησης
των εμπλεκομένων επί του ζητή-

ματος. Σύμφωνα με πληροφορίες
που έχει στη διάθεσή της η «Κ», η
προοπτική προσωρινής απόλυσης
μεγάλου αριθμού εθνοφρουρών έτυχε αρνητικής υποδοχής στα υψηλά
κλιμάκια της Εθνικής Φρουράς. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, εντός
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής
Φρουράς (ΓΕΕΦ) καταγράφονται
διαφωνίες με το πρακτικό κομμάτι
της απόφασης η οποία όπως λέγεται,
συνιστά προνομιακή μεταχείριση
για κάποιους εθνοφρουρούς. Παρά
τον θόρυβο που έχει προκληθεί ακόμα και το Υπουργείο Άμυνας δεν
είναι σε θέση να προσδιορίσει με
ακρίβεια τον αριθμό των εθνοφρουρών που επικαλούνται λόγους σπουδών προκειμένου να απολυθούν
προσωρινά. Ανεπίσημες πληροφο-

ρίες κάνουν λόγο για κατ΄αρχήν ενδιαφέρον 296 εθνοφρουρών. Με
βάση ενημέρωση της «Κ» από πηγές
της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής,
από τους 296 φερόμενους ενδιαφερόμενους το 50% φαίνεται να αφορά
περιπτώσεις εθνοφρουρών από τη
Λευκωσία, 25% από τη Λεμεσό και
το υπόλοιπο 25% από την υπόλοιπη
χώρα.

Η Βουλή

Με την κοινωνική πίεση να εντείνεται, το όλο κλίμα που έχει δημιουργηθεί μετατοπίζεται σε πολιτικό επίπεδο. Εδώ χαρακτηριστική
είναι η εικόνα που επικρατεί στη
Βουλή, η αρμόδια επιτροπής της
οποίας εντοπίζει προσπάθεια, από
πλευράς κυβέρνησης να της πετάξει

το μπαλάκι υλοποίησης της απόφασης, μέσω της έγκρισης ενός
συμπληρωματικού προϋπολογισμού
της τάξης των 667 χιλιάδων ευρώ
για την κάλυψη των κενών από την
προσωρινή απόλυση εθνοφρουρών.
Μέλη της Επιτροπής Άμυνας, με τα
οποία μίλησε η «Κ», θεωρούν πως
η θέση της κυβέρνησης να συνδέσει
την αποδέσμευση του κονδυλίου
με τις προσωρινές απολύσεις, συνιστά εργαλείο πίεσης προς τη Βουλή, προκειμένου να αποφύγει η ίδια
τις πιέσεις που φαίνεται να έχει δεχθεί για ικανοποίηση του αιτήματος.
Μέλη της Επιτροπής Άμυνας κατά
την διάρκεια ενημέρωσης από τον
Υπουργό Άμυνας Χαράλαμπο Πετρίδη εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά
τους με τον πρόεδρο της Επιτροπής

Πηγές από το Υπουργείο Άμυνας
υποστηρίζουν πως εάν η Βουλή δεν
εγκρίνει τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό τότε δεν θα ικανοποιήσει όσους ενδιαφέρονται να απολυθούν προσωρινά για λόγους σπουδών. Το κονδύλι που ζητάει το ΥΠΑΜ
θα διατεθεί για την πρόσληψη αριθμού ΣΥΟΠ, οι οποίοι θα καλύψουν
τα κενά των προσωρινών απολύσεων. Ωστόσο και εδώ καταγράφονται απόψεις που δείχνουν πως
τα κενά δεν μπορούν να καλυφθούν
με τον τρόπο που σχεδιάζει το
ΥΠΑΜ. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος
για νέες προσλήψεις σε ποσοστό
80% του τελικού αριθμού των προσωρινών απολύσεων. Δηλαδή εάν
απολυθούν 100 εθνοφρουροί στη
θέση τους, θα προσληφθούν 80
ΣΥΟΠ. Αριθμός ο οποίος θεωρείται
μικρός, που εκτός των άλλων δεν
θα είναι σε θέση να καλύψει τις
πραγματικές ανάγκες υπηρεσίας
που καλύπτουν εθνοφρουροί, σημείωναν με νόημα στρατιωτικές πηγές στην «Κ». Οι ίδιες πηγές εκτιμούν
πως ακόμα και να προχωρήσει το
Υπουργείο Άμυνας με νέες προσλήψεις αυτές με τα δεδομένα που
υπάρχουν θα καθυστερήσουν, μιας
και με βάση την εμπειρία που υπάρχει το ενδιαφέρον είναι μικρό. Επιπλέον λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία από την εφαρμογή του θεσμού των ΣΥΟΠ, μια νέα πρόσληψη
εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να
αποτελέσει λύση μιας και με βάση
το πρόγραμμα υπηρεσίας, ένας
ΣΥΟΠ δεν θα είναι σε θέση να φέρει
εις πέρας το πρόγραμμα υπηρεσιών
ενός εθνοφρουρού. Κάτι, που όπως
πιστεύεται, θα επηρεάσει την καθημερινότητα στα στρατόπεδα και
ενδεχομένως για την κάλυψη των
κενών να αναζητηθούν άλλες λύσεις.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ

Μ

έχρι και τα δεκάξι μου, πίστευα πως όλοι ξεκινάμε τη
ζωή μας πάνω-κάτω από την
ίδια γραμμή εκκίνησης. Ότι στην
Κύπρο υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη και πως παρά τα στραβά και
τα ανάποδα,αργά ή γρήγορα, το κοινωνικό κράτος θα μας φέρει στην
ίδια ευθεία. Βεβαίως μέχρι εκείνου
του χρονικού σημείου, το βασικό
μου κριτήριο ήταν το σχολείο. Σε
μια εποχή που τα ιδιωτικά λύκεια,
ήταν δεν ήταν δύο σε κάθε επαρχία–και αυτά για υψηλά βαλάντια–
το δημόσιο σχολείο ήταν η επιτομή
της ίσης κατανομής πόρων προς
κάθε νέο πολίτη. Όλοι στα ίδια δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια. Ίδιοι
δάσκαλοι, ίδιοι καθηγητές, κοινή
εκπαίδευση για κάθε μαθητή. Ο
βαθμολογικός διαχωρισμός των καλών μαθητών από τους λιγότερο
μελετηρούς, ίσως να ενίσχυε κιόλας
την ψευδαίσθηση, πως το χάσμα
με τις ελίτ, συνθλίβεται με τη μελέτη
και τις ώρες που αφιέρωνε κανείς
στο διάβασμα.
Η πρώτη απώλεια αέρος από το

Η ανοιχτή πληγή της ισονομίας
σύννεφο της ισότητας ήλθε στα 17.
Στην τρίτη Λυκείου, με την Κύπρο
τότε να είναι εκτός Ε.Ε. και τα δίδακτρα για σπουδές στην Αγγλία
τριπλάσια των σημερινών, η εξασφάλιση θέσης σε ένα καλό ελληνικό
πανεπιστήμιο ήταν αγώνας δίχως
αύριο. Τα δημόσια σχολεία, με τις
δικές τους αδυναμίες, δεν ήταν αρκετά για να καλύψουν τον σκληρό
ανταγωνισμό. Έτσι ξεκινούσαν οι
κατηγοριοποιήσεις, όπου ο καθένας
αναλόγως του οικογενειακού προϋπολογισμού, πάλευε να βρεθεί στο
καλύτερο δυνατό φροντιστήριο. Κι
ενώ οι καλοί βαθμοί άνοιγαν τις
πόρτες σε κορυφαία φροντιστήρια,
το πρώτο σοκ, ήρθε στην αίτηση
για τον καλύτερο(!) τότε μαθηματικό
της πόλης. «Μα κύριε τάδε μου, ζητάτε από 18 και πάνω στα μαθηματικά. Τι άλλαξε»; Ε ναι, λέει. «Αλλά
το 20 του λυκείου Α δεν είναι ισάξιο
του 18 του λυκείου Β»! Η φράση
του βέβαια έκρυβε πολλά.Το λύκειο
Α΄ ήταν σχολείο κόκκινης ζώνης.
Σε υποβαθμισμένη περιοχή, με διαλυμένες οικογένειες και μαθητές
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Τα δημόσια σχολεία,
με τις δικές τους αδυναμίες, δεν ήταν αρκετά
για να καλύψουν τον
σκληρό ανταγωνισμό.
επιρρεπείς στην παραβατικότητα.
Ούτε παιδιά βουλευτών διέθετε,
ούτε γιατρών, ούτε δικηγόρων. Αυτοί
είχαν φροντίσει να «επιλέξουν» κάποιο λύκειο Β και συνάμα τους «καλύτερους» καθηγητές για τα βλαστάρια τους. Μπορεί το αδιάβλητο
των Εισαγωγικών Εξετάσεων για
τα δημόσια πανεπιστήμια να ήταν
βάλσαμο αξιοκρατίας, αλλά τα
«18άρια του λυκείου Β» είχαν ήδη
εξασφαλισμένη θέση-back-up σε
βρετανικά Πανεπιστήμια.Το πώς
βιώνει όμως ένας έφηβος την αδικία,
αντικατοπτρίζει την εκτίμηση που
αργότερα τρέφει ως πολίτης, προς
τους θεσμούς του κράτους. Τότε!
Σήμερα με τις τόσες επιλογές για
ιδιωτική εκπαίδευση και τα δημόσια

σχολεία κολλημένα σε άλλη δεκαετία, τολμά κανείς να μιλήσει για
κοινωνική δικαιοσύνη;
Την ψευδαίσθηση κατατρόπωσε
λίγους μήνες αργότερα, ο στρατός.
Ήδη από το ΚΕΝ, ξεκίνησαν οι «κρυφές» αναστολές/απαλλαγές .Έπειτα
ακολούθησαν οι πρώτες μεταθέσεις.
Η πράσινη γραμμή πάλευε να επανδρώσει φυλάκια και σκοπιές με αποδεκατισμένη υπηρεσιακή δύναμη,
αλλά τα στρατόπεδα στις πόλεις
βούλιαζαν με αποσπάσεις-βολέματα.
Ως απόδειξη της κρατούσας «δικαιοσύνης», ήρθαν οι δεύτερες μεταθέσεις, με νέα κυβέρνηση πια.
Τα «18αρια των λυκείων Β» που αδικήθηκαν στις πρώτες μεταθέσεις,
βρέθηκαν κι αυτά στις πόλεις, δίπλα
στο σπίτι τους με μπόνους την καθημερινή έξοδο. Τι κι αν πολλοί
φαντάροι είχαν ανάγκη από εισόδημα, έπρεπε να πάρουν διανυκτερεύσεις να εργαστούν, να συντηρήσουν οικογένειες και παιδιά.Τους
έσερναν σε ιερά εξέταση για να
«αποδείξουν διά του μέσου» τελικά,
πόσο το είχαν ανάγκη. Για αναστολή,

ούτε λόγος. Μόνο αν ήσουν φορτωμένος με αντικαταθλιπτικά – αν
είχες βεβαίως τα λεφτά να τα αγοράσεις. Τα θυμήθηκα όλα αυτά τα
όμορφα, όταν τις προάλλες πληροφορήθηκα για την απαράδεκτη απόφαση της κυβέρνησης να δώσει
αναστολή σε όσους κατέχουν θέσεις
σε βρετανικά πανεπιστήμια. Ως πρόφαση ήταν η διάκριση λέει, μεταξύ
των κοριτσιών που θα επωφελούνταν των χαμηλών διδάκτρων. Ουδείς
αντέτεινε όμως ότι η διάκριση μεταξύ των δύο φύλων είναι η βασικότερη διάκριση που προκαλεί επί
της αρχής του ο κυπριακός στρατός.
Εξάλλου το Brexit ήταν γνωστό από
το 2016, πανεπιστήμια υπάρχουν
και στις υπόλοιπες 27 χώρες της
Ε.Ε., ενώ η Πολιτεία διασφαλίζει
για τους πολίτες της την πρόσβαση
σε δωρεάν τριτοβάθμια εκπαίδευση,
τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.
Η ουσία όμως του ζητήματος δεν
είναι στο αν ευνοήθηκαν ορισμένοι,
αλλά στο ότι αποστερούνται οι υπόλοιποι τα ίδια δικαιώματα. Η φιλο-

σοφία της κληρωτής θητείας, έναντι
της εθελοντικής-αμειβόμενης, είναι
να άρει την ενδεχόμενη κοινωνική
αδικία του να υπηρετούν στο στρατό
κυρίως τα χαμηλά εισοδηματικά
στρώματα, καθώς όλοι ανεξαιρέτως
οφείλουν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Πρώτοι και
καλύτεροι, όμως, οι ίδιοι οι θεσμοί
και υποτιθέμενοι θεματοφύλακες
του κράτους δικαίου, προκαλούν
κατά καιρούς σοβαρές διακρίσεις,
συντηρώντας μια ανοικτή πληγή
στην αρχή της ισονομίας. Η συγκεκριμένη δε απόφαση αποτελεί
μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για
διεκδικήσεις, οι οποίες θα περιορίσουν τις γενικότερες διακρίσεις που
παράγει το ίδιο το στράτευμα. Ίσως
ακόμα και για διεκδικήσεις που θα
αλλάζουν την ίδια τη μορφή της
Εθνικής Φρουράς, ώστε να τη σπρώξουν επιτέλους σε ένα επαγγελματικό και πιο αξιόπιστο μηχανισμό
προστασίας.

Ο κ. Πάνος Λοΐζου Παρράς
είναι οικονομολόγος.
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Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ «Κ»

Υπεύθυνη πολιτική απόφαση η αναβολή

Έγινε κατόπιν συστάσεων από το υπουργείο Εργασίας εξαιτίας του καύσωνα και όχι της μη ετοιμότητας λέει ο ο υπουργός Παιδείας
Συνέντευξη στη
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Ναι, ο καύσωνας δεν μας ρώτησε,
ήρθε την περασμένη Πέμπτη» λέει
στη συνέντευξή του στην «Κ» ο
υπουργός Παιδείας Πρόδρομος Προδρόμου, κληθείς να σχολιάσει γιατί
αναβλήθηκε το άνοιγμα των σχολείων την υστάτη. Κληθείς να σχολιάσει αν η παιδεία είναι τελικά η
αχίλλειος πτέρνα της κυβέρνησης
στη διαχείριση της πανδημίας, ο
ίδιος απαντά πως αν υπάρχει αχίλλειος πτέρνα, αυτή είναι οι αρνητές
που γκρινιάζουν αντί να συμβάλουν
στον κοινό στόχο. Εξηγεί για ποιο
λόγο δεν λήφθηκαν μέτρα εγκαίρως,
αν ξεκινά ένα κυνήγι μαγισσών και
μετατόπισης ευθυνών, επιρρίπτοντας
ευθύνες σε εκπαιδευτικούς. Απαντά
στο αν τίθεται θέμα παραίτησής του
και αν έχει στοχοποιηθεί από κυβερνών κόμμα και κυβέρνηση.
–Η παιδεία θεωρήθηκε η αχίλλειος
πτέρνα της κυβέρνησης στην διαχείριση της πανδημίας. Πώς το
εξηγείτε;
–Ας δούμε μια στιγμή την πραγματικότητα. Πραγματικότητα στον
χώρο της εκπαίδευσης είναι ότι το
δημόσιο σχολείο στήριξε τα παιδιά,
παρά την απειλή του κορωνοϊού.
Επιπλέον, μέσα σε έκτακτες και εντελώς απρόβλεπτες συνθήκες, ξεκινώντας σχεδόν εκ του μηδενός, είχαμε για πρώτη φορά εξ αποστάσεως
εκπαίδευση στην Κύπρο. Μετά, τον
Μάιο κερδίσαμε το στοίχημα της
ασφαλούς επιστροφής στα σχολεία
και της λειτουργίας τους με Υγειονομικά Πρωτόκολλα. Παρ’ όλες τις ανησυχίες που ακούγονταν τότε, οι οποίες ήταν βέβαια κατανοητές, τα σχολεία λειτούργησαν ομαλά και ήταν
υγειονομικά ασφαλής χώρος. Τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί μας βοήθησαν τα παιδιά να εμπεδώσουν
τους κανόνες υγειονομικής προστασίας. Αν υπάρχει αχίλλειος πτέρνα,
αυτή είναι μάλλον οι αρνητές και
όσοι διαρκώς γυρεύουν προφάσεις
για να γκρινιάζουν, αντί να συμβάλουν στον κοινό στόχο.
–Το χωρίς προβλήματα είναι σχετικό δεδομένου ότι υπήρξαν από
παντού πολλές αντιδράσεις.
–Θυμάστε τι έλεγαν για τις παγκύπριες εξετάσεις; Και τι δεν ακούσαμε τότε... Προειδοποιήσεις, διαμαρτυρίες για ελλείψεις, προβλέψεις
αποτυχίας... και τόσα άλλα. Και όμως.
Έγιναν κανονικότατα με επιτυχία.
Με προσαρμογή στα όσα διδάχτηκαν
οι μαθητές. Να σας πω μήπως και
άλλα παραδείγματα; Γιατί όμως να
θεωρούμε ότι αυτοί που αντιδρούν,
ορισμένοι μάλιστα μόνιμα διαμαρτυρόμενοι, έχουν κάποια σωστή βάση; Θυμάστε όσους διαρκώς αμφέβαλλαν και αμφισβητούσαν για την
τήρηση των υγειονομικών κανόνων
στα σχολεία; Πού είναι τώρα; Αν,
λοιπόν, θέλουμε να έχουμε συνέπεια
και να δώσουμε συνέχεια στα λεγόμενα, γιατί δεν ζητάτε κάποιο σχόλιο
από όσους έβαζαν τότε συνεχώς προ-

τίωση των καιρικών συνθηκών. Το
ίδιο απόγευμα ακολούθησε κοινή
σύσκεψη, όπου, με απόλυτη ομοφωνία όλων των ενδιαφερόμενων,
εκπαιδευτικών οργανώσεων και οργανωμένων γονέων, λήφθηκε η απόφαση. Το ότι κάποιοι από αυτούς
που ζήτησαν την αναβολή μετά επέκριναν διότι, λέει, δεν ήταν έτοιμα
τα σχολεία, είναι μια άλλη υπόθεση.
Μερικοί και συγκεκριμένοι, εκπαιδευτικοί συνδικαλιστές, όχι όλοι...
Ήταν πάντως μια απόφαση μετά
από αίτημα και των γονιών και των
εκπαιδευτικών. Θεωρώ ότι ήταν μια
υπεύθυνη απόφαση.
–Αν το πρόβλημα είναι ο καύσωνας για ποιο λόγο ο καύσωνας δεν
επηρέασε και τα ιδιωτικά σχολεία;
Δεν έχουν όλα τα ιδιωτικά, κλιματιστικά…
–Είναι καλά να γνωρίζουμε κάποια
πράγματα και να ξεχωρίζουμε. Τα
ιδιωτικά σχολεία, η λειτουργία των
οποίων διέπεται βεβαίως από νομοθεσία και σε αρκετά ζητήματα οφείλουν να ακολουθούν τις γενικότερες
αποφάσεις και οδηγίες, σε αυτό το
ζήτημα ήταν ελεύθερα να πάρουν
τις δικές τους αποφάσεις. Ο νόμος
λέει ότι ρυθμίζουν με δικούς τους
κανονισμούς την έναρξη και λήξη
των μαθημάτων...

σκόμματα, προανήγγειλαν αποτυχία
ή έκαναν μεγαλόστομες επικρίσεις
και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο
να ανακόψουν τις προσπάθειες;
–Γιατί δεν λάβαμε μέτρα νωρίτερα
δεδομένου ότι ήταν αναμενόμενο
ένα δεύτερο κύμα πανδημίας,
όπως λεγόταν και μείναμε τελευταία στιγμή να ψάχνουμε θρανία;
–Διότι πρέπει να κάνουμε υπεύθυνη διαχείριση. Κάποιοι λένε «γιατί
δεν παραγγείλατε θρανία νωρίτερα,
τον Ιούλιο;». Τι ξέραμε τότε; Γνωρίζαμε ότι, όπως λειτούργησαν και τα
σχολεία μας με τις επιδημιολογικές
οδηγίες, θα έπρεπε να έχουμε τα
θρανία σε ένα μέτρο απόσταση. Αυτό
νομίζετε ότι θα έπρεπε να είχαμε
κάνει; Με τα δεδομένα, τη γνώση
και τις οδηγίες που είχαμε τον Ιούλιο,
με τις τότε υγειονομικές οδηγίες, για

Γενικά τα σχολεία είναι
έτοιμα. Στις λίγες περιπτώσεις όπου τυχόν
υπάρχουν προβλήματα,
τι σημαίνει αυτό; Ότι θα
αρχίσουμε να φωνάζουμε
και να διαμαρτυρόμαστε;
να πάμε όλοι στα σχολεία τον Σεπτέμβριο, θα έπρεπε να είχαμε παραγγείλει περίπου 95 χιλιάδες μονοθέσια θρανία– και πάλι θα ήταν
αμφίβολο αν θα μπορούσε να είχαμε
παντού το μέγιστο, 25 παιδιά σε κάποιες τάξεις. Δεν είναι το κόστος το
πρόβλημα (που θα ήταν βέβαια σχεδόν τρία εκατομμύρια). Αλλά είναι
ότι με τα όσα ισχύουν, μια τέτοια
διαδικασία προσφορών και αγοράς
θα ολοκληρωνόταν στην καλύτερη
περίπτωση τα Χριστούγεννα και πιθανότατα μετά, το 2021. Ενώ, με την
υγειονομική οδηγία που δόθηκε τελικά λίγες μέρες πριν από τις 21 Αυγούστου, οπότε και έγινε το Υπουργικό Συμβούλιο και πήραμε οριστικές
αποφάσεις, δεν θα χρειάζονταν όλα
εκείνα τα θρανία. Τι θα έλεγαν τότε
αυτοί οι μονίμως πρόθυμοι επικριτές;
Αφήνω το ενδεχόμενο να υπήρχε
στο μεταξύ κάποια επιδείνωση και
να ήταν εντελώς διαφορετικός ο χάρτης και οι ανάγκες. Η σωστή προσέγγιση ήταν λοιπόν να έχουμε τις
τελικές αποφάσεις, το διάταγμα του
Υπουργείου Υγείας και να το εφαρμόσουμε. Εκείνο που έπρεπε να κάνουμε όμως, στο μεταξύ, ανεξαρτήτως των υγειονομικών συνθηκών
και για το οποίο έπρεπε να προνοήσουμε, το έχουμε κάνει. Είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός για το ψηφιακό
σχολείο, για την αναβάθμιση της δικτύωσης των σχολείων και τη συμπλήρωση του εξοπλισμού για την εξ
αποστάσεως εκπαίδευση. Είναι το
σχέδιο που αναπτύξαμε με την υπο-

Λανθασμένα στοιχεία

Περίπου 100 χιλιάδες μαθητές και 13 χιλιάδες εκπαιδευτικοί πάνε σχολείο. Ο μεγαλύτερος οργανωμένος πληθυσμός
που θα κινηθεί και θα εργασθεί σε συγκεκριμένους χώρους με εφαρμογή του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.
στήριξη του Υφυπουργείου Έρευνας,
Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
και το οποίο βρίσκεται σε εφαρμογή.
Με δαπάνες 2,5 έως 3 εκατομμύρια
ετησίως, από φέτος, για τα επόμενα
πέντε χρόνια. Σημειώστε, όμως, ότι
δεν ακούω κανέναν να μιλά γι’αυτό,
αλλά ατέρμονες συζητήσεις του
«γιατί δεν κάνετε το ένα», «γιατί δεν
σκεφτήκατε το άλλο»... Καλά είναι
να μιλάμε θεωρητικά. Καλά φαίνεται
ότι τα λένε και κάποιοι που μιλούν
χωρίς γνώση των πραγματικών δεδομένων, στο περίπου... Στην πράξη
όμως αυτή τη στιγμή τα σχολεία
εφαρμόζουν την αρχή ότι υγεία και
παιδεία πάνε μαζί. Το να συζητούν
κάποιοι χωριστά για την εκπαίδευση
ή χωριστά για την υγεία δεν ταιριάζει.

Και όλο αυτό το όψιμο ενδιαφέρον
για θρανία και κοντραπλακέ, πραγματικά με εντυπωσιάζει. Σημασία
έχει ότι θα πρέπει να πάμε στα σχολεία. Το έχουμε εξασφαλίσει, χωρίς
να ήταν αυτονόητο. Περίπου 100 χιλιάδες μαθητές και 13 χιλιάδες εκπαιδευτικοί πάνε σχολείο. Ο μεγαλύτερος οργανωμένος πληθυσμός
που θα κινηθεί και θα εργασθεί σε
συγκεκριμένους χώρους με εφαρμογή
του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου.

Ο καύσωνας...

–Μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή διαβεβαιώνατε πως τα
σχολεία ήταν έτοιμα να ανοίξουν.
Τι μεσολάβησε την τελευταία στιγμή που οδήγησε στην αναβολή

Κάποιοι εκπαιδευτικοί είχαν άλλη ατζέντα
–Δεν σας ανησυχεί το ενδεχόμενο ρήξης με τους εκπαιδευτικούς σε μία
τόσο κρίσιμη χρονική συγκυρία; Το έκανε και ο προκάτοχός σας και
είδαμε την κατάληξή του…

–Γιατί ρήξη; Στόχος μας είναι να πάνε όλα τα παιδιά στα σχολεία με
ασφάλεια, αλλά και οι εκπαιδευτικοί να μπορέσουν μέσα σε συνθήκες ασφάλειας να επιτελέσουν το έργο τους. Κοινός στόχος. Ρήξη
μπορεί να υπάρξει με όσους θα προτιμούσαν να δουν τα σχολεία να
μην μπορούν να ανοίξουν. Κάποιοι λίγοι που δεν έχουν τον κοινό
στόχο, αλλά ίσως έχουν άλλη «ατζέντα». Και αυτό δεν μας επιτρέπεται να το δεχτούμε. Με τους εκπαιδευτικούς έχουμε τους ίδιους στόχους. Το ξέρω, το διαπιστώνω, καθημερινά μιλώ με δεκάδες εκπαιδευτικούς και ταυτόχρονα με την ηγεσία των οργανώσεών τους. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι απλό και καθαρό. Να λειτουργήσουν τα σχολεία και να είναι ένας χώρος υγειονομικής ασφάλειας.
Αυτό μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε.

της επαναλειτουργίας τους;
–Μεσολάβησαν συνθήκες εξαιρετικά υψηλής θερμοκρασίας. Μιλάτε
για «τελευταία στιγμή» και πάλι. Ναι,
ο καύσωνας δεν μας ρώτησε, ήρθε
την περασμένη Πέμπτη. Τι μεσολάβησε; Θα ακούσατε υποθέτω ότι την
Παρασκευή το πρωί ήρθε στο Υπουργείο γραπτό αίτημα της Παγκύπριας
Συνομοσπονδίας Γονέων Γενικής,
Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης
για αναβολή. Ταυτόχρονα ζητούσαν
αναβολή και οι τρεις εκπαιδευτικές
οργανώσεις, ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ. Λίγο μετά το μεσημέρι της ίδιας
μέρας ζήτησε αναβολή και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Δημοτικής. Δηλαδή όλοι. Επεδίωξα και
είχα έκτακτη σύσκεψη την ίδια μέρα
με την υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην
οποία συμμετείχε με μέθοδο τηλεδιάσκεψης και ο υπουργός Υγείας.
Η κα Αιμιλιανίδου ζήτησε την εμπειρογνωμοσύνη και τη συμβουλή
του διευθυντή του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του κ. Γιαννάκη.
Αυτό που μας είπαν ήταν ότι πράγματι στις σχολικές αίθουσες θα υπήρχαν συνθήκες ιδιαίτερα αυξημένου
θερμικού φόρτου. Με ασυνήθιστα
υψηλές θερμοκρασίες, αυξημένη
υγρασία και υψηλή ακτινοβολία και
επιπλέον στους εξωτερικούς χώρους,
σκόνη στην ατμόσφαιρα. Η σύσταση
ήταν να αναβάλουμε, αν ήταν δυνατό,
την έναρξη των μαθημάτων, αφού
αναμενόταν σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις κάποια βελ-

–Μιλήσατε για ευθύνες εκπαιδευτικών στην όλη διαδικασία. Αυτό
δεν αποτελεί μετάθεση της ευθύνης και κυνήγι μαγισσών;
–Μίλησα για μεμονωμένες περιπτώσεις πλημμελούς άσκησης των
καθηκόντων από κάποια πρόσωπα
με θέση ευθύνης. Όχι για εκπαιδευτικούς γενικά και αόριστα, αλλά για
μερικούς, πολύ λίγους διευθυντές
σχολείων. Μερικές περιπτώσεις. Πολύ λίγες, ευτυχώς, παγκυπρίως. Η
όποια αδιαφορία ή οι παραλείψεις
των ελαχίστων αντιστρατεύονται
και αδικούν την εργασία και την
αφοσίωση της μεγάλης μάζας των
εκπαιδευτικών. Κυνήγι μαγισσών;
Είναι «κυνήγι μαγισσών» όταν δεκάδες άνθρωποι έχουν εργαστεί
ακόμα και υπερωρίες και φτάνει η
ώρα της εγκατάστασης του εξοπλισμού στο σχολείο, αλλά το σχολείο
παραμένει κλειστό; Είναι «κυνήγι
μαγισσών» όταν ένας υπεύθυνος
για το σχολείο αρνείται να υποβάλει
τις ανάγκες ή δίνει επί σκοπώ λανθασμένα στοιχεία; Υπήρξαν μερικές
περιπτώσεις. Μερικές μόνο, γιατί
πρέπει να πω ότι οι διευθυντές των
σχολείων είναι οι στενότεροι και
εξαιρετικά πολύτιμοι συνεργάτες
μας. Και αν το ανέφερα δημόσια
είναι για να ξέρουν πέραν πάσης
αμφιβολίας και οι πλείστοι αφοσιωμένοι διευθυντές και οι χιλιάδες των
εκπαιδευτικών ότι εκτιμώνται δεόντως οι προσπάθειες και η αφοσίωσή τους και το Υπουργείο δεν
μπορεί ούτε να ανεχτεί τους λίγους
που αντιστρατεύονται τη συνολική
προσπάθεια ούτε να επιτρέψει σε
μερικούς να χαλάνε την προσπάθεια
των πολλών.

Εχω και τη στήριξη του Προέδρου Αναστασιάδη και του Αβέρωφ…
–Διαβεβαιώνετε ότι τη Δευτέρα
όλα θα είναι έτοιμα;
–Αυτή την εβδομάδα επισκέφθηκα αρκετά σχολεία. Οι κάμερες
της τηλεόρασης έδειξαν προχθές
τις αίθουσες διδασκαλίας και τους
χώρους, για παράδειγμα, στο Παγκύπριο Γυμνάσιο. Αλλά και στο Δημοτικό της Ακρόπολης, από τη δημοτική εκπαίδευση. Αυτά όπως και
τα περισσότερα σχολεία ήταν έτοιμα από μέρες προηγουμένως. Οι
εικόνες μιλούσαν. Υποδειγματική
οργάνωση. Στο Παγκύπριο Γυμνάσιο όλες οι αίθουσες ήταν οργανωμένες με τις αποστάσεις και παντού με μονοθέσια θρανία. Έκαναν
περισσότερα από όσα είχαμε προγραμματίσει. Για να γίνει εκεί, μπορεί να γίνει και αλλού. Γνωρίζω
προσπάθειες και θαυμάσια αποτελέσματα και στην Πάφο, στη Λάρνακα, είδα το Λύκειο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ στη Λάρνακα και

το Δ΄ Δημοτικό Αραδίππου. Αλλά
και στην περιοχή ελεύθερης Αμμοχώστου, σε σχολεία της Λεμεσού...Υπάρχουν βέβαια κατά τόπους
και ιδιομορφίες, κάποιες πιο δύσκολες περιπτώσεις, σε ορισμένα
σχολεία ελλείψεις. Σε μερικά μόνο.
Γενικά όμως τα σχολεία είναι έτοιμα. Στις λίγες περιπτώσεις όπου
τυχόν υπάρχουν προβλήματα, τι
σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι θα αρχίσουμε να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε; Όχι. Πρέπει το ταχύτερο να λύσουμε τα όποια προβλήματα. Για μένα σε τέτοια ζητήματα όπως και στην πολιτική γενικά
υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης. Ο
ένας, αναζητώ τα προβλήματα για
να τα φωνάζω ή και για να αφορμολογούμαι να καταφερθώ εναντίον
των άλλων. Ο άλλος τρόπος και η
άλλη προσέγγιση, είναι να αναζητώ
και να εντοπίζω τα προβλήματα
για να τα λύσουμε μαζί. Αυτή η

Εάν αναζητείτε ρωγμές
και παραιτήσεις σε μια
κυβέρνηση, η οποία, τηρουμένων των αναλογιών
και με διεθνείς συγκρίσεις, αντιμετωπίζει με
σημαντικές επιτυχίες
την πρόκληση της πανδημίας, μπορεί και να δυσκολευτείτε.

δεύτερη είναι η δική μου προσέγγιση και πολιτική.
–Κάποιοι έθεσαν θέμα έμπρακτης
ανάληψης πολιτικής ευθύνης.
Σκεφτήκατε το ενδεχόμενο παραίτησής σας;
–Ανάληψης ευθύνης για ποιο
πράγμα; Για το ότι οι εκπαιδευτικοί
δυσκολεύονται –και πράγματι είναι
δύσκολο– να διδάσκουν και να φορούν μάσκα; Μήπως ακόμα για το
ότι συνδικαλιστής ηγέτης είχε μεγαλόστομα διαμαρτυρηθεί τον περασμένο Μάρτιο, λέγοντας στην
τηλεόραση ότι το υπουργείο «παίζει
με τη ζωή των εκπαιδευτικών», αλλά
τελικά αποδείχτηκε ότι τα σχολεία
ήταν χώρος υγειονομικά ασφαλής;
Ανάληψη ευθύνης μήπως για το ότι
για πρώτη φορά εφαρμόσαμε εξ
αποστάσεως εκπαίδευση στο δημόσιο σχολείο και τώρα αναπτύσσουμε σχέδιο για να κάνουμε μόνιμη
αυτή την κατάκτηση; Εάν αναζη-

τείτε ρωγμές και παραιτήσεις σε
μια κυβέρνηση, η οποία, τηρουμένων των αναλογιών και με διεθνείς
συγκρίσεις, αντιμετωπίζει με σημαντικές επιτυχίες την πρόκληση
της πανδημίας, μπορεί και να δυσκολευτείτε. Αν θα πρέπει να παραιτηθούμε από κάτι είναι από την
ευκολία να χάνουμε τους σημαντικούς στόχους τους οποίους μπορούμε να κερδίσουμε χάρη στις ποιότητες αυτού του τόπου και του λαού, με σωστό σχεδιασμό και με γνώση και να κυνηγάμε άλλα πράγματα.
–Αισθάνεστε αδίκως στοχοποιημένος από την κυβέρνηση και
το κυβερνών κόμμα ή σε όλη
αυτή τη διαδικασία είχατε την
πλήρη στήριξή τους;
–Εντυπωσιάζομαι να ακούω διαρκώς αυτή τη στερεότυπη ανακρίβεια.
Κυβερνών κόμμα, που λέτε,τι ακριβώς εννοείτε; Κυβερνών κόμμα σημαίνει άραγε ότι ο Πρόεδρος της

Δημοκρατίας είναι ηγέτης του Δημοκρατικού Συναγερμού; Διότι εγώ
ξέρω ότι κυβερνά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και ηγέτης του ΔΗΣΥ είναι ο Αβέρωφ Νεοφύτου. Πόσος
καιρός ακόμα θα χρειαστεί για να
συνειδητοποιήσουμε πλήρως ότι η
Κύπρος είναι προεδρική δημοκρατία;
Γι’αυτό όμως που υπονοείτε, εγώ
γνωρίζω καλά για τη στήριξη του
Προέδρου και της ηγεσίας του ΔΗΣΥ.
Αλλά, αντί να σας πω εγώ εκείνο
που ξέρω καλά και που ζω με τη
στενή συνεργασία μας καθημερινά,
θα μπορούσατε να το διασταυρώσετε, γιατί δεν ρωτάτε καλύτερα
τον πρόεδρο του ΔΗΣΥ, τον φίλτατο
Αβέρωφ Νεοφύτου; Ρωτήστε και
νομίζω ότι δεν θα μείνει καμία απορία... Να σας πω κάτι ειλικρινά; Η
μόνη «στοχοποίηση» που βλέπω είναι από αυτή την ερώτηση που μου
κάνετε. Η οποία όμως μάλλον δεν
βρίσκει στόχο.
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Παιδιά και
δάσκαλοι
κάτω από
τα αντίσκηνα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΛΕΝΕΙΟ
ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Α΄
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Β΄
ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ Γ΄

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τέτοιες ημέρες πριν από 46 χρόνια
τα σχολεία ετοιμαζόντουσαν να
ανοίξουν, αλλά σε πραγματικά τραγικές καταστάσεις. Στις 14 Αυγούστου είχε ξεκινήσει ο Αττίλας Β΄,
και όπως διαβάζουμε στην εφ. «Αγώνας» (30/8/1974): «Σταδιακώς θα αρχίση η λειτουργία των σχολών κατωτέρας και μέσης εκπαιδεύσεως».
Οι σκέψεις για χρήση αντίσκηνων
πρώιμες: «Παραλλήλως [το Υπουργείο Παιδείας] προμηθεύεται μεγάλα
αντίσκηνα χωρητικότητος 100 ατόμων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν
ως σχολεία εις προσφυγικούς καταυλισμούς». Στις 11 Σεπτεμβρίου
άρχισαν οι εγγραφές, οι εκτοπισθέντες διαμένοντες σε καταυλισμούς
μπορούσαν να εγγράψουν τα παιδιά
τους απευθυνόμενοι στον διευθυντή
του καταυλισμού. Στις 18 Σεπτεμβρίου στις εφημερίδες δημοσιεύονταν ρεπορτάζ σχετικά με τα λειτουργούντα Δημοτικά σχολεία. Είκοσι
ένα στη Λευκωσία, πέντε στην Αμμόχωστο, Δέκα επτά στη Λάρνακα,
36 στη Λεμεσό και όλα της επαρχίας
Πάφου. Ακόμα τα αντίσκηνα δεν είχαν γίνει τάξεις, στην Ξυλοτύμπου,
στον Σταυρό, και αλλού. Σύμφωνα
με τα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας περίπου 42.000 μαθητές δημοτικών και γυμνασίων (εξατάξιου)
επηρεάστηκαν. Συνολικά 166 δημοτικά σχολεία, από σύνολο 349 δημοτικών. Στο Γυμνάσιο άρχισαν τα
πρώτα μαθήματα στις 9 και 10 Οκτωβρίου με διπλή φοίτηση και σταδιακά
ακολούθησαν και τα υπόλοιπα. Αλλά
ας αφήσουμε τους πρωταγωνιστές
να τα πουν καλύτερα.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ

Από τον Άγιο Αμβρόσιο της Κερύνειας, δάσκαλος ο Ανδρέας Χατζηπαύλου, μετά την εισβολή αναγκάστηκε να καταφύγει στην Ξυλοτύμπου, «όπου και κληθήκαμε να
διδάσκουμε στον χώρο που βρεθήκαμε πρόσφυγες. Ως διευθυντής
ανέλαβα μαζί με άλλους διευθυντές
και συναδέλφους να οργανώσουμε
αυτό το έκτακτο σχολείο. Πολλά
ήταν τα παιδιά όμως ελάχιστες ήταν
οι αίθουσες έτσι στήθηκαν στην αυλή του σχολείου αντίσκηνα που λειτουργούσαν ως αίθουσες διδασκαλίες. Γνωρίζοντας τη δύσκολη κατάσταση που βίωναν αυτά τα παιδιά,
ταλαιπωρημένα ψυχικά μα και σωματικά ένιωθα από τη μια το βάρος
της ευθύνης που είχα ως παιδαγωγός
να τους δώσω σωστή μόρφωση και
να τα βοηθήσω να βρουν τη δύναμη
να συνεχίσουν. Από την άλλη φοβόμουν και εγώ ο ίδιος, μα και αγωνιούσα για το μέλλον τους. Τα παιδιά
στην αρχή, μπαίνοντας στις τάξειςαντίσκηνα, ήταν φοβισμένα και ψυχικά συγκλονισμένα. Δεν γνωρίζονταν μεταξύ τους και αυτό τους δημιουργούσε μεγαλύτερη ανασφάλεια.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά κάποια

παιδιά που μας ρωτούσαν πότε θα
επιστρέψουν στο σχολείο τους, στο
χωριό τους για να βρεθούν με τους
συμμαθητές τους και τους φίλους
της γειτονιάς τους. Εμείς προσπαθούσαμε να τα βοηθήσουμε να γνωριστούν μεταξύ τους, να μοιραστούν
τις σκέψεις και τα συναισθήματά
τους και έτσι να πάρουν δύναμη και
θάρρος για να συνεχίσουν να ελπίζουν και να προοδεύουν. Μας εξέπληξε ο τρόπος με τον οποίο εξωτερίκευαν τον προσωπικό τους κόσμο τόσο στον προφορικό όσο και
στον γραπτό λόγο. Αυτό μας έκανε
να σκεφτούμε ότι θα ήταν καλό να
εκδοθούν αυτά που έγραφαν τα παιδιά για να γνωρίσει τόσο το κυπριακό
όσο και στο ευρύτερο κοινό τις τραγικές συνέπειες της εισβολής μέσα
από τα μάτια των αθώων παιδιών.
Τα παιδιά μετέτρεψαν τα δάκρυα
και τον πόνο σε ελπίδα μέσα από
τα λογοτεχνήματα που συγκλονίζουν
τον κάθε αναγνώστη».

ΜΑΡΟΥΛΑ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ

Η Μαρούλα Θεοδοσιάδου, διευθύντρια του Παιδικού Σταθμού και
Νηπιαγωγείου «Μάνα», που είχε δημιουργηθεί στον καταυλισμό του
Σταυρού Στροβόλου λέει στην «Κ».
«Με πόνο ψυχής αφήσαμε το δικό
μας σχολείο που λειτουργούσε στην
Παλλουριώτισσα και ιδρύσαμε νηπιαγωγείο μέσα στον καταυλισμό
Σταυρού. Εκεί δεχτήκαμε όλα τα
παιδιά, τα προσφυγόπουλα, μέσα
σε ένα αντίσκηνο που μας παραχώρησε η υπηρεσία Μέριμνας, το οποίο
το χωρίσαμε σε τρία μικρά δωματιάκια, το ένα το είχαμε ως υποδοχή
των παιδιών, και το στολίσαμε ως
ένα σπιτάκι, τοποθετώντας και τη
φωτογραφία του αρχιεπισκόπου
Μακαρίου με την επιγραφή θα γυρίσω κοντά σου σπιτάκι καλό. Θυμάμαι ότι τα παιδιά εκείνες τις ημέρες
ήταν όλα θλιμμένα, δεν ήθελαν ούτε
να φάνε, ούτε να παίξουν. Εμείς οι
δασκάλες συγκρατούσαμε τα δάκρυά
μας και προσπαθούσαμε να τα κάνουμε να χαρούν, παίζοντας μαζί
τους, διοργανώνοντας κουκλοθέατρο
και σιγά-σιγά αυτά τα παιδιά άρχισαν
να γελούν. Τα παιδιά που είχαμε
στο νηπιαγωγείο μας ήταν από τριών
έως πέντε χρόνων. Το απόγευμα μαζεύαμε όλες τις μητέρες των παιδιών
και τις απασχολούσαμε με εργόχειρα,
μουσική, τραγούδια, τις βοηθούσαμε
στις παραδοσιακές ασχολίες τους,
όπως το κέντημα, ό,τι έκαναν στα
χωριά τους. Να πούμε ότι το Σωματείο Ελληνίδων Κυριών «Μάνα» ήταν
ο σπόνσοράς μας. Το Υπουργείο
Παιδείας τότε μου ανέθεσε να ιδρύσω
νηπιαγωγεία σε πέντε προσφυγικούς
συνοικισμούς, το Νηπιαγωγείο ‘Μάνα’ καταυλισμού Σταυρού, Νηπιαγωγείο Κόκκινες, Ορφανοτροφείο
Ψημολόφου και Νηπιαγωγείο στην
Παλαιά Έκθεση. Το Υπουργείο λειτούργησε από την πρώτη στιγμή
για να οργανωθεί η κατάσταση, αλλά
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και τα σωματεία όπως «Η Μάνα»
βοήθησαν πάρα πολύ. Εμείς ό,τι είχαμε σε υλικά στο ‘Μάνα’ τα φέραμε
στους καταυλισμούς για να έχουν
να δουλέψουν τα παιδιά. Στον καταυλισμό μείναμε δύο χρόνια, ώσπου
έγιναν οι λεγόμενες παράγκες».

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΕΡΓΙΟΥ

Ο δάσκαλος Ανδρέας Σεργίου, με
καταγωγή από την Κοντέα Αμμοχώστου και υπηρετών το σχολικό
έτος 1973-1974 στη Βατυλή κλήθηκε
αμέσως να αναλάβει υπηρεσία ως
δάσκαλος, με 12ετή εμπειρία, στην
Ξυλοτύμπου, όταν απολύθηκε στις
30 Σεπτεμβρίου, από το 1974 έως
το 1981. «Κάλυψα όλη την περίοδο.
Το μεγαλύτερο σχολείο, που ήταν
σχολείο μαμούθ, ήταν το Πρώτο Δημοτικό, στο οποίο εκτός από τις 1213 ήδη υπάρχουσες σχολικές αίθουσες μπήκαν ακόμη οκτώ με αντίσκηνα. Ουσιαστικά επρόκειτο για
τέσσερα μεγάλα αντίσκηνα τα οποία
χωρίζονταν στη μέση και γίνονταν
δύο αίθουσες διδασκαλίας. Εκείνη
την εποχή, μέχρι το τέλος του 1974
–τα σχολεία άνοιξαν περίπου την
πρώτη του Οκτώβρη– λειτουργούσαμε με τρεις φοιτήσεις, η πρώτη

από τις 7:30 έως τις 10:30 το πρωί,
η επόμενη από τις 10:30 μέχρι τη 1
το μεσημέρι και η τρίτη από τις 1:30
έως τις 4:30 το απόγευμα. Τα πράγματα ήταν δύσκολα, αλλά δεν υπήρχε
άλλος τρόπος. Αργότερα έγιναν δύο
οι φοιτήσεις, η μία πρωινή και η
άλλη απογευματινή. Στο Δασάκι,
του οποίου τα παιδιά πήγαιναν σχολείο στην Ξυλοτύμπου, το απόγευμα
διοργανώναμε παιδικές λέσχες. Σχολείο στο Δασάκι φτιάχτηκε τέλος
το 1975, αρχές του 1976, 300-350
παιδιά το Δασάκι, από κοινότητες
της επαρχίας Αμμοχώστου και από
τις λίγες κατεχόμενες κοινότητες
της Λάρνακας, ακόμα και από την
Κερύνεια ακόμα. Τις πρώτες μέρες
υπήρχαν περίπου 1200 παιδιά, και
οι δάσκαλοι περίπου 60 και δούλευαν
σε τρεις και μετά δύο φοιτήσεις. Δεν
άκουγες από κανέναν δάσκαλο να
παραπονιέται ότι δούλευε στο αντίσκηνο, αυτό τον χώρο μπορούσα
να έχω, αυτόν αξιοποιούσα. Βιβλία
ορισμένα υπήρχαν, άλλα ερχόντουσαν από την Ελλάδα, και φυσικά
φτιάχναμε και εμείς σημειώσεις/φυλλάδια που μοιράζαμε στους μαθητές.
Μπορώ να πω πάντως ότι τα παιδιά
ήταν δραστήρια, είχαν έναν δυνα-

Τα σαλπίσματα
Η έκδοση «Παιδικά σαλπίσματα

πίκρας και ελπίδας» είναι μια
έκδοση των δημοτικών σχολείων Ξυλοτύμπου, Ορμήδειας και
Ξυλοφάγου, που κυκλοφόρησε
το 1975, με υπεύθυνο ύλης τον
Ανδρέα Χατζηπαύλου. Ο κος Ανδρέας Σεργίου μάς είπε ότι τα
παιδιά ήταν όλα στεναχωρημένα και πολύ λυπημένα, αλλά και
προβληματισμένα. «Στο βιβλίο
‘Παιδικά Σαλπίσματα πίκρας και
ελπίδας’ εκφράζεται η δύναμη
αυτών των παιδιών ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ τους
λειτουργούς της Βιβλιοθήκης
της Βουλής για την ευκαιρία να
μελετήσω το βιβλίο.

μισμό. Βγάλαμε πολλούς καλούς μαθητές, και από το Δασάκι έχω πολλούς μαθητές που τους θυμάμαι
μέχρι σήμερα έντονα για τις επιδόσεις τους. Οι δάσκαλοι είχαν διπλή
υποχρέωση, από τη μια να φτιάξουμε
εκείνα που χάσαμε και να μάθουμε
γράμματα. Το σύνθημά μας ήταν
‘μας πήραν τα σπίτια μας, δεν θα
μας αφήσουν αμόρφωτους’ και τα
παιδιά το πήραν το μήνυμα και το
είχαν σαν σημαία τους. Η ελπίδα
πάντως όλων ήταν ότι σύντομα θα
επιστρέφαμε στα σπίτια μας».

ΜΑΡΙΑ ΠΥΛΙΩΤΟΥ

Η Μαρία Πυλιώτου έζησε από
πρώτο χέρι τις αγωνίες και τους αγώνες των ξεσπιτωμένων παιδιών. Σαν
καλή τροφός, σαν δεύτερη μάνα
στάθηκε δίπλα τους και αφουγκράστηκε τον πόνο τους, και σαν από
μηχανής θεός τους έδωσε με την
παρουσία της τα χρώματα και τα
πανιά για να υψώσουν χαρούμενους
χαρταετούς, που από ψηλά θα ρίχνουν το βλέμμα τους στις γειτονιές
και τις αλάνες που άφησαν πίσω
τους, κυνηγημένα από του ενήλικα
την αφροσύνη. Αρκεί μονάχα μια
ανάγνωση, έστω από το βιβλίο της
Μαρίας Πυλιώτου, «Χαρούμενοι
Χαρταετοί» για να καταλάβει κανείς
το φορτίο που και η Μαρία Πυλιώτου
κλήθηκε να σηκώσει στους ώμους
της, ζέσταινε τη φωλιά σε χελιδόνια
που έφταναν κοντά της για να ξεχειμωνιάσουν και εκείνη τους έδειχνε
τον τρόπο να μην ξεχνάν την πατρογονική τους μονιά. Τα μάτια της
Αλίκης, του Σαββάκη, το άρωμα της
λεμονιάς. Η Μαρία Πυλιώτου δεν
ενστάλαξε στα παιδιά που της έτυχαν
παρά την αγάπη, έκλωθε νήματα
για να φτιάξει χαρταετούς με χρώματα, και να ’ναι γεροί για να μπορούν να πετούν ψηλά και να περνάνε
στα αποκεί παιδικά χέρια, αψηφώντας τα συρματοπλέγματα που άλλοι
ύψωσαν. Τα συναισθήματα της Μαρίας Πυλιώτου είναι όλα εκεί σε ένα
μικρό βιβλίο, ύμνο στην ελπίδα,
στην αγάπη και την α-λήθεια.
Ζητήσαμε και από δύο μαθήτριες,

μία του Δημοτικού και μία του Γυμνασίου, να μας περιγράψουν εκείνες
τις ημέρες, που τις όρισαν για πάντα.
Η κα Αντρη Ηρακλέους τον Σεπτέμβριο του 1974 ζούσε στον καταυλισμό στο Δασάκι της Άχνας,
εκτοπισμένη από το Άρσος της Λάρνακας, ο δάσκαλός της στο Άρσος
ήταν ο Αντρέας Κοντοβούρκης, και
εγγράφηκε στην Δ΄ Δημοτικού και
τα μαθήματα μέχρι και την ΣΤ΄ Δημοτικού την έκανε στο σχολείο-αντίσκηνο του καταυλισμού Ξυλοτύμπου, με δύο βάρδιες. Ανεξίτηλη έχει
μείνει στη μνήμη της είναι οι δάσκαλοί της, ο κος Ανδρέας Σεργίου,
η κα Χρύσω από την Αναφωτία, και
η κα Σούλα Αθανασίου από την Ξυλοτύμπου, αλλά και η κόκκινη και
μπλε βαλίτσα, που είχαν στείλει ως
βοήθεια από την Αμερική. «Λειτουργούσε κανονικά το σχολείο, αλλά
πρωτίστως έπρεπε να επιβιώσουμε.
Βέβαια, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν
για να περνάμε καλύτερα και οι δάσκαλοί μας επίσης, με απογευματινές
δραστηριότητες.
Η κα Μαργαρίτα Οικονομίδου από
την Αμμόχωστο βρέθηκε στο Λιοπέτρι, όπου φιλοξενήθηκε σε σπίτι
συγγενών. Από εκεί καθημερινά πήγαινε στο Λύκειο Λάρνακας, ως τελειόφοιτη. Εκεί οι συμμαθητές της
προέρχονταν από το ίδιο σχολείο,
«Λιγότερη ύλη, σκέψεις διάφορες
για ό,τι είχε συμβεί, δεν είχαμε πολλή
όρεξη για διάβασμα. Βρισκόμασταν
σε μία κατάσταση σοκ, δεν ήταν εύκολο για κανέναν». Το κριτήριο για
το Λύκειο Λάρνακας για το σε ποια
βάρδια θα πήγαινες ήταν ο τόπος
διαμονής σου, αν έμενες σε χωριό
ήταν πρωινή η φοίτηση και αν έμενες
στην πόλη ήταν απογευματινή. Η
τάξη μου στην πλειονότητά τους
ήταν Βαρωσιώτες και πολλοί καθηγητές μας ήταν από το σχολείο μας
στην Αμμόχωστο, το Β΄ Γυμνάσιο
Αμμοχώστου.

* Ευχαριστώ τον κ. Κώστα Κατσώνη

και την κα Έλενα Γεωργούδη για την
πολύτιμη βοήθειά τους. Το αφιέρωμα θα συνεχιστεί.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

9

Κτυπά με προκλήσεις το πρώτο κουδούνι

Δεν σταματούν οι ανησυχίες, αλλά ούτε και οι δυσκολίες στα σχολεία παρά την αναβολή ανοίγματός τους για μία εβδομάδα
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την
επιστροφή στα σχολεία, πολλοί
ήταν εκείνοι που έβλεπαν ότι οι
προετοιμασίες κάθε άλλο από επαρκείς ήταν, παρά το γεγονός ότι και
το υπουργείο Παιδείας και οι Σχολικές Εφορείες, διαβεβαιώνουν ότι
τα πλείστα σχολεία είναι έτοιμα
να ανοίξουν. Πέραν από το θέμα
της ολοκλήρωσης των διαδικασιών,
ωστόσο, κάποια ζητήματα, τα οποία
επισημαίνουν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις και οι οργανωμένοι γονείς
της Δημοτικής και της Μέσης Εκπαίδευσης, δεν αναμένεται ότι θα
διευθετηθούν μέχρι και τη Δευτέρα
14 Σεπτεμβρίου, όταν θα κτυπήσει
το πρώτο κουδούνι. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη εντοπίζουν σημαντικές προκλήσεις τις οποίες θα κληθούν να αντιμετωπίσουν, ειδικότερα τις πρώτες ημέρες της έναρξης
της σχολικής χρονιάς, όπως είναι
κυρίως η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, μετά και τη
διαρρύθμιση των τάξεων. Ιδιαιτερότητες φέτος θα έχουν οι πρώτες
μέρες της νέας σχολικής χρονιάς,
κατά τις οποίες οι εκπαιδευτικοί
θα κληθούν να καλύψουν τυχόν
κενά στην ύλη, για την οποία ζητούν αναπροσαρμογές.

Χρήσιμη η παράταση

Το μεγάλο στοίχημα για το
Υπουργείο Παιδείας δεν είχε κερδηθεί από την αρχή, με όλες τις
επηρεαζόμενες πλευρές να ζητούν
αναβολή, ώστε να δοθεί χρόνος για
την ετοιμασία των σχολείων. Το
σημαντικότερο έργο που έπρεπε
να είχε ολοκληρωθεί είναι η διαρρύθμιση των τάξεων για την τήρηση
των αποστάσεων που προνοούν τα
υγειονομικά πρωτόκολλα. Παρά τον
χρόνο που κερδήθηκε, οι εργασίες
δεν έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθούν σε έναν μικρό αριθμό σχολείων, μέχρι και μερικές ώρες πριν από
το τέλος του εργάσιμου πενθημέρου.
Η Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ήταν
η μέρα κατά την οποία οι Σχολικές
Εφορείες είχαν θέσει ως ορόσημο
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
εργασίες, με στόχο οι σχολικές μονάδες να ήταν έτοιμες, ωστόσο,
κάτι τέτοιο δεν κατέστη πλήρως
εφικτό. Μέχρι και το μεσημέρι της
ίδιας ημέρας, οι πρόεδροι των εκπαιδευτικών οργανώσεων, οι οποίοι
περιόδευαν στα σχολεία και επέβλεπαν τη διεξαγωγή των εργασιών,
διαπίστωσαν ότι σε κάποιες περιπτώσεις, το προσωπικό των εφο-
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ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ
συμφωνούν ότι πρέπει
να γίνει μείωση της διδακτέας ύλης ώστε να καταστεί δυνατόν να καλυφθεί
πιο αποτελεσματικά, δεδομένων των αναγκών
και των ιδιαιτεροτήτων
που θα χαρακτηρίζουν
τη νέα σχολική περίοδο.
ρειών δεν είχε ακόμα επισκεφθεί
κάποιες σχολικές μονάδες.Μιλώντας
στην «Κ» ο πρόεδρος των Σχολικών
Εφορειών, Ντίνος Έλληνας, ανέφερε
ότι προτεραιότητα είχε δοθεί στα
μεγάλα σχολεία των πόλεων και
αφέθηκαν τελευταία αυτά της υπαίθρου, των οποίων οι απαιτήσεις δεν
είναι μεγάλες, ούτε χρονοβόρες.
Παράλληλα με τις τελικές εργασίες για τη διαμόρφωση των αιθουσών διδασκαλίας, στο Υπουργείο
Παιδείας, καθ’ όλη τη διάρκεια της
εβδομάδας, μέλη του προσωπικού
των σχολείων προσέρχονταν για
να παραλάβουν προσυμφωνημένη
ποσότητα προστατευτικών μασκών,
οι οποίες διανέμονταν δωρεάν. Επίσης, δωρεάν θα λάβουν και οι μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης από
δύο υφασμάτινες μάσκες ο καθένας,
για να τις χρησιμοποιούν κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων τους,
όπως προνοεί το υγειονομικό πρωτόκολλο.

Ανησυχίες για ασφάλεια

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
το τελευταίο διάστημα έκαναν την
εμφάνισή τους φωτογραφίες που
απεικονίζουν τη νέα πραγματικότητα, όσον αφορά στη διαρρύθμιση
των σχολικών αιθουσών. Η λύση
έκτακτης ανάγκης που εφαρμόστηκε, με τη συνένωση των θρανίων,
σε κάποιες περιπτώσεις δεν είναι
λειτουργική, ούτε εξασφαλίζει στον
καλύτερο δυνατό βαθμό την τήρηση
των αποστάσεων ανάμεσα στους
μαθητές, ούτε ανάμεσα σε αυτούς
και τους εκπαιδευτικούς. Ενδεικτική
ήταν η ανάρτηση του γενικού γραμματέα της ΠΟΕΔ, Χάρη Χαραλάμπους, ο οποίος αναφέρει πως σε
σχολείο που επισκέφθηκε ο ίδιος,
οι αποστάσεις ανάμεσα στους μαθητές δεν ξεπερνούν τα 75 εκατοστά, ενώ οι διάδρομοι είναι σχεδόν
ανύπαρκτοι. Ως εκ τούτου, δεν είναι

Όλες οι διευθετήσεις και οι εργασίες έγιναν στη βάση υποδείξεων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Υπουργείου, αναφορικά με τα θέματα ασφάλειας και υγείας, υπογράμμισε ο υπουργός Παιδείας, απαντώντας σε ανησυχίες για τη διαρρύθμιση των τάξεων.

Διαφοροποιήσεις στα πρωτόκολλα
Γονείς και εκπαιδευτικοί συμφωνούν ότι τα υγειονομικά πρωτόκολλα

πρέπει να υποβληθούν σε συγκεκριμένες τροποποιήσεις και χαλαρώσεις, κυρίως ως προς τη χρήση της μάσκας εντός των τάξεων. Αφ’ ενός
διότι πρέπει οι μαθητές να εξετάζονται και στον προφορικό λόγο, κάτι
που η μάσκα ενδεχομένως να εμποδίζει και, αφ’ ετέρου, διότι ενδεχομένως να προκαλεί δυσφορία η χρήση της για πολλές ώρες. Ο υπουργός Παιδείας διαβεβαίωσε ότι τα αιτήματα έχουν διαβιβαστεί στην
υποεπιτροπή ειδικών, η οποία θα έχει τον τελευταίο λόγο, παρά το ότι
έχει επιτραπεί η χρήση προσωπίδας σε ειδικές περιπτώσεις. Ακόμα
ένα θέμα που θίγεται, αφορά στην απολύμανση των χώρων του σχολείου και ιδιαίτερα τις τουαλέτες και τα αποδυτήρια. Το προσωπικό το
οποίο είναι επιφορτισμένο με αυτά τα καθήκοντα δεν είναι αρκετό,
επιμένουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι ζητούν περαιτέρω προσλήψεις.
Ωστόσο, από το Υπουργείο Παιδείας τονίζεται ότι δεν είναι αναγκαίο
κάτι τέτοιο, αν και πρόσφατα ο υπουργός αναγνώρισε ότι το έργο τους
θα είναι δύσκολο.

δυνατή η τήρηση των υγειονομικών
πρωτοκόλλων, ζητώντας να υπάρξει
κάποια διαφοροποίησή τους. Παράλληλα, μέσω διαδικτυακών αναρτήσεων, εκφράστηκαν και προβληματισμοί σε σχέση με θέματα ασφάλειας και υγείας σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, όπως η εκδήλωση
πυρκαγιάς ή σεισμός.

Σχετικό ερώτημα τέθηκε στον
υπουργό Παιδείας την εβδομάδα
που πέρασε, με τον Πρόδρομο Προδρόμου να απαντά ότι όλες οι διευθετήσεις και οι εργασίες έγιναν στη
βάση υποδείξεων από τις Τεχνικές
Υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο εκπρόσωπος τύπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέας Κεττής,

κληθείς από την «Κ» να εκφράσει
την άποψή του επί του θέματος,
είπε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Αναφερόμενος στα εύφλεκτα
υλικά, εξήγησε ότι τέτοια είναι τα
υλικά τα οποία φλέγονται σε κλάσματα δευτερολέπτου, αλλά οι τάξεις
δεν διαθέτουν τέτοιου είδους υλικά.
Οπότε, σε ενδεχόμενο φωτιάς δεν
θα είναι δύσκολο να εκκενωθεί μια
σχολική αίθουσα από τους μαθητές,
εάν γίνει με ψυχραιμία. Όσον αφορά
σε ενδεχόμενη σεισμική δόνηση,
τα σχέδια αντίδρασης δεν προβλέπουν όπως οι μαθητές εκκενώσουν
ατάκτως την αίθουσα, αλλά όπως
πρώτα απ’ όλα μπουν κάτω από τα
θρανία τους για να προστατευθούν.
Στη συνέχεια, καθ’ υπόδειξη του
εκπαιδευτικού, θα βγουν με τάξη
και ασφάλεια από αυτή.
Αναφορικά με την κοινωνική
αποστασιοποίηση, πηγές από το
Υπουργείο Παιδείας διευκρινίζουν
ότι η απόσταση του ενός μέτρου
ανάμεσα στους μαθητές που θα
χρησιμοποιούν τα ενωμένα θρανία
υπολογίζεται από την πηγή της έκκρισης των σταγονιδίων, δηλαδή
τη μύτη και το στόμα, που βρίσκον-

ται στο κέντρο του σώματος. Ωστόσο, το επιχείρημα αυτό αντικρούει
ο γ.γ. της ΠΟΕΔ, λέγοντας ότι τα
παιδιά δεν είναι εύκολο να μείνουν
ακίνητα σε μια μόνο στάση κατά
την διάρκεια της παρουσίας τους
στην τάξη. Από την πλευρά των εκπαιδευτικών εκφράζεται το αίτημα
όπως διαφοροποιηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα, καθώς υπάρχουν
σχολικές αίθουσες των οποίων οι
διαστάσεις δεν επιτρέπουν την απόλυτη τήρησή τους. Μάλιστα, πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι
ήδη γονείς μαθητών της Δημοτικής
Εκπαίδευσης έχουν αρχίσει να ζητούν διευκρινίσεις για το πώς θα
εφαρμοστούν τα πρωτόκολλα.
Θέλοντας να καθησυχάσει γονείς
και εκπαιδευτικούς, ο υπουργός
Παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα υποσχέθηκε πως οι λύσεις
που εφαρμόζονται θα είναι προσωρινές. Καθότι είχε παρουσιαστεί
πρόβλημα με τη διαθεσιμότητα και
τη δυνατότητα κατασκευής μονών
θρανίων σε τόσο στενό χρονοδιάγραμμα, ο κ. Προδρόμου εξήγησε
ότι μόλις υπάρχει η δυνατότητα
προμήθειας μονών θρανίων, αυτό
θα γίνεται και θα αντικαθίστανται
σταδιακά τα ενωμένα θρανία.

Αναπροσαρμογή ύλης

Ο αρχικός σχεδιασμός του Υπουργείου Παιδείας για επαναλειτουργία
των σχολείων στις 7 Σεπτεμβρίου,
ο οποίος ναυάγησε, έγινε με στόχο
να καλυφθεί μέρος της διδακτέας
ύλης που είχε χαθεί κατά την περίοδο που τα σχολεία παρέμειναν
κλειστά. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα
δεν φαίνεται ότι διαφοροποιούν ιδιαίτερα την κατάσταση, καθώς από
πλευράς των εκπαιδευτικών οργανώσεων δεν εκφράζεται ανησυχία
ως προς τη δυνατότητα κάλυψης
πιθανόν κενών που θα έχουν οι μαθητές. Τις πρώτες ημέρες της έναρξης της σχολικής χρονιάς οι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να κάνουν μια
διάγνωση, για να διαπιστώσουν τυχόν ελλείψεις και ανάγκες που θα
έχουν τα παιδιά, για να καταβάλουν
μια προσπάθεια κάλυψής τους.
Κοινό αίτημα προς το Υπουργείο
Παιδείας για τη Δημοτική και Μέση
Εκπαίδευση είναι η αναπροσαρμογή
των εκπαιδευτικών στόχων. Η ΠΟΕΔ
και η ΟΕΛΜΕΚ συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει μείωση της διδακτέας
ύλης ώστε να καταστεί δυνατόν να
καλυφθεί πιο αποτελεσματικά, δεδομένων των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων που θα χαρακτηρίζουν
τη νέα σχολική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ / Του ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
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πρώτιστος στόχος πρέπει να
αφορά στο είδος του πολίτη
που θέλουμε για την Κύπρο
του 2070, την Κύπρο στην οποία
θα ζουν και θα παίρνουν αποφάσεις
τα παιδιά που θα μπουν φέτος στην
Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.
Έναν πολίτη που γνωρίζει καλά και
σέβεται την πατρίδα του αλλά και
τις πατρίδες των άλλων, γιατί θα
ζει σε ένα κόσμο πιο ανοιχτό από
τον σημερινό. Συνεπώς, έναν πολίτη
ανοιχτό και ανεκτικό στις διαφορές
όλων των μορφών, στην εθνικότητα,
τη θρησκεία, τη γλώσσα, τις ατομικές προτιμήσεις και προσανατολισμούς. Η παιδεία μας σήμερα δεν
μορφώνει τον πολίτη αυτόν. Ο αλυτρωτισμός μας, αποτέλεσμα αποτυχημένων ιστορικών επιλογών,
μαζί με την πολιτική επικράτηση
των υπευθύνων των ιστορικών αποτυχιών μας, εκφράζεται στην παιδεία
μας μέσα από έναν ιδιότυπο εθνικισμό που αρνείται να αγαπήσει
την πατρίδα μας ως ενιαίο ιστορικό,
κοινωνικό, και πολιτικό χώρο. Έτσι,
οι μαθητές του σχολείου μας σήμερα
μπορεί να είναι οι πολίτες του αύριο
που θα διαιωνίζουν τα ιστορικά
λάθη των αρχών του 20ού αιώνα.
Προφανώς, το όραμα αυτό απαιτεί
ηγέτες με προσανατολισμούς στο
μέλλον που μας λείπουν.
Στο επίπεδο της μάθησης, η παιδεία πρέπει να προετοιμάζει πολίτες

Σχέδιο για την Παιδεία του 2070
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Καθώς η ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές
δημιουργεί μια μεγάλη
κερδοφόρα αγορά, δημιουργούνται πανεπιστήμια που παρέχουν σπουδές χαμηλής ποιότητας
σε φοιτητές που δεν μπορούν να ανταποκριθούν.
ικανούς να κατανοούν την πολυπλοκότητα του κόσμου και των
επαγγελμάτων του β΄ μισού του
21ου αιώνα, να χειρίζονται την πολυπλοκότητά του και να δημιουργούν μέσα σε αυτή. Ο στόχος αυτός
μόνο μερικώς ικανοποιείται σήμερα,
για ένα μικρό μόνο μέρος των μαθητών. Μια παιδεία για όλους προϋποθέτει εκπαιδευτικούς πολύ διαφορετικά εκπαιδευμένους από τους
εκπαιδευτικούς μας. Σήμερα, στην
Ελλάδα και στην Κύπρο, οι εκπαιδευτικοί της δημοτικής εκπαίδευσης
μορφώνονται με σχετική επάρκεια
αλλά οι εκπαιδευτικοί της μέσης
εκπαίδευσης απέχουν πολύ από τις
ανάγκες του έργου που καλούνται
να επιτελέσουν. Οι απόφοιτοι των
ελληνικών και κυπριακών Πανεπιστημίων μπορεί στοιχειωδώς να

επαρκούσαν για την εκπαίδευση
του 1960-70 αλλά σήμερα είναι τραγικά εκτός εποχής. Η Πολιτεία οφείλει να διατυπώσει με σαφήνεια τις
προδιαγραφές εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και τα πανεπιστήμια
να αναμορφώσουν δραστικά τα προγράμματα σπουδών τους για εκπαιδευτικούς. Όσοι δεν ικανοποιούν
τις προδιαγραφές απλώς δεν πρέπει
να διορίζονται.
Η άλλη μεγάλη αλλαγή αφορά
στην όλη δομή του εκπαιδευτικού
συστήματος. Η σημερινή δομή αντανακλούσε τις κοινωνικές, επαγγελματικές, και οικονομικές ανάγκες
της κοινωνίας του 1970. Τότε, ακόμη,
η πλειοψηφία των μαθητών επέλεγε

επάγγελμα με το τέλος του Γυμνασίου ή, το πολύ, του Λυκείου. Σήμερα, η συντριπτική πλειοψηφία
των νέων επιθυμεί και κάνει σπουδές
στο Πανεπιστήμιο. Το σύστημα
όμως δεν προετοιμάζει τη μεγάλη
πλειοψηφία των αποφοίτων της μέσης εκπαίδευσης για σπουδές στο
Πανεπιστήμιο. Αυτή η πραγματικότητα έχει πολλές αρνητικές συνέπειες. Πολλοί φοιτητές αδυνατούν
να παρακολουθήσουν πανεπιστημιακές σπουδές. Ως αποτέλεσμα,
συχνά τα πανεπιστήμια κάνουν
συμβιβασμούς στην ποιότητα. Εξάλλου, καθώς η ζήτηση για πανεπιστημιακές σπουδές δημιουργεί μια
μεγάλη κερδοφόρα αγορά, δημι-

ουργούνται πανεπιστήμια που παρέχουν σπουδές χαμηλής ποιότητας
σε φοιτητές που δεν μπορούν να
ανταποκριθούν στις σπουδές σε
πανεπιστήμια που δεν είναι πρόθυμα να υποβαθμίσουν τις απαιτήσεις και την ποιότητά τους. Συνεπώς,
πολλοί κάτοχοι πανεπιστημιακού
πτυχίου υπολείπονται πολύ σε επιστημονική γνώση και επαγγελματική επάρκεια που αναμένεται από
το πτυχίο τους. Προφανώς, το κόστος της πραγματικότητας αυτής
για την κοινωνία και την οικονομία
μας είναι πολύ μεγάλο. Γι’ αυτό όλο
το εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει
να αναπροσαρμοστεί προς την κατεύθυνση που συνοπτικά περιγράφεται πιο κάτω.
Θα μπορούσαμε να έχουμε δύο
χρόνια προσχολική και πέντε χρόνια
δημοτικό. Ήδη από το δημοτικό,
όλοι οι μαθητές πρέπει να μάθουν
να εκτελούν και να διαχειρίζονται
αφαιρέσεις και έννοιες που διαφεύγουν ενός πολύ μεγάλου ποσοστού
των μαθητών. Επίσης, πρέπει να
έχουν ψηφιακό και τεχνολογικό αλφαβητισμό ήδη από τη φάση αυτή,
για να μπορούν να λειτουργήσουν
στο σύγχρονο περιβάλλον όπου το
μέσον, η γνώση, και η πληροφορία
αποτελούν ενοποιημένα συστήματα.
Το αναλυτικό πρόγραμμα, η αξιολόγηση, και η δομή της τάξης πρέπει
να ανασχεδιαστούν ώστε κανείς

μαθητής να μη μένει πίσω. Το γυμνάσιο αντί για τρία θα έπρεπε να
γίνει πέντε χρόνια, ώστε να προσφέρει έναν βασικό κορμό της εκπαίδευσης που δημιουργεί τον σύγχρονο εγγράμματο πολίτη. Ο πολίτης
αυτός πρέπει να κατανοεί τις έννοιες
που παράγουν οι σύγχρονες επιστήμες και να μπορεί να τις διαχειριστεί κριτικά στην καθημερινότητά
του. Τέλος, το Λύκειο πρέπει να
γίνει ένα σφιχτοδεμένο πρόγραμμα
δύο χρόνων που θα εισάγει συστηματικά στην επιστημονική σκέψη
και στις απαιτήσεις των μεγάλων
κατευθύνσεων της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογίας. Επίσης,
στην αρχή των πανεπιστημιακών
σπουδών χρειάζονται προγράμματα
υποδοχής που θα διασφαλίζουν ότι
όλοι οι φοιτητές μπορούν να κατανοήσουν τις προηγμένες έννοιες
και μεθόδους της επιστήμης.
Οι καιροί ου μενετοί και πάλι.
Αν δεν κινηθούμε ταχέως προς τις
κατευθύνσεις που αδρά διαγράφονται πιο πάνω θα μείνουμε πίσω από
άλλους που κινούνται γρήγορα προς
αυτές τις κατευθύνσεις. Αυτό ούτε
η ιστορία μας ούτε η παράδοσή μας
το επιτρέπουν.

Ο κ. Ανδρέας Δημητρίου είναι τακτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών,
Γραμμάτων και Τεχνών, και ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2020

Ποιους εκθέτει το πόρισμα Καλογήρου

Η «Κ» κατέχει την έκθεση της τριμελούς επιτροπής με πολιτογραφήσεις που δόθηκαν από το 2008 μέχρι και το 2018
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ενα Υπουργείο Εσωτερικών που λειτουργούσε διεκπεραιωτικά, ένα
Υπουργείο Οικονομικών που δεν
έλεγχε αν το ποσό της επένδυσης
ανταποκρινόταν στην πραγματική
του αξία, με αποτέλεσμα να υποβόσκει νέα φούσκα ακινήτων, έντυπα
με κενά, συστατικές επιστολές αμφιβόλου γνησιότητας τις οποίες υπέγραφαν ασκούμενοι δικηγόροι και
γραμματείες των γραφείων παροχής
υπηρεσιών, ελλιπή ως και παραπλανητικά βιογραφικά σημειώματα αλλά
και τιμές των επενδύσεων που καθορίζονταν σε τεχνητά επίπεδα για
να ικανοποιηθούν τα κριτήρια του
επενδυτικού προγράμματος, είναι
κάποια από τα συμπεράσματα που
καταγράφονται στην πολυσέλιδη
έκθεση της τριμελούς επιτροπής, η

Οι επενδυτές στις πλείστες περιπτώσεις κατέβαλαν πέραν του 200% της

πραγματικής αξίας των επενδύσεων.
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Ψευδείς παραστάσεις,
δηλώσεις και πολιτογραφήσεις χωρίς να πληρούνται τα κριτήρια εντοπίζει η έκθεση της τριμελούς επιτροπής.
οποία κλήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο να μελετήσει 26 πολιτογραφήσεις που δόθηκαν κατ’ εξαίρεση
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η «Κ»
έχει στη κατοχή της την περιβόητη
έκθεση, μέσα από την οποία εξάγεται
ανεπάρκεια, ελλιπής έλεγχος και
προχειρότητα στην όλη διαδικασία,
αλλά και ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα, με ψευδείς δηλώσεις και
ενδεχόμενες παράνομες δραστηριότητες.

Εσωτερικών-διεκπεραιωτής

Γραφείο αρχειοθέτησης χωρίς
ουσιαστικές ικανότητες ελέγχου και
αξιολόγησης των επενδυτών, παρουσιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών
η έκθεση της τριμελούς επιτροπής.
«Ο ρόλος του περιοριζόταν στη συγκέντρωση των σχετικών εγγράφων
[χωρίς να γίνεται ουσιαστικός έλεγχος του περιεχομένου ή της γνησιότητας αυτών]» σημειώνεται στην
έκθεση προσθέτοντας πως δεν υπήρχε εξειδικευμένο τμήμα που να ασχολείται με τον έλεγχο των αιτήσεων,
ήταν υποστελεχωμένο χωρίς την
κατάλληλη τεχνογνωσία. «Με δεδομένη τη σημαντικότητα του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος, ειδικά κατά τα έτη 2013-2018
που η κυπριακή οικονομία προσπαθούσε να ανακάμψει» αναφέρεται
στην έκθεση «θα ανέμενε κανείς
ότι το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο
θα επένδυε σε ανθρώπινο δυναμικό
και συστήματα ούτως ώστε να καταστήσει το επενδυτικό πρόγραμμα
πιο αξιόπιστο». Σύμφωνα με την έκ-

Η τριμελής επιτροπή εξέτασε κατά πόσο όλες οι περιπτώσεις πολιτογραφήσε-

Συγκεκριμένοι πάροχοι φέρεται να προχωρούσαν σε ψευδείς δηλώσεις.

ων επενδυτών εγκρίθηκαν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς και κριτήρια για τον χρόνο έγκρισης της αίτησής τους συμπεριλαμβανομένων και των 26
περιπτώσεων που αναφέρονταν στο πρακτικό του υπουργικού συμβουλίου.
θεση, το υπουργείο απασχολούσε
αρχικά έναν λειτουργό για τις κατ’
εξαίρεση πολιτογραφήσεις και στη
συνέχεια προστέθηκαν άλλοι δύο.

Χωρίς συνεχή έλεγχο

Όπως σημειώνεται στην έκθεση,
μία συνηθισμένη μέρα, υποβάλλονταν 5-6 αιτήσεις κατ’ εξαίρεση πολιτογράφησης για τις οποίες υπήρχε
η πίεση να διεκπεραιωθούν εντός
σύντομου χρονικού διαστήματος.
Κάτι τέτοιο όπως σημειώνεται δεν
άφηνε περιθώρια για ενδελεχή έλεγχο των αιτήσεων και κατάλληλη
έρευνα των επενδυτών. Αξίζει να
σημειωθεί πάντως πως μετά την πολιτογράφηση, δεν γινόταν ο οποιοσδήποτε συνεχής έλεγχος (ongoing
monitoring) ούτε καν στις περιπτώσεις που λαμβάνονταν αρνητικά δημοσιεύματα ή αρνητικές πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας.
Σε ό,τι αφορά τον ρόλο της ΜΟΚΑΣ, φέρεται να μην υπήρχε θεσμοθετημένη πρακτική, καθώς ενημέρωνε όπως όλα δείχνουν το Υπουργείο Εσωτερικών σε περιπτώσεις
που λάμβανε σχετική πληροφορία
για άτομα που είχαν πολιτογραφηθεί.
Ζήτημα τίθεται και για την αίτηση
της πολιτογράφησης, η οποία όπως
σημειώνεται σε πολλές περιπτώσεις
έχει κενά και ελλιπή στοιχεία, χωρίς
το Υπουργείο Εσωτερικών να επιμένει στη σχολαστική συμπλήρωση
όλων των πεδίων. Ενδεικτικό, ότι
σε αρκετές περιπτώσεις, δεν αναγράφονταν τα τέκνα, ο σύζυγος του

επενδυτή, ακόμα και τα άτομα που
αποτελούσαν τις συστάσεις του.
Όμως εκτός από κενά τίθεται και
θέμα ψευδών ή παραπλανητικών
δηλώσεων καθώς σύμφωνα με την
έκθεση, στο πεδίο συστάσεων, οι
2-3 υπάλληλοι του γραφείου που
προωθούσε την έκθεση υπέγραφαν
ότι γνωρίζουν τον επενδυτή. «Θεωρούμε την εν λόγω δήλωση ενδεχομένως ψευδή ή και παραπλανητική
με δεδομένο ότι οι υπογράφοντες
ήταν συνήθως γραμματείς ή ασκούμενοι σε λογιστικά ή/και δικηγορικά
γραφεία των παρόχων υπηρεσιών
χωρίς πραγματική γνώση των επενδυτών».
Στο ίδιο πλαίσιο ανεπάρκειας και
ελλιπών στοιχείων ήταν και τα βιογραφικά σημειώματα των επενδυτών
καθώς σύμφωνα με την έκθεση «δεν
παρείχε πληροφορίες ούτως ώστε
να μπορεί να αξιολογηθεί επαρκώς
η οικονομική ευρωστία του επενδυτή». «Το γεγονός αυτό δεν φαίνεται
να προβλημάτισε ούτε τους παρόχους υπηρεσιών ούτε το υπουργείο
Εσωτερικών» σημειώνεται στην έκθεση της τριμελούς επιτροπής.
Ενδεικτικές τρεις περιπτώσεις:
• Η αιτήτρια δήλωνε γενικά και
αόριστα πως είναι chairperson σε
εταιρεία, ενώ στην πραγματικότητα
τόσο η ίδια όσο και ο σύζυγός της
ήταν ιδιοκτήτες άλλης εταιρείας
που εμπλέκεται σε υπόθεση χρήσης
βίας, σε υπόθεση αρπαγής ακίνητης
περιουσίας. Όταν αποκαλύφθηκαν
οι δραστηριότητες της εν λόγω εταιρείας, υπήρξε προσωρινή αναστολή

Ο ρόλος των promoters…

Η επιτροπή εισηγείται όπως η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου ελέγξει κατά πόσο
συγκεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα άσκησαν δέουσα επιμέλεια αναφορικά με
τις συναλλαγές που διεκπεραίωσαν.
της χρηματοδότησης της χώρας καταγωγής τους από τη Διεθνή Τράπεζα.
• Ο σύζυγος αιτήτριας δήλωνε
ως επάγγελμα «civil servant». Μετά
από σχετικό ερώτημα του υπουργείου Εσωτερικών, προέκυψε πως
από το 1993, ήταν διορισμένος σε
διάφορα πολιτικά αξιώματα μεταξύ
άλλων και ως υπουργός Οικονομικών.
• Το βιογραφικό επενδυτή έγραφε
πως ήταν διευθυντής εταιρείας, η
οποία όπως φάνηκε εκ των υστέρων
ήταν η εταιρεία μέσω της οποίας
έγινε η επένδυση.

Η νέα φούσκα ακινήτων

Στην έκθεση καταγράφεται πως
στις πλείστες περιπτώσεις κατέβαλαν

πέραν του 200% της πραγματικής
αξίας των επενδύσεων οδηγώντας
δηλαδή τις τιμές των επενδύσεων
σε τεχνητά επίπεδα για να ικανοποιηθούν τα κριτήρια του επενδυτικού προγράμματος, ασχέτως της
εκτίμησης της πραγματικής αξίας
του ακίνητου από το τμήμα Κτηματολογίου. «Αυτό το φαινόμενο φαίνεται να συνέβαλε στη δημιουργία
μακροοικονομικών
στρεβλώσεων/ανισορροπιών οι οποίες έπρεπε να προβληματίσουν».
Όπως σημειώνεται στην έκθεση,
το Υπουργείο Οικονομικών δεν διερευνούσε το κατά πόσο το ποσό της
επένδυσης ανταποκρινόταν στην
πραγματική του αξία. Σημειώνεται
άλλωστε ότι από το 2016 το Υπουργείο Οικονομικών μπορούσε να ζη-

Eρευνα από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές
Η πρακτική που ακολουθείτο για την
κατ’ εξαίρεση πολιτογράφηση ήταν να
γίνεται μέσω οποιουδήποτε φυσικού ή
νομικού προσώπου που προωθούσε την
αίτηση στο υπουργείο Εσωτερικών και
αναλάμβανε την διεκπεραίωση όλων
των σχετικών εργασιών και μεσολαβήσεων με κρατικές αρχές και τράπεζες
προκειμένου ο επενδυτής να αποκτήσει
την κατ΄ εξαίρεση πολιτογράφηση. Η
έκθεση της τριμελούς επιτροπής, εισηγείται να ελεγχθούν από τις εποπτικές
αρχές κατά πόσο η πάροχοι υπηρεσιών
των συγκεκριμένων φακέλων διενήργησαν επαρκείς ελέγχους και «να βεβαιωθούν ότι τα κεφάλαια των επενδυτών –πελατών τους δεν προήλθαν από
παράνομες δραστηριότητες». Η επιτροπή, θεωρεί απαραίτητη την ενημέρωση
των αρμόδιων εποπτικών αρχών για τυχόν ενέργειές τους. Εισηγείται μάλιστα
να αποσταλούν για περαιτέρω διερεύνηση στις αρμόδιες εποπτικές αρχές
όπως τη Νομική Υπηρεσία, την αστυνομία τη δικαστική υπηρεσία ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τον Έφορο
Φορολογίας.
Η έκθεση καταγράφει και περιπτώσεις
που ενδεχομένως να παρουσιάσουν ποινικά ζητήματα καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο μέσω των ερευνών να έγιναν
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Σύμφωνα με την επιτροπή θα
πρέπει να διερευνηθεί η περίπτωση παράνομης παροχής διοικητικών υπηρεσιών.
ψευδείς δηλώσεις:
1. Αίτηση με πάροχο δικηγορικό γραφείο, υπογράφηκε ενώπιον πρωτοκολλητή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου στις 6/9/2016. «Από τις αφίξεις και
αναχωρήσεις στη Δημοκρατία» σημειώνεται στην έκθεση «φαίνεται ότι η αιτήτρια και ο σύζυγός της ήρθαν συνολικά
δύο μέρες στην Κύπρο, στις 11.8.2016
μέχρι 13.8.2016». «Η δήλωση» σημειώνεται στην έκθεση «ότι η αίτηση υπεγράφη ενώπιον του Πρωτοκολλητείου
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου
στις 6.9.2016 να είναι ψευδής, ενόψει
του ότι η αιτήτρια και ο σύζυγός της
δεν βρίσκονταν στην Κύπρο εκείνη την
ημερομηνία». Στην έκθεση υπογραμμίζεται ότι ψευδής ένορκος δήλωση αποτελεί ποινικό αδίκημα.
2. Υπήρξαν δύο περιπτώσεις σύμφωνα
με την έκθεση της επιτροπής που τα
χρήματα της επένδυσης εισπράχθηκαν
και κρατούνται από μία εταιρεία η οποία

τάει εκτίμηση από εγκεκριμένους
εκτιμητές, ωστόσο, δεν διαφαίνεται
να αξιοποιήθηκε αυτή η ευχέρεια
του Υπουργείου.
Οι πιο τρανταχτές περιπτώσεις
υπερεκτίμησης ακινήτων ήταν δύο,
το 2015 και το 2016, μετά δηλαδή
την φούσκα των ακινήτων:
• Αγορά ακινήτου για το ποσό
των 2.250.000 τη στιγμή που η εκτιμημένη αξία από το τμήμα Κτηματολογίου ήταν 935.000 (240% υπερεκτίμηση) (2015)
• Αγορά κατοικίας αξίας 5.500.000
τη στιγμή που η εκτιμημένη αξία
από το τμήμα Κτηματολογίου ήταν
800.000 ευρώ (2016)
Υπήρξαν και περιπτώσεις πάντως
σύμφωνα με την έκθεση, που δεν
φαίνεται να ικανοποιήθηκε το οικονομικό κριτήριο του σχεδίου.
Και οι δύο περιπτώσεις καταχωρήθηκαν το 2010 και 2011. Σύμφωνα
με την έκθεση δύο επενδυτές υπέβαλαν αίτηση, η οποία ενώ αρχικά
απορρίφθηκε καθώς δεν ικανοποιούνταν τα οικονομικά κριτήρια,
στη συνέχεια το αίτημά τους εγκρίθηκε μετά από την παρέμβαση
του τότε υπουργού Οικονομικών,
με το επιχείρημα των σημαντικών
δραστηριοτήτων τους και του οικονομικού οφέλους που θα προκύψει για την οικονομία.

ενεργεί ως εμπιστευματοδόχος της εταιρείας στην οποία διενεργήθηκε η επένδυση ημερομηνίας 16.8.2016. Η συγκεκριμένη εταιρεία δεν φαίνεται να εμπίπτει στην κατηγορία των δικαιούχων
προσώπων που μόνο αυτοί μπορούν να
παρέχουν διοικητικές υπηρεσίες καθώς
δεν είναι εταιρεία συμφερόντων δικηγόρων/ λογιστών ή κατέχει άδεια ΕΠΔΥ
από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμφωνα με την επιτροπή θα πρέπει να διερευνηθεί η περίπτωση παράνομης παροχής διοικητικών υπηρεσιών. «Η ίδια
εταιρεία» όπως καταγράφεται «φαίνεται
να παρείχε παράνομα διοικητικές υπηρεσίες σε άλλες δύο περιπτώσεις επενδυτών και ο γενικός διευθυντής της φαίνεται να προέβη σε ψευδή δήλωση αναφορικά με την διενέργεια επένδυσης
από ένα άτομο, ενώ στην πραγματικότητα έγινε από άλλο άτομο».
3. Υπάρχει περίπτωση αιτητή ο οποίος
φαίνεται να ήταν πελάτης συγκεκριμένου δικηγορικού γραφείου. Σύμφωνα
με την έκθεση θα πρέπει αν ελεγχθεί
από την εποπτική αρχή το εν λόγω δικηγορικό γραφείο αν ασκήθηκε η δέουσα επιμέλεια κατά την παροχή υπηρεσιών προς τον εν λόγω επενδυτή και
κάτω από ποιες συνθήκες έγινε πελάτης
του χωρίς να ελεγχθεί η πηγή εσόδων

του. Όπως σημειώνεται στην έκθεση
«από τα στοιχεία που προώθησε στην
τριμελή επιτροπή η ΜΟΚΑΣ, ενδεχομένως το εν λόγω δικηγορικό γραφείο
να είχε γνώση για τις ψευδείς δηλώσεις
του εν λόγω επενδυτή». Όπως σημειώνεται, ο εν λόγω επενδυτής χρησιμοποιούσε δύο διαφορετικά ονόματα και
προσπάθησε να ανοίξει διαφορετικούς
τραπεζικούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας τα δύο διαφορετικά ονόματα.
«Αναγνωρίστηκε», όπως σημειώνεται,
«από κάποιους τραπεζικούς υπαλλήλους
και κίνησε υποψίες λόγω του ότι μερικούς μήνες πριν το εν λόγω περιστατικό
είχαν εξετάσει αίτημα κάποιου άλλου
προτιθέμενου πελάτη με άλλο όνομα ο
οποίος παρουσίαζε μεγάλη ομοιότητα
με τον αιτητή». Όπως καταγράφεται
στην έκθεση το αίτημα του άλλου ατόμου υποβλήθηκε από το ίδιο δικηγορικό
γραφείο το οποίο όμως απορρίφθηκε
από την τράπεζα, λόγω του ότι δεν κατέστη δυνατό να εξακριβώσουν την πηγή πλούτου του προτιθέμενου πελάτη.
«Από τα πιο πάνω ενδεχομένως το δικηγορικό γραφείο που εξυπηρετούσε
τα δύο αυτά ονόματα να ήξερε ότι ήταν
το ίδιο άτομο και φαίνεται ότι το εν
λόγω πρόσωπο προέβαινε σε ψευδείς
δηλώσεις».

Σύμφωνα με τα κριτήρια του προγράμματος επενδύσεων, υπήρχαν
οι περιπτώσεις συλλογικών σχεδίων
επενδύσεων που είχε ως αποτέλεσμα
να μειώνεται το κόστος της επένδυσης για προσέλκυση αυξημένου
αριθμού επενδυτών και πραγματοποίηση μεγαλύτερων έργων στη Δημοκρατία. Βάσει των φακέλων που
ερεύνησε η τριμελής επιτροπή οι
συλλογικές επενδύσεις αποτελούνταν από οποιουσδήποτε 5 τουλάχιστον επενδυτές με συνολική επένδυση ύψους τουλάχιστον 12.500.000.
Οι επενδυτές ωστόσο δεν είχαν
καμία σχέση μεταξύ τους, οδηγώντας
έτσι στο συμπέρασμα την τριμελή
επιτροπή ότι οι πάροχοι υπηρεσιών
ομαδοποιούσαν πέντε τυχαίους ενδιαφερόμενους επενδυτές, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία
των επενδυτών κατά την περίοδο
2014-2016, να επενδύουν τα μισά
χρήματα από αυτά που προνοούσε
στην ουσία το επενδυτικό πρόγραμμα. Όπως σημειώνεται στην έκθεση,
στις περιπτώσεις που είχε να ερευνήσει η τριμελής επιτροπή, δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση προσωπικά
από τον αιτητή. Υπήρξαν όπως σημειώνεται δύο περιπτώσεις όπου οι
αιτητές υπέβαλαν την αίτηση μόνοι
τους και απορρίφθηκε. Από εκεί ανέλαβαν οι πάροχοι υπηρεσιών των
οποίων η εμπλοκή τους σε συνδυασμό με την αλλαγή κριτηρίου του
επενδυτικού σχεδίου οδήγησε στην
έγκρισή τους.

Οι τράπεζες και ο έλεγχος
Κενά και προβλήματα διαπιστώνει η έκθεση της

επιτροπής στην κίνηση κεφαλαίων. «Ο οποιοσδήποτε έλεγχος διενεργείτο από τράπεζες στις περισσότερες φορές δεν αφορούσε τον επενδυτή
αλλά λογαριασμούς πελατών της εταιρείας ανάπτυξης γης ή άλλων παρόχων που εισέπρατταν
το ποσό από τον επενδυτή μέσω μιας ξένης τράπεζας». Όπως σημειώνεται τα χρήματα για τις
επενδύσεις σε πολλές περιπτώσεις έφταναν στα
κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα μέσω άλλων τραπεζών σε τρίτες χώρες ή κράτη μέλη της Ε.Ε. ή
και μέσω μεσολάβησης άλλων corresponding
banks. «Δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστούν πληροφορίες για ολόκληρη τη διαδρομή των συναλλαγών», σημειώνεται ενδεικτικά στην έκθεση
προσθέτοντας πως τα τραπεζικά ιδρύματα είχαν
υποχρέωση να ασκήσουν δέουσα επιμέλεια αναφορικά με την πηγή των κεφαλαίων που εισέπραξαν, τουλάχιστον στις περιπτώσεις ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού ούτως ώστε να δικαιολογήσουν την προέλευσή τους. Ήταν, όπως
σημειώνεται, υποχρεωμένα να ρωτήσουν για την
προέλευση των χρημάτων των επενδυτών. Σύμφωνα με το πόρισμα της τριμελούς επιτροπής,
δεν εφάρμοσαν κατάλληλες διαδικασίες εξέτασης των συναλλαγών και παρακολούθησης των
λογαριασμών των επενδυτών για να εντοπίσουν
ασυνήθιστες ή ύποπτες συναλλαγές, να λάβουν
τα απαραίτητα μέτρα και ενέργειες στη βάση των
ευρημάτων της διερεύνησης και να διαπιστώσουν την πηγή και προέλευση των χρημάτων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Διπλωματικός πυρετός και στο βάθος προεκλογικός
Συνέδριο με αντισηπτικό

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Σε διαδικασία διαβουλεύσεων βρίσκεται η
Εζεκία Παπαϊωάννου, για το αν θα προχωρήσει τελικά το κόμμα στη διεξαγωγή του
τακτικού και εκλογικού συνεδρίου. «Εμείς
θέλουμε και επιδίωξή μας είναι να το κάνουμε», λένε στελέχη του κόμματος, ωστόσο, το ερώτημα είναι ποια πρωτόκολλα θα
πρέπει να ακολουθήσουν. Η Γενική Γραμματεία του κόμματος έχει αποστείλει επιστολή στο υπουργείο Υγείας, ζητώντας
οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για το
πώς μπορεί να διεξαχθεί τηρώντας τα υγειονομικά μέτρα. Ήδη ψάχνουν μεγαλύτερες
αίθουσες και δεν αποκλείεται να υπάρξει
μειωμένος αριθμός συνέδρων. Βεβαίως
κάποιος θα πει ότι από τη στιγμή που κανένας από την ανώτατη πυραμίδα δεν αλλάζει, ποιος ο λόγος να γίνει; Ας επικεντρωθούν στις βουλευτικές του 2021 τους λίγους
μήνες που έμειναν, που όπως μαθαίνουμε
οι σύντροφοι είναι πολύ πίσω σε σχέση με
τους υπόλοιπους.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΙΔΗΣ

Η περίπτωση με τις μαζικές προσωρινές απολύσεις εθνοφρουρών είναι
ίσως το μοναδικό θέμα για το οποίο ο
υπουργός Άμυνας δεν έχει το άλλοθι
του νέου. Και δεν έχει γιατί πρόκειται
για κραυγαλέα περίπτωση κοινωνικής διάκρισης. Έχει βουίξει το παζάρι
πως κάποιοι ενδιαφερόμενοι είχαν
προνομιακή ενημέρωση εκ των έσω
για τις προθέσεις του Υπουργικού
Συμβουλίου.

••••

Για τους επαρχιακούς…

Όμως το ΑΚΕΛ δεν είναι απλά πίσω στον
προγραμματισμό του ψηφοδελτίου. Υπάρχει επί του παρόντος συζήτηση εντός του
κόμματος για το κατά πόσο οι επαρχιακοί
γραμματείς θα πρέπει να συμπεριληφθούν
ή όχι στο ψηφοδέλτιο. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο αποκλεισμού, μένουν εκτός ψηφοδελτίου οι Γιώργος Γεωργίου (εκλεγμένος
βουλευτής), Χρίστος Χριστοφίδης Χρύσανθος Ζαννέττος, Χρυστάλλα Αντωνίου σε Λεμεσό, Λευκωσία Αμμόχωστο και Λάρνακα
αντίστοιχα. Φαίνεται πως η εκλογή του
επαρχιακού γραμματέα Λεμεσού Γιώργου
Γεωργίου στη βουλή, αποτέλεσε την αφορμή ώστε στελέχη να επαναφέρουν το θέμα.
Δεδομένου δηλαδή ότι οι επαρχιακοί γραμματείς, λόγω και της θέσης τους έχουν περισσότερη επαφή με τη βάση και συνεπώς
υπερέχουν έναντι των υπολοίπων, δυσκολεύεται το κόμμα να προσελκύσει κόσμο
για το ψηφοδέλτιο. Εμείς είχαμε πάντως
την εντύπωση πως το ΑΚΕΛ ήθελε να αποφύγει τους πολλούς «διάττοντες αστέρες
που στο τέλος της ημέρας δυσφημούν την
Αριστερά»...

••••

Με Λυσανδρίδη και Αλαμπρίτη

Πάντως, όσο το ΑΚΕΛ διερωτάται ποιους
θα βγάλει μπροστά και ποιους όχι, ο ΔΗΣΥ
φροντίζει να αξιοποιεί πλήρως τα νέα στελέχη του. Κλείδωσε η υποψηφιότητα του
Πρόδρομου Αλαμπρίτη στην Λάρνακα, η

Για τον Πρόδρομο Προδόμου η μάσκα δεν φαίνεται να είναι πρόβλημα εν αντιθέσει με τον Υπουργό Εσωτερικών. Τα προβλήματα του
Υπουργού Παιδείας είναι άλλα και θα φανούν όταν θα ανοίξουν τα σχολεία αν λάβουμε υπόψη τις πρόσφατες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας.
Άντε μετά να πείσεις τον Περδίκη ότι δεν μας ψεκάζουν.

οποία έχει τη δική της δυναμική. Φάνηκε
άλλωστε το έρεισμα του κ. Αλαμπρίτη από
το γεγονός ότι βγήκε πρώτος σε σταυρούς
προτίμησης στο πολιτικό γραφείο. Αίσθηση
προκάλεσε ότι στην επαρχία Αμμοχώστου
κλειδώνει η υποψηφιότητα του διευθυντή
διοίκησης και οργανωτικού του ΔΗΣΥ Γιώργου Λυσανδρίδη. Ο Γιώργος Λυσανδρίδης
είναι ο υπεύθυνος για τις εκλογικές μάχες
που έδωσε τα τελευταία χρόνια ο ΔΗΣΥ και
εν πολλοίς οι επιτυχίες. Και σε αντίθεση με
άλλους στο κόμμα, έμαθε να δουλεύει διακριτικά και μεθοδικά. Καιρός να δούμε με
ποιο τρόπο θα δουλέψει και στην πρώτη
γραμμή.

••••

Μετάνιωσε για Σαββίδη;

Άστραψε και βρόντηξε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού μετά και την τριμελή επιτροπή που διέταξε ο γενικός εισαγγελέας

Γιώργος Σαββίδης, θέτοντας ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων για τον ίδιο. Υπογραμμίζοντας ότι είναι ιδιοκτήτης δικηγορικού γραφείου σημείωσε πως θα πρέπει να
απαντήσει στο ερώτημα αν έχει εκδώσει
διαβατήρια και αν η τριμελής επιτροπή που
θα διορίσει θα ελέγχει και τον ίδιο. Ο κ.
Σαββίδης απάντησε μέσω twitter αρνητικά
στο ζήτημα παραχώρησης πολιτογραφήσεων από το γραφείο του. Βεβαίως ο κ. Κυπριανού δεν έμεινε εκεί. Ζήτησε από τον κ.
Σαββίδη να τον ενημερώσει για το πού βρίσκονται όλες οι έρευνες που έχουν ξεκινήσει και αφορούν το οικονομικό έγκλημα, το
κατασκοπευτικό βαν, τους στημένους αγώνες και το πόρισμα για την κατάρρευση του
συνεργατισμού. Μέχρι τώρα ο γενικός εισαγγελέας δεν έχει απαντήσει, όμως εγείρονται ερωτήματα στα πηγαδάκια, αν ο γ.γ.
του ΑΚΕΛ έχει ήδη μετανιώσει για το γεγονός ότι πρότεινε τον κ. Σαββίδη ως γενικό
εισαγγελέα στον Πρόεδρο της Δημοκρα-

τίας, σε μία προσπάθεια να αποφευχθεί ο
διορισμός Ιωνά.

••••

Κουμπαρικά μαχαιρώματα

Πολλά έχει ακούσει από τους πολιτικούς
αντίπαλούς του ο Πρόδρομος Προδρόμου
το τελευταίο διάστημα για τα όσα τεκταίνονται στην παιδεία, όμως σίγουρα δεν θα
ανέμενε μετωπική επίθεση με χαρακτηρισμούς από το κόμμα της ίδιας του της κουμπάρας. Και όχι μάλιστα για την παιδεία, αλλά για την εθνική φρουρά! Η δήλωσή του
περί χαμένου χρόνου και στρατιωτικής θητείας, άναψε το αίμα της θερμόαιμης Ελένης με αποτέλεσμα να βγάλει ανακοίνωση
που όχι μόνο τον καλούσε να παραιτηθεί,
αλλά τον κατήγγειλε για ιδεολογική περιφορά.«Χαμένος χρόνος δεν είναι η θητεία
στην Εθνική Φρουρά. Χαμένος είναι ο χρόνος που ο ίδιος περιφερόμενος ιδεολογικά

κατά πώς φυσούσε ο άνεμος όλα αυτά χρόνια, πληρωνόταν από το Δημόσιο για διάφορα πόστα, προσφέροντας τίποτα» αναφερόταν στην ανακοίνωση.Χρειάστηκε να περάσει ένα εικοσιτετράωρο για να αντιληφθεί προφανώς ποιοι στεγάζονται στην Αλληλεγγύη και να ζητήσει δημόσια συγγνώμη στον υπουργό Παιδείας. Αν μη τι άλλο, η
δημόσια απολογία, καταγράφεται.

••••

Ανεξάρτητοι ή ομάδα;

Τελικά οι τρεις βουλευτές που έφυγαν από
το ΔΗΚΟ τι είναι κοινοβουλευτικά; Ανεξάρτητοι ή κοινοβουλευτική ομάδα; Το ερώτημα έθεσε ο Μαρίνος Μουσιούττας στην
ολομέλεια, ζητώντας από τη Βουλή να ξεκαθαρίσει το καθεστώς τους. Υπενθυμίζεται ότι στο ενδεχόμενο κοινοβουλευτικής
ομάδας, τα εν λόγω στελέχη μπορούν να
επιλέξουν επιτροπές, ακόμη και προεδρία
κοινοβουλευτικής επιτροπής. Το επόμενο
διάστημα θα ζητήσουν συνάντηση από τον
πρόεδρο του Κοινοβουλίου για να ξεκαθαρίσει.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

Πέθανε ένας θρύλος του αγώνα κατά του Απαρτχάιντ
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Γιώργος (Τζορτζ) Μπίζος, ο οποίος
διέφυγε από το Βασιλίτσι Μεσσηνίας μαζί με την οικογένειά του σε
ηλικία 13 ετών, επί ναζιστικής Κατοχής, και έγινε ένας από τους σημαντικότερους δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Νότια Αφρική, προστατεύοντας τον πελάτη
και φίλο του Νέλσον Μαντέλα από
την εκτέλεση, πέθανε την Τετάρτη
σε ηλικία 92 ετών στο σπίτι του
στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ο πρόεδρος
της χώρας, Σίριλ Ραμαφόζα, ανακοίνωσε τον θάνατό του σε τηλεοπτικό διάγγελμα, χωρίς να αναφέρει την αιτία θανάτου.
Στη διάρκεια της μακράς και μαχητικής σταδιοδρομίας του, ο Μπίζος υπήρξε ένας από τους μετρημένους στα δάχτυλα δικηγόρους
που αγωνίστηκαν για να θωρακίσουν τα θύματα του Απαρτχάιντ,
<
<
<
<
<
<

Ο Τζορτζ Μπίζος υπήρξε
ένας από τους σημαντικότερους υπερασπιστές
των ανθρωπίνωνδικαιωμάτωνστη Νότια Αφρική.
χρησιμοποιώντας το νομικό σύστημα, καθώς προωθούσε ακριβώς
αυτόν τον φυλετικό αποκλεισμό.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν στη
νεκρολογία τους οι New York Times,
παρότι βαθιά προβληματικό, το νομικό κατεστημένο της Νότιας Αφρικής παρείχε μια ελάχιστη προστασία στους κατηγορουμένους από
το καθεστώς της λευκής μειοψηφίας, που αρεσκόταν να βαυκαλίζεται ότι είναι αφοσιωμένο στις δυτικές αξίες.

O Tζορτζ Μπίζος (αριστερά) με τον Νέλσον Μαντέλα, στα ογδοηκοστά γενέθλια του δεύτερου, τον Νοέμβριο του 2008, στο Γιοχάνεσμπουργκ. Περιγράφοντας
παλαιότερα στην «Κ» τη φιλία του με τον Μαντέλα, είχε αφηγηθεί πως επί απαρτχάιντ ο ένας οδηγούσε και ο άλλος, δίπλα, κρυβόταν.
Mε τη μαύρη δικηγορική τήβεννο και τον λευκό γιακά, ο Μπίζος
άρχισε να εξασκεί το λειτούργημά
του σε απομακρυσμένα αγροτικά
δικαστήρια, όπου οι Αρχές επιχείρησαν να εφαρμόσουν τους νόμους
του Απαρτχάιντ εις βάρος άγνωστων κατηγορουμένων. Πολύ αργότερα θα συμμετείχε σε διάσημες
δίκες μελών του Εθνικού Αφρικανικού Κογκρέσου (ANC), μέσα από
τις οποίες εδραίωσε τη φήμη του.
Και όταν έφθασε η ώρα της πτώσης

του καθεστώτος, συμμετείχε στη
σύνταξη του νέου, δημοκρατικού
Συντάγματος της χώρας. Μετά τον
θάνατο του Μαντέλα, ο Μπίζος εξέφρασε την απογοήτευσή του για
τη διολίσθηση της Ν. Αφρικής στη
διαφθορά και την αναρχία, μία δεκαετία μετά τις πρώτες δημοκρατικές εκλογές του 2004. «Αποτύχαμε
να υλοποιήσουμε το όραμα του
Μαντέλα», είπε στο μνημόσυνο
του πρώην προέδρου της χώρας,
τον Δεκέμβριο του 2013.

Περιγράφοντας σε συνέντευξή
του στην «Κ» τη φιλία του με τον
Μαντέλα, είχε αφηγηθεί πως ο ένας
οδηγούσε και ο άλλος δίπλα, σκυμμένος στη θέση του συνοδηγού,
κρυβόταν. «Μόνον έτσι μπορούσαμε τότε να συναντηθούμε, αφού
χρειαζόμουν ειδική άδεια από την
αστυνομία για να πάω στη συνοικία
του Νέλσον» είπε πριν από έξι χρόνια στην «Κ» και την Ιωάννα Φωτιάδη ο 85χρονος τότε Μπίζος. «Είμαι πλέον πεπεισμένος ότι οι ισχυ-

ρότερες φιλίες χτίζονται στις αντίξοες συνθήκες», έλεγε. «Γνωριστήκαμε το 1948 στο Πανεπιστήμιο», διηγήθηκε στην «Κ» ο Ελληνας
ομογενής. «Τότε οι περισσότεροι
συνομήλικοί μου βίωναν μια μεγάλη
απογοήτευση: είχαν διακόψει τις
σπουδές τους για να πολεμήσουν
στο πλευρό των συμμάχων, για να
βρουν στην πατρίδα μια κυβέρνηση
που ασπαζόταν τον φασισμό». Και
για τον ίδιο, όμως, που παιδί ακόμα
εγκατέλειψε, μαζί με τον πατέρα

του, μέσα σε μια βάρκα, την κατεχόμενη Ελλάδα για να φθάσει στη
Νότια Αφρική έπειτα από πολλές
περιπέτειες, η νομιμοποίηση του
ρατσισμού ήταν κάτι αδιανόητο.
Εξαρχής, λοιπόν, τάχθηκε στο πλευρό του χαρισματικού ηγέτη και
έμεινε πιστός ώς το τέλος.
Απαντώντας, εξάλλου, το 2007
σε ερωτήσεις της Αννας Γριμάνη
για την «Κ» και τη σχέση του με
την Ελλάδα, ο Μπίζος είχε πει πως
«το να είσαι Ελληνας είναι τρόπος
σκέψης. Ελληνας είναι αυτός που
πιστεύει στις αξίες του ελληνικού
πολιτισμού και της ελληνικής παράδοσης και έχει σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα». Εκμυστηρεύθηκε τότε ότι αγαπάει «την κουβέντα απλών ανθρώπων στα καφενεία» και την παρομοίασε «με
σκηνή από έργο του Αριστοφάνη,
όπου οι χαρακτήρες του φιλοσοφούν, σατιρίζουν, κάνουν κριτική
ακόμα και για τα πιο απλά θέματα».
Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι αυτό που
τον ενοχλεί στην Ελλάδα είναι «ο
σωβινισμός, η διχόνοια και ακόμα
η ξενοφοβία· όταν αυτά υπάρχουν,
έρχονται σε αντίθεση και ανατρέπουν τα προτερήματά του».
Τη θλίψη του για την απώλεια
εξέφρασε με ανακοίνωσή του το
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.
«Ως ιδρυτικό μέλος της πολύ σημαντικής για τον ελληνισμό σχολής
SAHETI, στο Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά και με τον αγώνα του διεθνώς
για την επιστροφή των Μαρμάρων
του Παρθενώνα, αποτέλεσε γέφυρα
φιλίας και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και Νοτίου Αφρικής», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

• O κ. Στέφανος Κασιμάτης
απουσιάζει σε άδεια.
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Eυρωπαϊκό πορτρέτο
του Ερντογάν

Αποχαιρετισμός
Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

elenixenou11@gmail.com

Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

EPA/ORESTIS PANAGIOTOU

Μου μιλούσε συχνά για την παρήχηση
των λέξεων. Και για το κόμμα πριν
από την αναφορική πρόταση, που αν
δεν το έβαζε, ο διευθυντής σύνταξης
στην Ελευθερία, του μουτζούρωνε το
άρθρο. Μου μιλούσε και για τους καθηγητές του στο γυμνάσιο της Λαπήθου, Ελλαδίτες
οι περισσότεροι, που του έμαθαν τη δύναμη των
λέξεων. Γιατί ευτυχώς πρόλαβε και έζησε σε κείνη
την εποχή. Όπου οι λέξεις διατηρούσαν ακόμα το
νόημά τους. Και μέσα τους μάθαινε να αναγνωρίζει
αξίες. Έζησε σε εκείνη την εποχή. Όπου ο πόνος
είχε αξιοπρέπεια. Και εκείνος το έμαθε νωρίς, από
τα πρώτα του ρεπορτάζ. Όταν κάλυπτε τις εκτελέσεις
των αγωνιστών. Και βίωνε πώς ο πόνος γίνεται
δίστιχο, καθώς άκουγε τον πατέρα του Παλληκαρίδη
να απαγγέλνει.
Μου μιλούσε συχνά για τα χρώματα του Διαμαντή.
Και για τις «Στιγμές» του Μόντη. Και για τον «Αλήτη»
του Τεύκρου Ανθία. Και για τον ήλιο του Δημήτρη
Λιπέρτη, που βουττούσε την ώρα που ο άνθρωπος
έφευγε από τον κόσμο τούτο τον ψεύτικο και πήγαινε
προς τον αληθινό. Έζησε σε εκείνη την εποχή. Την
προηγούμενη. Γι’αυτό και διάλεγε λες και ήτανε χρωματιστά κοχύλια την κάθε λέξη του πριν την γράψει.
Για να έχουν ρυθμό και αρμονία και χρώματα και
μυρωδιές τα γραφόμενά του και να υπενθυμίζουν
την άλλη εκδοχή της ζωής, εκείνη που εμπεριέχει
το καλό, το ωραίο και το αληθινό. «Είναι η αναζήτηση
του καλού, του ωραίου και του αληθινού», έλεγε,
«που μεταπλάθει τη σκέψη και τη συνείδηση. Και
μας κάνει καλύτερους». Από νωρίς το ψυχανεμίστηκε.
Μεγαλώνοντας μέσα στους λεμονανθούς της Λαπήθου,
καλημερίζοντας τη θάλασσα από ψηλά και παρακολουθώντας τον Διαμαντή να ζωγραφίζει τον κόσμο
μας, πως είναι ταλέντο να ζεις όμορφα και πως οφείλουμε να το καλλιεργήσουμε προκειμένου να πιστέψουμε σε κάτι καλύτερο. Προκειμένου να γίνουμε
κάτι καλύτερο. Ευτυχώς πρόλαβε και έζησε σε εκείνη
την εποχή. Γι’αυτό και έγραφε χειρόγραφα, με το
μελάνι να μυρίζει στο χαρτί και να σχηματίζει καλλίγραφα την έγνοια του να σταθεί αντάξιος ενός
ήθους ώστε να διανύσει αυτό το ταξίδι στη ζωή με
αξιοπρέπεια. «Στάσου στα πόδια σου» επέμενε να
μου επαναλαμβάνει «και μην πέσεις ποτέ στα γόνατά
σου αναμένοντας από άλλους οτιδήποτε. Αυτή η
εξάρτηση υποδουλώνει και καταστρέφει». Μέσα του
το διαισθανόταν πως εκεί όδευε ο τόπος, στα χέρια
ανθρώπων υποδουλωμένων σε βολεμένες εξαρτήσεις.
Αγάπησε βαθιά τον τόπο γι’αυτό και τον πόνεσαν
το ίδιο βαθιά όλοι όσοι τον «πρόδωσαν» ξεχνώντας
πως τα πράγματα δεν έχουν μόνο τιμή, αλλά και
αξία. Άνθρωπος με πάθος και πάθη και με όλες εκείνες
τις ευαισθησίες που δεν συγχωρούν τις «εκπτώσεις»
στο καθήκον, που για εκείνον δεν ήταν άλλο παρά
η συνεχής πάλη για μια ηθική ανύψωση. «Η αδυναμία
γεννά δύναμη, με την πίστη σε κάτι καλύτερο» έλεγε
και το επεξηγούσε: «Διότι με τον ψυχισμό που επηρεάζει τον εσωτερικό χημισμό –όπως το αποδεικνύει
ο χριστιανισμός– υπάρχει διέξοδος».
Τα τελευταία χρόνια προτιμούσε να τα περνάει
στην «άλλη πλευρά». Εκεί όπου γεννήθηκε και διαμορφώθηκε. Έβαζε την πίπα στο στόμα, φορούσε
το μπερέ του και νωρίς το πρωί περνούσε το οδόφραγμα για να συναντήσει την αλήθεια και το ήθος
των αναμνήσεών του, με την ευχή ότι αυτή η συνάντηση θα τον βοηθούσε να αντέξει το ψέμα και
την ανηθικότητα στην οποία βούλιαζε ο δικός μας
κόσμος. «Εμείς είναι που γίναμε ψευδοκράτος» έλεγε
και μέσα σ’ αυτή τη φράση συμπύκνωνε την ιστορική
συνείδηση που ένα ελεύθερο πνεύμα όπως ο ίδιος,
με φιλοσοφικές αναζητήσεις και συνειδησιακές
συγκρούσεις, αγωνιζόταν να διατηρήσει ανόθευτη.
Αυτός υπήρξε ο Γλαύκος Ξένος. Ένα ελεύθερο
πνεύμα. Ένας άνθρωπος με ψυχική ανωτερότητα.
Γιατί έζησε σε μια εποχή όπου αυτή ήταν ζητούμενο.
Και δυστυχώς έφυγε σε μια άλλη, όπου ελάχιστοι
πια γνοιάζονται για την παρήχηση των λέξεων. Και
για το νόημά τους.

Αιτητές ασύλου αναζητούν νέο χώρο, μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κατέστρεψε ολοσχερώς τον
προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας, στη Λέσβο.

Αμμόχωστος: ταφόπλακα ή ελπίδα;
Του ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΖΑΝΝΕΤΤΟΥ

Η

Αμμόχωστος ήταν από το 1974 ένα σημαντικό κομμάτι του όλου κυπριακού προβλήματος. Στην πορεία απέκτησε μια ιδιαιτερότητα, λόγω της προτεραιότητας που της
είχαν προσδώσει η Συμφωνία Υψηλού Επιπέδου
Κυπριανού – Ντενκτάς του 1979 και στη συνέχεια
τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 550
(1984) και 789 (1992). Δεν υπάρχει επίσης καμία
αμφιβολία ότι καθ’ όλη την πορεία των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού, υπήρξαν ευκαιρίες
επιστροφής της Αμμοχώστου, οι οποίες δυστυχώς
χάθηκαν. Διαχρονικά, η τουρκική πλευρά, με τη
μέθοδο της σαλαμοποίησης, προχωρούσε σε κινήσεις που τροποποιούσαν το στάτους κβο επί
του εδάφους.Η λειτουργία κάποιων ξενοδοχείων
εδώ και χρόνια, η λειτουργία της παραλίας του
Αγίου Μέμνονα, η εξαγγελία και η διενέργεια μελέτης για την στατική επάρκεια των κτιρίων, η
επίσκεψη δημοσιογράφων τουρκικών ΜΜΕ, και
η διεξαγωγή συζήτησης στρογγυλής τραπέζης
στην παρουσία Τούρκων υπουργών, είναι μερικά
παραδείγματα. Πολλές από τις σημερινές απειλές
για εποικισμό της περιοχής, ίσως να γίνονται για
λόγους εντυπωσιασμού, για εσωτερική κατανάλωση ή για λόγους προεκλογικών εντυπώσεων.
Σίγουρα υπάρχει μια δόση αλήθειας, είναι όμως
και πραγματικότητα ότι η κατάσταση εντός της
περίκλειστης έχει αλλάξει δραματικά μετά το
1974 και πως οι κατά καιρούς δηλώσεις των Τούρκων αξιωματούχων σε κάποιο βαθμό υλοποιούνται
και δημιουργούν νέα τετελεσμένα.
Θεωρώ πολύ ακραίο το σενάριο η Τουρκία να
προχωρήσει σε εποικισμό της περίκλειστης περιοχής, με άτομα άλλα από τους νόμιμους ιδιοκτήτες, τους οποίους μάλιστα αποκαλεί «παλαιούς
χρήστες». Εκτιμώ πως εάν η Τουρκίαπροβεί σε
κάποια κίνηση, αυτή θα είναι τέτοια που θα προσπαθήσει να της προσδώσει, με βάση βέβαια τη
δική της λογική, μια νομιμοφάνεια. Π.χ. ανοίγοντας
την περίκλειστη περιοχή, να καλέσει τους «παλαιούς χρήστες» να έρθουν και να κατοικίσουν,
υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση, θεωρώντας το
έδαφος της περίκλειστης, ως έδαφος της λεγόμενης
«Τουρκικής Δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου». Μια
τέτοια κίνηση θεωρώ ότι θα είναιη ταφόπλακα
του Κυπριακού. Για τον απλούστατο λόγο επειδή
θα συνιστά τεράστια εκτροπή από τις αρχές επίλυσης του Κυπριακού, αλλά και εκτροπή από τις
πρόνοιες όλων των περί Κύπρου ψηφισμάτων
του ΟΗΕ, άρα και εγκατάλειψη των προσπαθειών
επίλυσης υπότην αιγίδα του Οργανισμού. Παράλληλα, θα ενίσχυση τιςπροσπάθειες για διεθνή
αναγνώριση της «ΤΔΒΚ», άρα διχοτόμηση με όλα

τα αρνητικά συνεπακόλουθα.Παρά το γεγονός
ότι κράτη δεν αναγνωρίζονται από πολίτες, στην
προκειμένη θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί
έστω σχηματικά, τη λύση του Κυπριακού υπό τη
μορφή: «όλοι οι πρόσφυγες στα σπίτια τους, αλλά
υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση;». Η διχοτόμηση
και η διεθνής αναγνώριση θα προκύψει, αναπόφευκτα. Θα είναι η ταφόπλακα του Κυπριακού,
για ακόμα ένα βασικό λόγο. Θα προκαλέσει τέτοια
διχόνοια και διχασμό ανάμεσα στους Ελληνοκύπριους και ιδιαίτερα ανάμεσα στους Αμμοχωστιανούς, η οποία θα οδηγήσει με μαθηματική
ακρίβεια σε ακραίες συμπεριφορές και θα δημιουργήσει ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα, άνευ προηγουμένου. Η ε/κ πλευρά θα πρέπει άμεσα να
προβεί σε αποτρεπτικές κινήσεις, ώστε να μην
οδηγηθούμε σε δυσάρεστες και ανεπιθύμητες
καταστάσεις. Ίσως η πιο ουσιαστική κίνηση να
είναι η έμπρακτη ετοιμότητά μας για επάνοδο
στο τραπέζι του διαλόγου με τρόπο που να οδηγηθούμε σύντομα, και όχι σε βάθος χρόνου, σε
μια στρατηγική συναντίληψη επί των έξι σημείων
που ο ίδιος ο Αντόνιο Γκουτιέρες έθεσε ως πλαίσιο
στους δύο ηγέτες στις 30 Ιουνίου 2017 στο Κραν
Μοντάνα. Μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε αφενός
τις συνομιλίες σε ακτίνα συμφωνίας και αφετέρου
θα ανάγκαζε την Τουρκία να τερματίσει ή τουλάχιστον να αναστείλει τις έκνομες ενέργειές
της σε ΑΟΖ και Αμμόχωστο. Θα πρέπει, όμως, ο
κ. Αναστασιάδης να αντιληφθεί ότι δεν μπορεί
να μας λέει στην ομιλία του κατά την πρόσφατη
αντικατοχική εκδήλωση του Δήμου Αμμοχώστου,
ότι είναι έτοιμος για επανέναρξη του διαλόγου
από εκεί που μείναμε στον Κραν Μοντάνα και
στην αμέσως επόμενη πρότασή του να θέτει μια
σειρά από προϋποθέσεις για να επιστρέψει στο
τραπέζι των συνομιλιών. Πρέπει να σταματήσει
επιτέλους να στέλνει το μήνυμα ότι πάει σε συνομιλίες «με το ζόρι». Πρέπει πέρα από αυτό που
επανειλημμένα λέει, σε σχέση με την ετοιμότητά
του για επανέναρξη του διαλόγου, να στέλνει
ταυτόχρονα και το μήνυμα ότι το πιστεύει και
το εννοεί. Αν χαθεί η Αμμόχωστος, θα χαθεί δυστυχώς και η υπόλοιπη κατεχόμενη Κύπρος. Αν
σωθεί η Αμμόχωστος, ξαναγεννιέται η ελπίδα
και η προοπτική για μια συνολική επίλυση του
προβλήματος που θα οδηγήσει στη δημιουργία
συνθηκών ειρήνης, ασφάλειας, συνεργασίας και
ευημερίας όλων των Κυπρίων και κυρίως των
μελλοντικών γενιών.

Ο κ. Χρύσανθος Ζαννέττος είναι επαρχιακός γραμματέας ΑΚΕΛ Αμμοχώστου, αντιδήμαρχος Αμμοχώστου.

Στην έδρα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος,
στη Rue du Commerce των Βρυξελλών, υπάρχει
μια αίθουσα γεμάτη με τα φωτογραφικά πορτρέτα των ηγετών της ευρωπαϊκής κεντροδεξιάς.
Από τις ιστορικές φυσιογνωμίες του Ρομπέρ
Σουμάν, του Κόνραντ Αντενάουερ, του Αλτσίντε
Ντε Γκάσπερι, του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Χέλμουτ
Κολ, μέχρι τους σημερινούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων
που προέρχονται από τη μεγάλη αυτή πολιτική οικογένεια
που ουσιαστικά ίδρυσε και εδραίωσε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μέχρι πριν από δέκα περίπου χρόνια, ανάμεσα σε αυτούς
τους ηγέτες ξεχώριζε και το πορτρέτο ενός ισλαμιστή. Ήταν
ο Ταγίπ Ερντογάν, ο ηγέτης του ΑKP, ο οποίος το 2002 είχε
αναρριχηθεί στην πρωθυπουργία της Τουρκίας.
Ο Ερντογάν δεν είχε κανένα πρόβλημα να παρουσιάζεται
ανάμεσα σε χριστιανοδημοκράτες και ευρωπαϊστές. Αλλά
και το ίδιο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα είχε πρόθυμα καλωσορίσει ως συνδεδεμένο μέλος του, ένα κόμμα που στα πρώτα
χρόνια της διακυβέρνησής του παρουσιαζόταν ως εκσυγχρονιστικό, πλουραλιστικό και με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.
Ο μετριοπαθής μουσουλμάνος δημοκράτης, όπως παρουσιαζόταν τότε ο Ερντογάν, άφηνε καλές εντυπώσεις και στην
άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Ενδεικτικό είναι το γεγονός
ότι η πρώτη επίσκεψη του προέδρου Ομπάμα στο εξωτερικό
έγινε στην Τουρκία. Στο εσωτερικό της Τουρκίας, ο Ερντογάν
ήταν δεκτικός στην κριτική, ήταν συναινετικός και έκανε
σημαντικά ανοίγματα στους Κούρδους. Ίσως να ήταν πράγματι
έτοιμος, σε εκείνα τα αρχικά χρόνια, και για την επίλυση του
Κυπριακού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο μεγάλος
αντίπαλος του Ερντογάν ήταν το κεμαλικό κατεστημένο και
ο στρατός. Με σειρά δικαστικών διώξεων και αποστρατειών
που προώθησε με την υποστήριξη των Γκιουλενιστών, αντλώντας δύναμη από τις ανερχόμενες ισλαμικές λαϊκές μάζες,
αλλά με τον μανδύα πάντοτε του εκδημοκρατισμού, ο Ερντογάν
κατάφερε να επικρατήσει πλήρως και να αδρανοποιήσει τον
ρυθμιστικό ρόλο που διατηρούσαν διαχρονικά οι ένοπλες
δυνάμεις στην πολιτική σκηνή της Τουρκίας.
Είναι μετά από αυτή την εξέλιξη που άνοιξε ο δρόμος και
άρχισε ο Ερντογάν ανεμπόδιστα να ξεδιπλώνει μια εντελώς
διαφορετική ατζέντα. Ο εκδημοκρατισμός μετατράπηκε σε
αυταρχισμό. Ο εκσυγχρονισμός ακυρώθηκε. Σημείο αναφοράς
αποτελεί πλέον το οθωμανικό παρελθόν. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός μετατράπηκε σε στροφή προς τα ισλαμικά
κράτη της ευρύτερης περιοχής. Το Ισραήλ, από στρατηγικός
σύμμαχος, μετατράπηκε σε κακό δαίμονα. Η προσήλωση
στη βορειοατλαντική συμμαχία μετατράπηκε σε έντονο αντιαμερικανισμό και αντιδυτικισμό.
Ήταν όμως η Αραβική Άνοιξη που έδωσε στον Ερντογάν
την ευκαιρία να αρχίσει να υλοποιεί το όραμά του για τη μετατροπή της Τουρκίας στη μουσουλμανική υπερδύναμη του
κόσμου. Στην αντίληψη του Ερντογάν, η Τουρκία θα πρέπει
να επανακτήσει τη θέση που δικαιωματικά της ανήκει, ως
ηγέτιδα μια νέας οθωμανικής αυτοκρατορίας. Με αυτό τον
τρόπο θα διορθωθούν οι ιστορικές αδικίες, όπως τις αντιλαμβάνεται, που είχαν επιφέρει στην Τουρκία οι ευρωπαϊκές
δυνάμεις και η δυτική επιρροή. Με συνένοχους τις ελίτ του
Κεμαλισμού και του κοσμικού κράτους. Η μεταστροφή του
Ερντογάν είναι ξεκάθαρη. Όμως ακόμη πιο κοσμογονική
είναι η μεταστροφή της ίδιας της τουρκικής κοινωνίας, που
έχει ουσιαστικά δημιουργήσει ένα κολοσσιαίο ρήγμα μεταξύ
της ισλαμικής Τουρκίας και της Ευρωπαϊκής δύσης.
Και στην πρώτη γραμμή αυτού του στρατηγικού ρήγματος
βρίσκεται η Ελλάδα και η Κύπρος. Οι αναφορές του Ερντογάν
σε «επανάκτηση αυτών που δικαιωματικά ανήκουν στην
Τουρκία» δεν είναι γενικές και αόριστες. Αφορούν τον ελληνισμό, αφορούν την Ευρώπη και συνοδεύονται με απροκάλυπτες απειλές και με προβολή στρατιωτικής ισχύος.
Δεν γνωρίζω πότε ακριβώς αποκαθηλώθηκε το πορτρέτο
του Ερντογάν από τα γραφεία της πολιτικής μας ομάδας.
Υποψιάζομαι ότι αυτό θα έγινε αθόρυβα και διακριτικά. Η
στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως, δεν μπορεί να είναι
το ίδιο αθόρυβη και διακριτική. Πρέπει αντιθέτως να είναι
ξεκάθαρη και αποφασιστική. Δεν εξυπηρετούνται τα καλώς
νοούμενα συμφέροντα της Ευρώπης, εάν η Ελλάδα και η
Κύπρος αφεθούν μόνες να σηκώσουν το βάρος της ανάσχεσης
μιας επικίνδυνης, απρόβλεπτης και αναθεωρητικής Τουρκίας.
Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

Συμφέρουν οι κυκλικοί κόμβοι
Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

«Να μη σου βγει το όνομα»
ακόμη και για τους κυκλικούς
κόμβους, τα γνωστά «ράουνταμπάουτ». Οι Λεμεσιανοί εδώ
και δεκαετίες το φυσούν και
δεν κρυώνει με τους κυκλικούς
κόμβους, τις κυκλοφοριακές παγίδες. Αλλά,
έλα που για τους συγκοινωνιολόγους και για
άλλους σοβαρούς επιστήμονες αποτελεί την
πιο συμφέρουσα, την πιο ασφαλή και την
πιο οικολογική λύση. Φτάνει να τηρούνται,
λένε, οι σωστές επιστημονικές προδιαγραφές
και όχι οι «κουτοπονηριές» των ρουσφετοδιαβιούντων, διευθυντάδων και πολιτικάντηδων. Σε προηγμένες χώρες, πρώτη επιλογή
είναι ο κυκλικός κόμβος και σε έσχατη ανάγκη
τοποθετούν φώτα τροχαίας. Η Γαλλία διαθέτει
τους περισσότερους κυκλικούς κόμβους –
ίσως στον κόσμο- και ακολουθούν πολλές
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τα στατιστικά νούμερα αποκαλύπτουν συχνά-πυκνά πικρές
αλήθειες.
Πριν από μερικές δεκαετίες, όταν γίνονταν
οι σχεδιασμοί για τον πρώτο αυτοκινητόδρομο
της Κύπρου, από τη Λευκωσία στη Λεμεσό,
οι τραγελαφικές ιστορίες δεν είχαν τέλος.

Ομάδες πίεσης, ή καλύτερα ομάδες κρούσης,
με μουχταρέους, προύχοντες και κομματικούς
άρχοντες,πολεμούσαν για να περάσει ο αυτοκινητόδρομος εντός των χωριών ή ακριβώς
δίπλα από τα χωριά τους. Νόμιζαν ότι θα
μπορούσαν να διατηρούν μικρομάγαζα και
να πωλούν την πραμάτεια τους ή είχαν την
εντύπωση ότι οι οδηγοί θα σταματούσαν
για καφέ και κολατσιό, όπως συνέβαινε τα
προηγούμενα χρόνια, με τους δρόμους της
υπομονής και της ταλαιπωρίας. Άλλοι πιο
«άγριοι» πολεμούσαν για να παρακάμψει ο
δρόμος το χωραφούι τους και να γλυτώσουν
την ελιά και την πορτοκαλιά τους.Άσχετο
αν τότε οι απαλλοτριώσεις πληρώνονταν
χρυσάφι.
Τότε κάποιοι «νούσιμοι» προσπάθησαν
με νύχια και με δόντια και με μεγάλο πολιτικό
κόστος να πείσουν τους χωρκάτες ότι είναι
προς το συμφέρον τους, να περάσουν οι
υπεραστικοί δρόμοι μακριά από την περιουσία
τους, για να έχουν ησυχία, να μην έχουν
καυσαέρια και το κυριότερο θα ανέβαινε η
αξία των περιουσιών τους, μακριά από του
αυτοκινητόδρομους. Αλλά το «σχοινί του
χωρκάτη διπλό φτάνει και μονό δεν αρκεί»

και ήταν σαν να «έριχναν αβγά στον τοίχο»,
όπως ομολογούν πάλαι ποτέ σοβαροί βουλευτές. Αποτέλεσμα ήταν ο δρόμος Λευκωσίας
- Λεμεσού, με άνωθεν εντολές, να πάρει
σχήμα «φιδάκι» και να ανεβοκατεβαίνει.
Μοιραία ο δρόμος έχει μεγαλύτερη απόσταση,
χαμηλότερη ασφάλεια και σίγουρα στοίχισε
πολύ περισσότερα, ενώ πολύ μεγαλύτερο
είναι το συνεχόμενο κόστος συντήρησης.
Τα τελευταία χρόνια διεξάγονται «πόλεμοι»
από καταστηματάρχες και όχι μόνο, για να
μην κτίζονται διαχωριστικές νησίδες σε λεγόμενους εμπορικούς δρόμους. Τελευταία
τραγική ιστορία, η οδός Νίκου Παττίχη στη
Λεμεσό. Ευτυχώς, αυτή τη φορά ο Γιάννης
Καρούσος, ο υπουργός Μεταφορών, «πάτησε
πόδι» και θα γίνει η νησίδα. Προηγήθηκαν
ή και συνεχίζονται ακόμη πολλοί «αγώνες»
στη Λευκωσία και σε άλλες πόλεις, για το
τάχα δικαίωμα στη «μη λωρίδα». Οι αγώνες
συνεχίζονται γιατί υπάρχουν πολλοί ταγοί
οι οποίοι βάζουν αφτί στους διαμαρτυρόμενους. Άσχετο, αν γίνονται συνεχώς δυστυχήματα, άσχετο αν θρηνούμε νεκρούς, αλλοδαπούς και Κύπριους, άσχετο αν υποφέρει
κόσμος και κοσμάκης, ο οποίος έμεινε πα-

ράλυτος ή με κουσούρια, άσχετο, αν οι συνεχόμενες παρανομίες προκαλούν κυκλοφοριακό κομφούζιο, άσχετο αν οι απλοί αστυνομικοί ταλαιπωρούνται ανάμεσα στο γράμμα
του νόμου και το πνεύμα των αόρατων ταγών.
Άσχετο, αν με τους κυκλικούς κόμβους λύνεται αυτόματα και το πρόβλημα με τις κούρσες «τρελών» νέων και μειώνεται ή και καταργείται η ανάγκη για «σαμαράκια» και
άλλα εμπόδια τα οποία καταστρέφουν τα
αυτοκίνητα.
Η πλάκα είναι ότι πολλοί μικροεπιχειρηματίες επιμένουν και πολεμούν να τοποθετούνται φώτα τροχαίας, όταν τα καταστήματά
τους είναι σε διασταύρωση. Αλήθεια δεν θα
ήταν καλύτερα όλες οι διασταυρώσεις να
ήταν με κυκλικούς κόμβους και εύκολα ένας
πελάτης, από την αντίθετη πορεία, να κάνει
τον γύρο και να φθάνει στο κατάστημα το
οποίο θέλει. Γιατί θα πρέπει να μην υπάρχουν
διαχωριστικές λωρίδες, όταν εύκολα με τους
κυκλικούς κόμβους, λύνεται ουσιαστικά το
πρόβλημα των επιχειρηματιών.
Επιχείρημα των μικροεπιχειρηματιών
είναι ότι θα χάσουν πελάτες και τη «ζήση»
τους. Άσχετο αν έμειναν μερικές δεκαετίες

πίσω και άσχετο αν ο κόσμος άλλαξε συνήθειες, ελέω πολυκαταστημάτων. Μήπως η
πραγματική αιτία των αντιδράσεων είναι
γιατί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ότι πρέπει
τα καταστήματα να διαθέτουν εκτός από
ποιότητα και χώρο στάθμευσης. Μήπως δεν
μπορούν να αντιληφθούν την επανάσταση
της τηλε-εμπορίας, των πωλήσεων μέσω
διαδικτύου, στην οποία άρχισαν να μπαίνουν
ακόμη και οι υπεραγορές, με τη συνδρομή
και του κορωνοϊού.
Είναι κρίμα γιατί η Κύπρος χάνει κάθε
χρόνο ένα χωριό από τα τροχαία δυστυχήματα, η πλειονότητα των οποίων συμβαίνουν
σε κατοικημένες περιοχές. Είναι ακόμη μεγαλύτερο κρίμα, γιατί ο πληθυσμός μιας πόλης, βρίσκεται καθηλωμένος σε αναπηρικά
αμαξίδια και είναι χωμένος σε νοσοκομεία
και κλινικές. Είναι κρίμα γιατί τελικά η απλή
λογική δεν υπάρχει και τα μικροσυμφέροντα
βασανίζουν τον παράδεισο ο οποίος λέγεται
Κύπρος. Αλλά «έτσι κελλέ, έτσι ξουράφι
θέλει» και δυστυχώς πληρώνουμε πανάκριβα
σε αίμα και χρήμα τις κουτοπονηριές μας.

kaparispan@yahoo.gr

Το όριο
του Καστελλόριζου
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Ο Ερντογάν θα δοκιμάσει το επόμενο
διάστημα τις αντοχές του πολιτικού
μας συστήματος και
της κοινής γνώμης.
Θα κάνει κινήσεις που θα φέρουν
την Αθήνα στα όριά της. Τα σενάρια είναι γνωστά.
Να εμφανισθεί το «Ορούτς
Ρέις» στα 7 ή και στα 12 μίλια από
το Καστελλόριζο συνοδευόμενο
από πολεμικά σκάφη. Εκεί δεν
<
<
<
<
<
<

Η Αθήνα, με σύνεση και
αποφασιστικότητα, θα
χρειαστεί να χαράξει
πραγματικές κόκκινες
γραμμές, που ωστόσο
θα δίνουν ένα ή δύο
24ωρα περιθώριο για
κάποια μεσολάβηση.
υπάρχει κανένα περιθώριο «παρεξήγησης» για το αν πρόκειται
για ελληνική υφαλοκρηπίδα, ακόμη και σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές εκτιμήσεις για το ποια
είναι η επήρεια του νησιού.
Ενα συναφές, αλλά ακόμη πιο
επικίνδυνο, σενάριο είναι ο ταυτόχρονος αποκλεισμός από αέρα
και θάλασσα του Καστελλόριζου
με το –σαθρό– επιχείρημα πως η
αυξημένη στρατιωτικοποίησή
του παραβιάζει διεθνείς συνθήκες
και θέτει σε κίνδυνο την εθνική
ασφάλεια της Τουρκίας.
Στόχος και στις δύο περιπτώσεις είναι να αναγκασθεί η Ελλάδα
να «πατήσει πρώτη το κουμπί»
απαντώντας στην τουρκική πρόκληση. Σε αυτά τα σενάρια δεν
υπάρχουν πολλά περιθώρια για
χειρισμούς που έχουν στόχο να
αποφευχθεί η σύγκρουση, όπως
π.χ. η τήρηση αποστάσεων από

τους τουρκικούς ναυτικούς σχηματισμούς.
Στο ένα σενάριο το «Ορούτς
Ρέις» θα φαίνεται από το Καστελλόριζο. Και στο άλλο, θα είναι η
πρώτη φορά που η Τουρκία θα
προσπαθεί να αποκόψει ένα νησί
πεντακάθαρης ελληνικής κυριαρχίας από την υπόλοιπη χώρα.
Το θετικό αυτή την ώρα είναι
ότι άπαντες έχουν καταλάβει πως
ο Ερντογάν παίζει με τη φωτιά.
Θα είναι δύσκολο για την Τουρκία
να προκαλέσει το τελικό μπρα
ντε φερ, τον τελικό «τσαμπουκά»,
την ώρα που ο Πομπέο θα είναι
στην Κύπρο και όλη η διεθνής
κοινότητα παρακολουθεί στενά
τις εξελίξεις.
Δεν μιλάμε όμως για κανονικές
καταστάσεις, ψυχοσυνθέσεις,
παγκόσμιες συγκυρίες. Πράγματα
που φαίνονταν αδιανόητα πριν
από είκοσι χρόνια είναι τώρα πιθανά.
Η Αθήνα θα χρειαστεί να χαράξει κόκκινες γραμμές που θα
είναι πραγματικές κόκκινες γραμμές, αλλά θα δίνουν ένα ή δύο εικοσιτετράωρα περιθώριο για κάποια μεσολάβηση.
Το ερώτημα είναι πού το πάει
ο Ερντογάν. Ολο και περισσότεροι
ειδικοί πιστεύουν ότι θέλει να μας
καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου
είτε έπειτα από ένα ταπεινωτικό
επεισόδιο είτε με όρους που δεν
μπορεί να δεχθεί καμία κυβέρνηση.
Ο ίδιος πιέζεται εσωτερικά, θέλει μία «νίκη» κάπου. Ισως να μην
καταλαβαίνει ότι παίζει με την
ύβριν, που μπορεί να καταλήξει
σε ένα οικονομικό κραχ.
Το κρίσιμο είναι να μην αποσταθεροποιήσει εμάς εδώ, εσωτερικά. Θα χρειαστεί ψυχραιμία,
συνεννόηση, σύνεση, αποφασιστικότητα σε σωστή δοσολογία
τις επόμενες ημέρες, ίσως ακόμη
και όταν διαβάζονται αυτές οι
γραμμές.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

Γνώρισα τον Γιώργο
Μπίζο όταν ήμουν πολύ μικρός για να το θυμάμαι. Ο πατέρας μου
κι αυτός γνωρίζονταν
από χρόνια, νέα μέλη
της ελληνικής παροικίας της Νοτίου
Αφρικής. Με τον τρίτο γιο του «Θείου
Γιώργου» είμαστε συνομήλικοι και
φίλοι. Οι πρώτες αναμνήσεις μου
από αυτόν ήταν από κάποια κυριακάτικα τραπέζια στης πεθεράς του
το σπίτι. Ο Γιώργος πάντα ετοίμαζε
μια μεγάλη σαλάτα, με λαχανικά που
ο ίδιος καλλιεργούσε στον κήπο του.
Τον θυμάμαι, επίσης, να διοργανώνει
εκδηλώσεις για να μαζευτούν χρήματα για την ίδρυση σχολείου που
θα προσέφερε τα ιδεώδη της ελληνικής παιδείας στα παιδιά όλων των
φυλών, σε μια χώρα όπου είχε επιβληθεί βάναυσο καθεστώς φυλετικών
διακρίσεων. Ο «Θείος Γιώργος» ήταν
κορυφαίος εκπρόσωπος του Ελληνα
της διασποράς, ο οποίος προκόβει
στη νέα πατρίδα ενώ η αγάπη του
για την παλιά παραμένει αμείωτη.
Αυτό που δεν φαινόταν ήταν ότι
κάτω από αυτή την οικεία εικόνα –
το πλούσιο μουστάκι, τα γελαστά,
παρατηρητικά μάτια, την ευγένεια
και την καλοσύνη– χτυπούσε η καρδιά ενός θαρραλέου και ακούραστου

μαχητή για δικαιοσύνη, για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια όλων των
κατοίκων της χώρας. Μεγαλώνοντας
έμαθα ότι ο Μπίζος ήταν μέλος της
ομάδας δικηγόρων που υπερασπίστηκε τον Νέλσον Μαντέλα και άλλους ηγέτες του Αφρικανικού Εθνικού
Κογκρέσου (ANC) στη μεγάλη δίκη
όπου το 1964 βρέθηκαν ένοχοι για
τον αγώνα τους εναντίον του απαρτχάιντ. Εθεωρείτο επιτυχία ότι καταδικάστηκαν σε ισόβια δεσμά και όχι
σε θάνατο. Μόνο πολλά χρόνια αργότερα οι περισσότεροι μάθαμε για
το βάθος της φιλίας μεταξύ Μαντέλα
και Μπίζου (απ’ όταν ήταν και οι δύο
φοιτητές Νομικής στο ίδιο πανεπιστήμιο) και πόσο σημαντικό ρόλο
έπαιξε ο Μπίζος στη διάρκεια των
27 χρόνων φυλάκισης του Μαντέλα,
στηρίζοντας την οικογένειά του,
υπερασπιζόμενος τα θύματα της
κρατικής βίας σε κάθε γωνιά της χώρας. Ο Μπίζος, επίσης, ήταν σύνδεσμος με την εξόριστη ηγεσία του
ANC κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ του ακόμη φυλακισμένου Μαντέλα και του καθεστώτος. Με την αποφυλάκιση του
Μαντέλα και την εκλογή του στην
προεδρία, το όνομα George Bizos, ή
Uncle George, είχε γίνει γνωστό σε
όλους στη χώρα για τη μακρόχρονη

προσφορά του στην υπεράσπιση
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με
την οξύνοια και τις άρτιες νομικές
και κλασικές γνώσεις του, μετέτρεπε
τα δικαστήρια σε πεδίο ανάδειξης
των εγκλημάτων του απαρτχάιντ.
Ο Γιώργος είχε φύγει από την κατεχόμενη Ελλάδα το 1941, 13 χρόνων,
συνοδεύοντας τον πατέρα του, Αντώνη, στην προσπάθειά του να φυγαδεύσει επτά Νεοζηλανδούς στρατιώτες στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξε πλοίο του Βρετανικού Ναυτικού
και τους πήγε στην Αίγυπτο. Από
εκεί μεταφέρθηκαν στη Ν. Αφρική.
Ο Γιώργος μπόρεσε να επιστρέψει
στην Ελλάδα μόνο το 1972, όταν του
δόθηκε νοτιοαφρικανική υπηκοότητα. Παρά την απουσία του από
την Ελλάδα από τόσο νεαρή ηλικία,
οι αρχές της δημοκρατίας, της δικαιοσύνης, η φιλοσοφία και η αρχαία
ελληνική λογοτεχνία ήταν πάντα
οδηγοί του. Οταν ο Μαντέλα ετοιμαζόταν να δηλώσει στη δίκη του
ότι ήταν πρόθυμος να πεθάνει για
τον αγώνα του, ο Μπίζος τον έπεισε
να προσθέσει τις λέξεις «εάν χρειαστεί», λέγοντας ότι ο Σωκράτης, με
τη στάση του, είχε προκαλέσει τους
δικαστές του να τον καταδικάσουν
σε θάνατο. Συζητούσαν, επίσης, τη
δικαιοσύνη όπως παρουσιάζεται

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
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Δεν είναι προς
το συμφέρον κανενός
η αποτυχία της πρωτοβουλίας που ανέλαβε
η κ. Μέρκελ, διότι τότε
η Ελλάς και η Τουρκία
θα ευρεθούν ευθέως
αντιμέτωπες.
Ευρωπαϊκή Ενωση, όπου η Ελλάς
και η Τουρκία θα προωθούν από
κοινού συμφέροντα, υπαγορευόμενα από τις ειδικές συνθήκες
της περιοχής. Μεγάλη είναι η δυσαρέσκεια τόσο της πολιτικής
ηγεσίας όσο και της κοινής γνώμης για την «ουδετερότητα» του
ΝΑΤΟ στην πολυετή κρίση Αθηνών και Αγκύρας. Δικαία η πικρία
και η απογοήτευση από μιαν άποψη. Αλλά θα πρέπει να έχει κανείς
υπ’ όψιν πάντα ότι εάν δεν υπήρχε
το ΝΑΤΟ, τότε από τα μέσα της
δεκαετίας του ’50 θα είχαμε οδηγηθεί σε πόλεμο κατ’ επανάληψιν
με την Τουρκία. Και ας μην πλα-

νώμεθα ότι από τις συρράξεις θα
βγαίναμε πάντα νικητές.
Καθόσον αφορά στο άλλο μείζον εταιρικό σχήμα της Δύσεως,
είναι δυστύχημα και αντίθετο
προς τα ελληνικά συμφέροντα
ότι η Τουρκία δεν κατέστη μέλος
της Ε.Ε.
Για την εξέλιξη αυτή δεν ευθύνεται κατ’ αποκλειστικότητα
η Αγκυρα, αλλά και το γεγονός
ότι η πλειονότης των κρατών-μελών της ευρωπαϊκής λέσχης δεν
επιθυμεί την ενσωμάτωση της
Τουρκίας στην Ενωση.
Το πρόβλημα με την Ενωση εν
σχέσει με το ΝΑΤΟ είναι ότι ιδεοκρατείται περισσότερο από ό,τι
είναι πρακτικώς επιτρεπτό. Και
το ΝΑΤΟ αποτελούσε συνασπισμό
ελευθέρων, δημοκρατικών κρατών
και για τον λόγο αυτόν είχε αποκλεισθεί σε πρώτη φάση η Ισπανία. Αλλά όταν ενίοτε επιβάλλονταν δικτατορικά καθεστώτα στην
Τουρκία και άπαξ στην Ελλάδα,
ουδέποτε ετέθη θέμα κυρώσεων
ή αποβολής τους. Διότι ο στόχος
της Συμμαχίας ήταν συγκεκριμένος – η ανάσχεση της ΕΣΣΔ.
Σήμερα, που η προοπτική ενσωματώσεως της Τουρκίας στην
Ε.Ε. έχει μηδενισθεί περίπου, η
καγκελάριος της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ ανέλαβε διαμεσολαβητική πρωτοβουλία στην κρίση Αθηνών και Αγκύρας, με στόχο
την αποφυγή συρράξεως των δύο
κρατών, αλλά και για να αποτρέψει
την περαιτέρω αποξένωση της
Τουρκίας από την Ενωση.
Δεν είναι προς το συμφέρον
κανενός η αποτυχία της πρωτοβουλίας που ανέλαβε η κ. Μέρκελ,
διότι τότε η Ελλάς και η Τουρκία
θα ευρεθούν ευθέως αντιμέτωπες.
Και είναι μεν καλός ο πετροπόλεμος για τα παιδιά, αλλά οι ενήλικες συνομιλούν και διαπραγματεύονται.
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Οι δύο Ιθάκες του Γιώργου Μπίζου

Οι εταίροι μας
και εμείς
Το πρόβλημα της Ελλάδος με την Τουρκία δεν είναι απλώς
ενίοτε τεράστιο,
όπως συμβαίνει
στην παρούσα συγκυρία, αλλά έχει και χαρακτήρα
μονιμότητος. Ακόμη και εάν υποτεθεί ότι η παρούσα κρίση θα λυθεί με κάποιον τρόπο, είναι αναμφίβολο πως θα υπάρξουν αλλά
σημεία τριβής στο μέλλον.
Ο μόνος τρόπος συνυπάρξεως,
που να ελαχιστοποιεί το ενδεχόμενο συγκρούσεως, είναι η συμμετοχή των δύο χωρών σε ευρύτερους μηχανισμούς της Δύσεως
και ειδικότερα στο ΝΑΤΟ και στην

l

στον Θουκυδίδη και στην «Αντιγόνη».
Οι Στωικοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στην εξέλιξη των πολιτικών απόψεων
του Μαντέλα, σύμφωνα με τον Μπίζο.
Ο Μπίζος έκανε τους Ελληνες της
Ν. Αφρικής υπερήφανους, παρά το
γεγονός ότι στην αρχή λίγοι τον υποστήριζαν. Πάντα αναδείκνυε τα επιτεύγματα της αρχαίας και σύγχρονης
Ελλάδας. Ηταν παρών σε κάθε κάλεσμα για προσφορά – και στη Ν.
Αφρική και στην Ελλάδα. Τίμησε τις
δύο και τιμήθηκε απ’ αυτές.
Στο τέλος της συναρπαστικής αυτοβιογραφίας του, «Οδύσσεια προς
την Ελευθερία», ο Μπίζος συλλογίζεται τη ζωή του σε σχέση με την
«Ιθάκη» του Καβάφη. «Είδα ότι πατούσα και στη χώρα που με γέννησε
και σε αυτή που με υιοθέτησε. Και
οι δύο έγιναν η Ιθάκη μου. Μοιραστήκαμε μαζί τις χαρές και τις λύπες
τους», έγραψε. «Πάντα κρατούσα τις
δύο Ιθάκες στον νου. Ισως απέκτησα
σοφία· ασφαλώς απέκτησα εμπειρία.
Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά
είναι ότι οι Ιθάκες μου δε με γέλασαν».
Ο Γιώργος Μπίζος πέθανε την Τετάρτη, στο σπίτι του στο Γιοχάνεσμπουργκ, 92 χρόνων. Την επόμενη
ημέρα πέθανε η αδελφή του, Βάσω,
στην Ελλάδα.
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ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Ο ρεαλισμός της σποράς
Εναν απειλητικό, αδίστακτο αντίπαλο δεν τον υποτιμάς. Τον σπουδάζεις και τον αξιολογείς νηφάλια.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είναι
μάλλον ο μοναδικός ηγέτης σύγχρονου κράτους που αρνείται το
δόγμα «η οικονομία κινεί την Ιστορία». Αρνείται σαν μοναδικό κίνητρο προόδου των ανθρώπων το οικονομικό όφελος, το κέρδος. Ταυτόχρονα όμως καταφάσκει έμπρακτα τον πλανητικά κυρίαρχο σήμερα Ιστορικό Υλισμό, την κατ’ ευφημισμόν «ελευθερία των αγορών».
Είναι το επίκαιρο όπλο, όχι ο στόχος
του.
Ανύψωσε εντυπωσιακά το βιοτικό επίπεδο του λαού του, εκσυγχρόνισε την τεχνική υποδομή της
χώρας του, γέμισε την Τουρκία πανεπιστήμια, την εξοικείωσε με την
υψηλή τεχνολογία. Ομως, την ίδια
ώρα, επιδείχνει με έμφαση και καμάρι, την πίστη και αφοσίωσή του
στην πατρογονική του θρησκεία.
Αδιαφορεί παγερά για τη ραγδαία
«πτώση» αξίας της τουρκικής λίρας
στις διεθνείς αγορές. Θέλει να δείχνει ότι πιστεύει (δηλαδή εμπιστεύεται) κάτι διαφορετικό από τη
διεθνώς κυρίαρχη ταύτιση της ευτυχίας με την ευπορία, την καταναλωτική ευχέρεια.
Στη διάρκεια μιας γενιάς, άλλαξε
ριζικά την όψη της τουρκικής κοινωνίας: Αντιπάλεψε, με απίστευτο
σθένος, τον άλλοτε παντοδύναμο
στη χώρα του κεμαλισμό – τη μίμηση του νεωτερικού στη Δύση
μηδενισμού. Το αντίστοιχο στην
Ελλάδα θα ήταν, ένας περιθωριακός,
μοναχικός πολιτευόμενος να νι-

κούσε κατά κράτος, μέσα σε μια
γενιά, τον κοραϊσμό (ιδεολογικό,
γλωσσικό, πολιτικό).
Το κρίσιμο δεδομένο είναι ότι,
η ανατρεπτική επιλογή του Ερντογάν, ο μουσουλμανισμός, συνιστά μια θρησκεία χωρίς μεταφυσική. Δεν ενδιαφέρεται να φωτίσει
«νόημα» της ύπαρξης, αιτία και
σκοπό του κόσμου και της Ιστορίας.
Ενδιαφέρεται μόνο για το επίπεδο
της συμπεριφοράς, για την ωφελιμότητα του «καλού», με κάποιες
παιδαριώδεις επαγγελίες αμοιβών
«μετά θάνατον», χωρίς καμία υπαρκτική διαύγαση του αινίγματος.
Θα τολμούσε κανείς τον παραλληλισμό (ενδεικτικά, όχι με αξιώσεις
ιστορικής πιστοποίησης) ότι ο μουσουλμανισμός έπαιξε στην Ανατολή
τον ρόλο που ανέλαβε αργότερα
στη Δύση ο προτεσταντισμός: Και
στις δυο περιπτώσεις οι ελληνικής
παιδείας πληθυσμοί, σε Ανατολή
και Δύση, είχαν εκχριστιανιστεί
ζητώντας στον «τρόπο» (γεγονός)
της Εκκλησίας να γνωρίσουν και
οικειωθούν την υπαρκτική ελευθερία από κάθε προκαθορισμό και
αναγκαιότητα. Να ψηλαφήσουν
τον ορισμό «ο Θεός αγάπη εστί»
(όχι: ο Θεός έχει αγάπη). Τους Χριστιανούς ενδιαφέρει η ελευθερία
της ακατάλυτης ύπαρξης, όχι η
«πρέπουσα» συμπεριφορά μέσα
στα όρια της θνητότητας.
Αλλά σε κάθε κοινωνία υπάρχουν οπωσδήποτε και οι πουριτανοί. Ενδιαφέρονται να δικαιωθούν
με μετρητή αμοιβή – να ανταμειφθεί, εδώ και τώρα, το εγώ τους.
Γι’ αυτό και έχουν ανάγκη από Νό-

μους, εντολές, κανονιστικές διατάξεις, για να τις τηρούν με συνέπεια και να κερδίζουν πόντους, μεταθανάτιας αμοιβής. Τηρουμένων
λοιπόν των αναλογιών, ο Ερντογάν
σήμερα φιλοδοξεί να παίξει από
την Ανατολή τον ρόλο που έπαιξαν
ο Λούθηρος και ο Καλβίνος κάποτε
στη Δύση. Και στις δυο περιπτώσεις
ενδιαφέρει όχι το «νόημα» της
ύπαρξης, η ψηλάφηση απάντησης
στο αίνιγμα του θανάτου, αλλά οι
ατομικές πεποιθήσεις, που θωρακίζουν με βεβαιότητες το εγώ και
επιβάλλονται χάρη στην εξουσία.
Αν σήμερα στον πλανήτη κυριαρχεί, κατά προτεραιότητα, το
Κοράνι σαν συντρόφι του προτεσταντικού πουριτανισμού και του
ειδωλοποιημένου ρωμαιοκαθολικού
νομικισμού, τότε, σίγουρα, ο Ερντογάν έχει οπωσδήποτε στο δικό
του στρατόπεδο τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ,
τα διεθνή δικαστήρια, τον γερμανικό Εθνικισμό της Deutsche Bank.
Για έναν και μόνο λόγο: Δεν υπάρχει
πια κοινή εμπειρία του πεδίου των
σχέσεων, ασφυκτικά κυρίαρχες είναι η λογική της συναλλαγής και
η αντιμαχία των εντυπώσεων –
ποιος θα κερδίσει, σε κάθε πεδίο,
τη μάχη της εφήμερης υποβολής.
Να εικονογραφήσω το εξ αντιθέτου: Αν υπήρχαν στο πηδάλιο
της Ε.Ε. άνθρωποι ικανοί να ξεχωρίσουν και αξιολογήσουν ποιότητες
(όπως οι πρώτοι οραματιστές της
ευρωπαϊκής συνεργασίας), όχι τηλεκινούμενα πιόνια του αγοραίου
«ευρωπολτού», τότε η «ενωμένη
Ευρώπη» θα επέστρεφε αυτονόητα
στο πεδίο των σχέσεων τολμώντας

ρήξη με τη λογική της συναλλαγής
και τις αντιμαχίες των εντυπώσεων.
Κοντολογίς, δεν χρειαζόμαστε
ευχολόγιο ούτε ανεδαφικές ντιρεχτίβες. Κάθε ρεαλιστής φιλευρωπαίος ξέρει ότι υπάρχει δίλημμα,
όχι ψευδοπόλωση: Διαλέγουμε βιτρίνα ατομοκεντρισμού «δικαιωμάτων», μαζί με την απολυταρχία
των Αγορών. Ψευδαισθήσεις λαϊκής
ετυμηγορίας και σύμφυτη (δεν χωρίζεται) μεθοδική εξηλιθίωση των
μαζών από τον φορμαλισμό των
«εντυπώσεων». Πουριτανισμό ηδονικής εγωλαγνείας ανυποψίαστον
για τη δυνατότητα κοινωνούμενης
ελευθερίας – «πόλεως», «κοινότητας», «εκκλησίας».
Κίνημα απελευθέρωσης από τις
ψευδοπολώσεις, αν ποτέ εμφανιστεί, δεν θα έχει το παραμικρό
κοινό γνώρισμα με τις εικόνες - παραστάσεις του 20ού αιώνα. Ούτε
συλλόγους με γραφεία και σφραγίδες ούτε ντουντούκες και αναμηρυκασμό κραυγών. Κινήματα
πραγματικής αλλαγής, αν εμφανιστούν, θα απαιτούν το ριζικά καινούργιο στην εκπαίδευση (νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο), το
ριζικά καινούργιο στην πολιτική
(μικρές, αυτοδιαχειριζόμενες κοινότητες), το πέρασμα από τα θρησκευτικά, ωφελιμιστικά ιδεολογήματα στην απόλυτη προτεραιότητα
της χαράς του κοινωνείν.
Μεγαλόστομες ουτοπίες; Οχι,
μόνο απλή μετάβαση από την ουτοπία των απεριόριστων δυνατοτήτων της κατασκευής, στον ρεαλισμό της σποράς.
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Ο Ερντογάν και η ιστορία

Κυρώσεις ή λύσεις; Ιδού η Ρόδος...

Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

ε αφορμή τις πυκνές εξελίξεις των ημερών και τη σχετική ειδησεογραφία, τα
μέσα ενημέρωσης σε Ελλάδα και Κύπρο
βρίθουν αναλύσεων, με αντικείμενο τις σχέσεις
του Ελληνισμού με την Τουρκία. Κεντρικό στοιχείο της πλειονότηταςτων εκτιμήσεων που τις
συνοδεύουν αποτελεί ο ρόλος της προσωπικότητας και των προτεραιοτήτων του Τούρκου
προέδρου, σε συσχέτιση πάντα με την ευρύτερη
γεωπολιτική κατάσταση, τους ανταγωνισμούς
και τις ισορροπίες στο πεδίο της παγκόσμιας
κατανομής ισχύος και επιρροής.
Οι σχετικές επισημάνσεις είναι συνήθως
εύστοχες: Ο Ερντογάν ασκεί ηγεσία αυταρχική
και αντιδημοκρατική. Ο τίτλος του «εκλεγμένου
δικτάτορα» δεν απέχει από την πραγματικότητα.
Οι αιρετικές συνταγές του στο πεδίο της οικονομίας εξάντλησαν τα όριά τους, αποτυγχάνουν
και οδηγούν σε αδιέξοδα. Το νόμισμα υποτιμάται
συνεχώς. Η αγοραστική δύναμη των μεσαίων
και λαϊκών στρωμάτων ελαττώνεται με ταχείς
ρυθμούς και η ανεργία εκτινάσσεται. Τα τεχνάσματα στα οποία καταφεύγει απλώς καθυστερούν την αναπόφευκτη προσφυγή σε σκληρά
και αντιλαϊκά μέτρα, που θα επιταχύνουν ραγδαία την πολιτική του φθορά, η οποία ήδη
καταγράφεται διογκούμενη. Η διαφαινόμενη
απώλεια της εξουσίας –πέραν της πολιτικής
της διάστασης– καθιστά πιθανές και άλλες σε
βάρος του συνέπειες, δεδομένης τόσο της εκτεταμένης διαφθοράς στο σύστημα εξουσίας που
ελέγχει ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του,
όσο και του κύματος βάναυσης καταστολής
που εξαπέλυσε εναντίον κάθε φωνής αμφισβήτησής του, ειδικά μετά το πραξικόπημα
του 2016. Η ανάγκη εξαγωγής των εσωτερικών
προβλημάτων και αποπροσανατολισμού της
τουρκικής κοινής γνώμης συμπίπτει χρονικά
με τους γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς που εντείνονται, κυρίως από την εκπεφρασμένη πρόθεση σταδιακής απόσυρσης του αμερικανικού
παράγοντα από την ευρύτερη περιοχή. Η μεγαλομανία και οι φαντασιώσεις του Ερντογάν
είναι επίσης παράγοντες διαμόρφωσης της
στάσης της Τουρκίας, όπως και η δημοσίως
ομολογημένη συμπάθεια και εκτίμηση του
προέδρου Τραμπ στο πρόσωπό του. Συμπάθεια
που εκπορεύεται προφανώς από όσα χαρακτηρίζουν κραυγαλέα αμφότερους. Οι διαπιστώσεις
όμως αυτές δεν αρκούν για να ερμηνεύσουν
πλήρως τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Και θα
ήταν σφάλμα να αγνοούνται ή να λησμονούνται
–μεταξύ άλλων–η εμπειρία και τα ηχηρά διδάγματα της νεότερης ιστορίας. Διότι η μετά
τη συνθήκη της Λωζάνης τουρκική συνεισφορά
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αποτελεί σειρά
συνεχών προκλήσεων, δόλιων και προβοκατόρικων μεθοδεύσεων, απροκάλυπτης εχθρότητας, εξόφθαλμα παράνομων και παράλογων
διεκδικήσεων. Μία σύντομη περιήγηση στον
χρόνο είναι αποκαλυπτική:
Αμέσως μετά τις συμφωνίες του 1930 με τις
οποίες αίρονται όλα τα εκκρεμή ζητήματα και
υποτίθεται ότι θεμελιώνεται η ελληνοτουρκική
φιλία, η Τουρκία απαγορεύει με νόμο του 1932
στους Έλληνες ομογενείς, την άσκηση μεγάλου
αριθμού επαγγελμάτων, αναγκάζοντας έτσι χιλιάδες από αυτούς να εγκαταλείψουν τη γη
των πατέρων τους.
Το 1938 οι δύο χώρες υπογράφουν σύμφωνο
για την από κοινού αντιμετώπιση τυχόν επίθεσης τρίτης χώρας. Όταν, όμως, η Ελλάδα δέχεται την επίθεση του Άξονα, η Τουρκία όχι

μόνον δεν προσφέρει την παραμικρή βοήθεια,
αλλά καιροσκοπώντας υπογράφει σύμφωνα
φιλίας τον Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του ’41
με τη Βουλγαρία και τη Γερμανία, αντίστοιχα.
Κατά τη διάρκεια του πολέμου βυσσοδομεί,
προτείνοντας παρασκηνιακά, άλλοτε στους
Συμμάχους και άλλοτε στους Γερμανούς, την
κατάληψη των νησιών του Αιγαίου και των
Δωδεκανήσων.
Το 1942, όταν ο ελληνισμός μάχεται εναντίον
του ναζισμού στα ελληνικά βουνά και στη
Μέση Ανατολή και βιώνει τη φρικτή τραγωδία
της κατοχής, η Τουρκία επιβάλλει έκτακτο
φόρο ακίνητης περιουσίας (τον λεγόμενο varlik)
και τον εφαρμόζει επιλεκτικά και εξοντωτικά
εναντίον των Ελλήνων ομογενών. Όσοι αδυνατούν να καταβάλουν τα υπέρογκα ποσά οδηγούνται στην εξορία ή εκποιούνται οι περιουσίες
τους. Τον Σεπτέμβριο του 1955 μία έκρηξη στο
τουρκικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, που
αποδεικνύεται τουρκική προβοκάτσια, δίνει
το σύνθημα για το φοβερό πογκρόμ εναντίον
του ελληνισμού της Πόλης. Οργανωμένα τουρκικά στίφη καταστρέφουν και λεηλατούν χιλιάδες περιουσίες, βεβηλώνουν και πυρπολούν
εκκλησίες, ανοίγουν τους τάφους των Πατριαρχών και διασκορπίζουν τα οστά τους. Δεκάδες
οι νεκροί και τα θύματα βιασμών. Το ύψος των
υλικών ζημιών ανυπολόγιστο. Τρομακτικό. Ο
κύριος οργανωτής των επεισοδίων θα αποκαλύψει σε τουρκική εφημερίδα, 25 χρόνια αργότερα, ότι τα σχέδια των βανδαλισμών καταστρώθηκαν σε συναντήσεις του με τον τότε
πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας και τον
πρωθυπουργό. Το 1964 με δικαιολογία τις εντάσεις στην Κύπρο, νέο κλίμα τρομοκράτησης
και μαζικές απελάσεις των Ελλήνων της Πόλης,
αλλά και απειλές της Τουρκίας για απόβαση,
που θα πραγματοποιηθούν τελικά με αφορμή
το πραξικόπημα του ’74, αφήνοντας άναυδη
τη διεθνή κοινή γνώμη με τις βαρβαρότητές
της, οι οποίες βαφτίστηκαν σαρδόνια και προκλητικά «ειρηνευτική επιχείρηση».
Από τη δεκαετία του ’70 η εχθρότητα, η επιθετικότητα και η επιβουλή αναβαθμίζονται
ποιοτικά και βρίσκουν νέες διεξόδους, πέραν
της Κύπρου και της ελληνικής ομογένειας στην
Τουρκία, η οποία έχει πλέον ήδη αποδεκατισθεί
μέχρις αφανισμού. Αρχίζει ο χορός της ευθείας
και έμπρακτης αμφισβήτησης των ελληνικών
κυριαρχικών δικαιωμάτων σε στεριά, θάλασσα
και αέρα, που έχει τη μορφή ενός καθημερινού
ακήρυκτου πολέμου και σκοπό την εξάντληση
του ελληνισμού και τη σταδιακή κάμψη της
θέλησης του έθνους να υπερασπιστεί τα δίκαιά
του. Η σύντομη ιστορική αναδρομή σε βάθος
ενός αιώνα (από τότε που η Τουρκία γίνεται
εθνικό κράτος), καταδεικνύει ότι ο νεοσουλτάνος
Ερντογάν δεν είναι ο πρώτος διδάξας του bullying σε βάρος του ελληνισμού. Είναι ο επιμελής
και άξιος συνεχιστής μιας συνεπούς παράδοσης
και μιας διαχρονικά σταθερής στόχευσης της
τουρκικής πολιτικής. Το αν, βέβαια, οι ρίζες
αυτής της παράδοσης ανιχνεύονται σε μια
κουλτούρα κατάκτησης και αρπαγής και μία
ιστορική αδυναμία ισότιμης και ειρηνικής συνύπαρξης είναι αντικείμενο μιας άλλης συζήτησης, με μάλλον προβλέψιμο συμπέρασμα.

Ο κ. Γιάννης Σιδηρόπουλος είναι δικηγόρος στη δικηγορική εταιρεία Ηλίας Νεοκλέους και ΣΙΑ ΔΕΠΕ.
Σημείωση: To παρόν άρθρο εκφράζει αποκλειστικά τις
προσωπικές απόψεις του συγγραφέα

Τ

ο τέλος μιαςψευδούς πρόσληψης
των πραγμάτων είναι εδώ! Σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημερίδα
«Ο Φιλελεύθερος» ο Πρόεδρος Αναστασιάδης «ζήτησε από τον Σαρλ Μισέλ
και την Άγκελα Μέρκελ να περάσουν
από τα λόγια στις πράξεις γιατί η ανεκτικότητα που επιδεικνύει η Ε.Ε. έναντι
της Τουρκίας είναι αναποτελεσματική.
Πληροφορίες «καταδεικνύουν ότι Βρυξέλλες και Βερολίνο δεν έχουν ακόμα
απάντηση ως προς την αποτελεσματική
αντιμετώπιση των προκλήσεων της
Τουρκίας. Παράλληλα, ενισχύονται οι
ανησυχίες πως η Ε.Ε. προσπαθεί εντέχνως να αποφύγει τη λήψη μέτρων κατά
της Τουρκίας», (10/9). Η διαρροή των
εκτιμήσεων Αναστασιάδη αποδεικνύει
ότι η στρατηγική του έχει οδηγηθεί στο
πιο ακραίο της αδιέξοδο. Η εγκατάλειψη
της πολιτικής της ειρήνευσης και στη
συνέχεια «μάχες» για κυρώσεις κατά
της Τουρκίας χωρίς ταύτιση με τα κείμενα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, έχει καταρρεύσει εφ’ όλης της ύλης.
Γίνεται συνεχώς λόγος για κρίση
στην Ανατολική Μεσόγειο, για προβλήματα που οδηγούν σε κίνδυνο ανάφλεξης. Ποια όμως είναι η πρώτη πηγή του
προβλήματος; Στη δική μου εκτίμηση,
η πηγή βρίσκεται στην οργανωμένη
απόφαση Αναστασιάδη να εγκαταλείψει
τις συνομιλίες για επίλυση, και με άλυτο
το Κυπριακό να επιβάλει τους όρους
του στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου με τη στήριξη Νετανιάχου και με μικρές βοήθειες από
το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ. Αυτό που
βλέπουμε σήμερα είναι η συντριβή του
ανορθολογισμού, η παταγώδης αποτυχία
να διαβάσουμε τα δεδομένα και να τα
προσαρμόσουμε στη σύγχρονη εποχή.
Η Τουρκία, αξιοποιώντας τη ναυτική
της ισχύ, διέλυσε πλήρως τις εκτιμήσεις
Αναστασιάδη, ο οποίος επιχειρεί καθημερινά να δείχνει άλλους ως «ενόχους»
για τις δικές του λανθασμένες επιλογές.
Οι ελληνικές κυβερνήσεις με πρωθυπουργούς τους Τσίπρα και Μητσοτάκη
έχουν οδηγηθεί στις ατραπούς που επέβαλε σε αυτές ο Ν. Αναστασιάδης –συμμετοχή στις «τριμερείς» ως photo opportunity δίπλα από τον Β. Νετανιάχου.
Η υποταγή της Αθήνας στις επιταγές
της κυπριακής ακροδεξιάς και του περίφημου «κυπριακού» λόμπι στην Αθήνα
εκτρέφει τον κίνδυνο για ανεξέλεγκτες
καταστάσεις.Ο φόβος Μητσοτάκη να
μην τον «παραλάβει» είτε το κυπριακό
λόμπι, είτε το λόμπι των διεθνολόγων
της αγέρωχης ρητορείας, είτε η εθνικολαϊκίστικη κομπανία, τον οδηγεί από
το ένα λάθος στο άλλο με αποτέλεσμα
την αδυναμία του να σταθεί με ψυχραιμία
απέναντι στις εξελίξεις και να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις που οδηγούν
στη Χάγη. Ο καθημερινός καταγγελτικός
του λόγος, με τη συμβολή στρατευμένων
στα στερεότυπα ΜΜΕ,δυσκολεύει κάθε
του κίνηση και παρεμποδίζει τη στροφή
στον ορθολογισμό.
Η Ε.Ε. συζητάει στις 24 Σεπτεμβρίου
τρόπους καλύτερης αντιμετώπισης της

EPA/STEPHANIE LECOCQ
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Ακτιβιστές της Greenpeace μπροστά από το κτήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις

Βρυξέλλες διαμαρτύρονται για την αποψίλωση των δασών του Αμαζονίου.
κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο
και βέβαια της ευρωτουρκικής σχέσης
μέσα στις σημερινές συνθήκες. Στις 4/9
ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Σ. Μισέλ πρότεινε «τη διεξαγωγή μιας
πολυμερούς διάσκεψης για να εκτονωθούν οι εντάσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Αυτός μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για την αποκλιμάκωση
στην περιοχή και για να υπάρξει ένας
δίαυλος για διάλογο». Η εισήγηση Μισέλ
δύσκολα θα αποδώσει καρπούς, το αδιέξοδο πιθανόν να συνδέεται με τη μη
αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας
από την Τουρκία και το ζήτημα της εκπροσώπησης της τ/κ κοινότητας, κάτι
που πιθανόν να οδηγήσει σε τεχνικές
δυσκολίες για «το πόσοι και ποιοι».
Μέσα στην παραζάλη της καθημερινής συνθηματολογίας, λίγες φωνές
παραμένουν ψύχραιμες, σφαιρικές, προτείνοντας ρεαλιστικές προτάσεις με ουσιαστική προοπτική. Μια τέτοια στρατηγική αναδεικνύει ο καθηγητής Π. Ιωακειμίδης. Γράφει: «Επειδή συμμετείχα
στην προετοιμασία του πρώτου «Ελσίνκι» θυμάμαι ότι και τότε η αντίδραση
πολλών ήταν ότι «αυτά τα πράγματα
δεν γίνονται!». Γίνονται εάν υπάρχει
βούληση, ευρηματικότητα, στρατηγική.
Και έγιναν και ως αποτέλεσμα η Κύπρος
είναι τώρα μέλος της Ένωσης και έχουμε
ένα κεκτημένο διερευνητικών συνομιλιών με την Τουρκία που μπορούμε να
αξιοποιήσουμε». Ο καθηγητής εισηγείται
«Ειδική σχέση – νέο «Ελσίνκι» με την
Τουρκία που θα περιλαμβάνει: Πρώτον,
εκσυγχρονισμό της Τελωνειακής Ένωσης Ε.Ε. – Τουρκίας για να καλύψει αγροτικά προϊόντα και υπηρεσίες. Δεύτερον,
δέσμη ρυθμίσεων για την απελευθέρωση
του καθεστώτος θεωρήσεων (visas) για
την είσοδο Τούρκων πολιτών στην Ε.Ε.
Τρίτον, ρυθμίσεις για προσφυγικό – μεταναστευτικό (νέα Δήλωση Ε.Ε. – Τουρκίας).Τέταρτον, πακέτο στήριξης της
τουρκικής οικονομίας και πέμπτο, σε

δεύτερο στάδιο, συμμετοχή της Τουρκίας
στη «μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία»
(PESCO) της αμυντικής πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω συγκεκριμένων projects. Όλα αυτά, όμως, με σαφείς, συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Τίποτα δεν θα δοθεί free. Η
εκτίμησή μου είναι ότι ένα τέτοιο πακέτο
δεν μπορεί να απορριφθεί από την Άγκυρα. Άλλη στρατηγική ανάμεσα σε
Ε.Ε. και Τουρκία δεν υπάρχει. Στρατηγική
που να οδηγεί στην ομαλοποίηση της
κατάστασης και τελικά στη λύση των
προβλημάτων και σταθεροποίηση της
Αν. Μεσογείου». (ηλ. Κόμβος, «Μεταρρύθμιση», 30/8/20).
Συμπληρώνω στα όσα σημαντικά
γράφει ο Π. Ιωακειμίδης πως η Κύπρος,
υποστηρίζοντας τα πιο πάνω, θα είναι
σε θέση να εργαστεί για το ξεπέρασμα
των εντάσεων στην Ανατολική Μεσόγειο
πάνω στην κατεύθυνση «ανασυγκρότηση της ευρωτουρκικής σχέσης έναντι
επίλυσης». Η επιστροφή στο τραπέζι
των συνομιλιών μετά την εκλογική διαδικασία ανάμεσα στους Τ/κ, αποτελεί
τη μόνη οδό που μπορεί να αλλάξει
πραγματικά τους όρους διεξαγωγής του
παιχνιδιού.Η ευρηματική πολιτική μπορεί να «εμβαθύνει» το «Πλαίσιο Γκουτιέρες» με την αξιοποίηση υλικού από
το κεκτημένο της Ε.Ε., προσφέροντας
ακόμα περισσότερες δυνατότητες για
να σφραγίσουμε τις εξελίξεις με σύγχρονο υλικό. Όπως η αποχώρηση του
κατοχικού στρατού με κατάργηση των
εγγυητικών δικαιωμάτων του 1960 όπως
προνοεί το Πλαίσιο Γκουτιέρες στο σημείο 1, όπως ένα νέο σύστημα ασφαλείας
με ρόλο-κλειδί στην Ε.Ε., όπως ένα πρόγραμμα σταθεροποίησης της οικονομίας,
όπως προγράμματα ανοικοδόμησης και
μετεγκατάστασης, υποδομές, η ανοικοδόμηση της Αμμοχώστουκαι τα προγράμματα συμφιλίωσης.

www.larkoslarkou.org.cy

Ο ιός της συνωμοσιολογίας

«Ξ

έρεις κάποιον στο κοντινό
σου περιβάλλον που να έχει
αρρωστήσει από κορωνοϊό;» Ο τόνος της φωνής του με
προδιέθεσε ότι η ερώτηση ήταν ρητορική – το έναυσμα για να μου πει
τη γνώμη του. Διαισθάνθηκα πού
το πήγαινε… «Όχι», του είπα. «Θα
΄πρεπε;». «Θα σου εξηγήσω», απάντησε με ύφος εμπειρογνώμονα. «Όλη
αυτή η ιστορία του κορωνοϊού είναι
φτιαχτή». «Τι εννοείς;». «Δεν λέω
ότι δεν υπάρχει ο ιός, αλλά τον διογκώνουν πολύ». «Γιατί;», επιμένω.
«Για να πανικοβάλουν τον κόσμο,
να τον ελέγχουν καλύτερα οι κυβερνήσεις και το κεφάλαιο, να κερδίζει η φαρμακοβιομηχανία».
Δεν έπεσα έξω: ο συνομιλητής
μου είχε προσβληθεί από τον καφενειακό ιό της συνωμοσιολογίας
- ασπαζόταν θεωρίες συνωμοσίας.
Τελείωσα βιαστικά τον καφέ μου,
τον ευχαρίστησα για τις διεισδυτικές
παρατηρήσεις του, και απήλθα. Η
υπομονή δεν συγκαταλέγεται στις
αρετές μου. Προβληματίστηκα, όμως.
Η συνωμοσιολογία δεν είναι μόνο
ελληνικό φαινόμενο. Συναντάται
ακόμη και σε θεσμικά εκλεπτυσμένες
δημοκρατίες, όπως οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Βρετανία, και η Ισπανία.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνετέλεσαν καθοριστικά στην εξά-

Του ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ Κ. ΤΣΟΥΚΑ

πλωσή του. Τι είναι και σε τι οφείλεται; Η θεωρία συνωμοσίας αναφέρεται σε μια εξήγηση η οποία εμπεριέχει συνωμοσία – ότι δηλαδή,
μια ομάδα ατόμων, ενεργεί μυστικά
και συντονισμένα για να πετύχει
έναν αθέμιτο (και, γι’ αυτό, μυστικό)
σκοπό. Αφθονούν τέτοιες θεωρίες.
Σταχυολογώ μερικές: τον Τζον Κένεντι σκότωσε η CIA·τη Νταϊάνα
δολοφόνησε η Βρετανική Βασιλική
οικογένεια· η επίθεση της 11/9 οργανώθηκε από την κυβέρνηση
Μπους. Στην αθώα τους εκδοχή, τέτοιες θεωρίες είναι αδιάφορες – χρησιμεύουν να περνά η ώρα των αργόσχολων. Στη σκληρή τους εκδοχή,
όμως, όταν λ.χ. αφορούν σε θέματα
δημόσιας υγείας, είναι βλαπτικές.
Έρευνα του Pew Research Centre
έδειξε ότι το 25% των Αμερικανών
πιστεύει ότι ο κορωνοϊός κατασκευάστηκε και διέρρευσε επίτηδες, ενώ
το 35% δηλώνει ότι θα αρνηθεί να
εμβολιασθεί. Τα αντίστοιχα ποσοστά
στην Ελλάδα είναι 45% («Καθημερινή», 10/9/20) και 44% («Βήμα»,
6/9/20).
Το φαινόμενο υπερβαίνει τον
κλασικό άξονα «δεξιά-αριστερά».
Αν και το ακροατήριο των συνωμοσιολόγων διαφέρει ανάλογα με την
πολιτική παράδοση μιας χώρας, συνήθως απαρτίζεται από ακροδεξιούς,

ακροαριστερούς και θρησκόληπτους
ζηλωτές. Στη μεγάλη συγκέντρωση
του Βερολίνου λ.χ., στις 29/8/20, συνυπήρχαν χίπηδες και νεο-ναζί, περιβαλλοντιστές και εθνικιστές, αναρχικοί και χριστιανοί θεμελιωτιστές.
Τι κοινό έχουν όλοι αυτοί; Πρώτον
υιοθετούν μια μανιχαϊκή αντίληψη
του κόσμου: από εκεί οι πλεονέκτες
ισχυροί, από δω τα αδύναμα θύματα.
Συγκεκριμένα: το τυραννικό κράτος
χώνει τη μύτη του στη ζωή του ατόμου· οι άπληστες πολυεθνικές θησαυρίζουν σε βάρος του λαού·η επιστήμη υπηρετεί οικονομικά συμφέροντα· οι νόμοι του Καίσαρος αρνούνται τους νόμους του Θεού. Η
διχοτομική σκέψη είναι η κύρια οργανωτική αρχή της συνωμοσιολογίας. Δεύτερον, αισθάνονται ότι κατέχουν την αλήθεια, η οποία αποκρύπτεται από τους πολλούς. Στο
Διαδίκτυο βρίσκουν το κατάλληλο
υλικό που την τεκμηριώνει. Η κρυμμένη «αλήθεια» πρέπει να διαδοθεί.
Ο σχηματισμός διαδικτυακών θυλάκων από ομοίως σκεπτόμενους
ανθρώπους, οι οποίοι αλληλο-επιβεβαιώνονται ψηφιακά, δημιουργεί
κοινότητες με εδραιωμένες πεποιθήσεις και αναγνωρίσιμη ταυτότητα.
Τρίτον, ασπάζονται μια σωτηριολογική αντίληψη του κόσμου. Η
σωτηρία θα επέλθει όταν ηττηθούν

οι δυνάμεις του σκότους – το διεφθαρμένο ή υπερπαρεμβατικό κράτος, η βουλιμική big pharma, ο Αντίχριστος. Η λήψη υγειονομικών μέτρων ατομικής προστασίας δηλώνει
συνθηκολόγηση με τις ελίτ και ολιγοπιστία («η μάσκα φυλακίζει την
πίστη» φέρεται να είπε ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης).
Είναι όλες οι θεωρίες συνωμοσίας
προβληματικές; Όχι. Ξέρουμε ότι
υπάρχουν πράγματι συνωμοσίες.
Χάρη στις αποκαλύψεις της Washington Post λ.χ. μάθαμε για την πλεκτάνη του Νίξον σε βάρος των πολιτικών του αντιπάλων, στο σκάνδαλο Γουότεργκέητ. Η Επιτροπή
Μιούλερ απέδειξε ότι υπήρξε «συστηματική παρεμβολή» της Ρωσίας
στις αμερικανικές εκλογές το 2016.
Εταιρικά σκάνδαλα (π.χ. Enron, Novartis) ή οργανωμένες απάτες διεφθαρμένων αξιωματούχων (π.χ. η
δράση της κλίκας Τσοχατζόπουλου
στο Υπουργείο Άμυνας) είναι συχνά
προϊόντα συνωμοσίας.
Πότε μια θεωρία συνωμοσίας
είναι αξιόπιστη (warranted); Όταν
υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για συνωμοσία (π.χ. σύσταση συμμορίας),
τα κίνητρα και οι σκοποί των συνωμοτών είναι σαφή και εύλογα,
και τα μέσα για την επίτευξη των
σκοπών τους ορθολογικά. Μια αξιό-

πιστη θεωρία συνωμοσίας έχει στοιχεία μιας καλής επιστημονικής ή
αστυνομικής θεωρίας αλα Σέρλοκ
Χολμς: επιτρέπει προβλέψεις και
αναδρομικές εξηγήσεις.
Αντιστρόφως, όσο πιο μεγάλης
κλίμακας είναι η συνωμοσία που
επιχειρεί να εξηγήσει, τόσο μειώνεται
η αξιοπιστία της, εφόσον η πιθανότητα της συνωμοσίας είναι αντιστρόφως ανάλογη της κλίμακας.
Επιπλέον, όσο πιο πολύ μια θεωρία
συνωμοσίας συγκρούεται με άλλες
βασικές πεποιθήσεις μας, τόσο λιγότερο πείθει – γίνεται αλλόκοσμη
(π.χ. η συνωμοσιολογία της εξτρεμιστικής ομάδας QAnon στις ΗΠΑ
για τις στανικές δυνάμεις παιδεραστών που ελέγχουν το αμερικανικό
κράτος). Όταν μια θεωρία συνωμοσίας καταστεί οιονεί-ιδεολογία, όπως
αυτή της QAnon, το ερμηνευτικό
σχήμα της αποκτά καθολικότητα:
τα εμπειρικά δεδομένα επιβεβαιώνουν πάντοτε την προαποφασισμένη ερμηνεία. Η αξιοπιστία της
συρρικνώνεται.
Γνωρίζουμε από ψυχολογικές μελέτες ότι τα άτομα τείνουν να υιοθετούν θεωρίες συνωμοσίας σε περιόδους κρίσεων, εξαιτίας της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας που
οι κρίσεις προκαλούν. Η θεωρία συνωμοσίας είναι ένας τρόπος κατα-

νόησης μιας απειλητικής πραγματικότητας που διακόπτει τη συνήθη
ροή της ζωής. Ως νοηματοποιητική
κατασκευή, παρέχει στο άτομο ένα
σχήμα ερμηνείας, χωρίς, ωστόσο,
να ενισχύει την αίσθηση ατομικού
ελέγχου των εξελίξεων. Η έρευνα
δείχνει ότι η υιοθέτηση θεωριών συνωμοσίας παράγει αίσθημα ανημπόριας. Ενώ μια θεωρία συνωμοσίας
βεβαιώνει το άτομο ότι τα γεγονότα
που βιώνει (π.χ. πανδημία) δεν είναι
τυχαία (π.χ. ο κορωνοϊός κατασκευάστηκε επίτηδες), δημιουργεί αρνητικά
συναισθήματα (π.χ. φόβος), τα οποία
τροφοδοτούν περαιτέρω τις θεωρίες
συνωμοσίας. Η συνωμοσιολογία, τότε, αποκτά γνωρίσματα γενικευμένου
τρόπου σκέψης. Έτσι εξηγείται, μάλλον, γιατί στην Ελλάδα οι αντιεμβολιαστές και οι «τουρκοφάγοι» εθνικιστές ταυτίζονται κατά 55% («Βήμα»,
6/9/20). Όταν βλέπεις τον εαυτό σου
έρμαιο της φαρμακοβιομηχανίας,
μάλλον θα δεις και τη χώρα σου ως
θύμα που πρέπει μόνο να αμύνεται,
όχι να διαλέγεται.
Θα συνεχίσω στο επόμενο.

Ο κ. Χαρίδημος Τσούκας (www.htsoukas.com) είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Έδρα Columbia Ship
Management και Κοσμήτορας της Σχολής
Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι ΟΣ 2 0 2 0

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ONLINE
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Τα pushbacks σκαφών
είναι αντίθετα προς
το διεθνές δίκαιο

Χειρότερα
εκτός κέντρων
–Οι συνθήκες διαβίωσης στα προσφυγικά κέντρα είναι ικανοποιητικές; Εάν όχι, τι είναι αυτό που
θα έπρεπε ν’ αλλάξει;

Υπήρξαν άλλες εννέα άτυπες αναγκαστικές επιστροφές Σύρων
και Λιβανέζων, λέει η αντιπρόσωπος του UNCHR στην Κύπρο
Συνέντευξη στην
ΑΝΤΡΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

Οι πρακτικές άτυπων αναγκαστικών
επιστροφών (pushbacks) σκαφών
είναι αντίθετες με το διεθνές δίκαιο,
υπογραμμίζει σε συνέντευξη της
στην «Κ» η αντιπρόσωπος της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες (UNHCR) στην Κύπρο,
Κάτια Σάχα, αποκαλύπτοντας ότι
υπήρξαν άλλες εννέα αναγκαστικές
επιστροφές Σύρων και Λιβανέζων,
έξι εκ των οποίων μέσα στον Σεπτέμβριο. Όσοι αιτούνται άσυλο
πρέπει να έχουν πρόσβαση στην
επικράτεια τουλάχιστον σε προσωρινή βάση για να εξεταστούν τα εν
λόγω αιτήματα, προσθέτει η κ. Σάχα,
σχολιάζοντας την τακτική εκ μέρους
των κυπριακών αρχών το τελευταίο
χρονικό διάστημα με αφορμή τις
αυξημένες ροές μεταναστών.
–Πόσο προετοιμασμένη ήταν η
Κύπρος να δεχθεί τις αυξημένες
ροές μεταναστών των τελευταίων
ημερών; Πώς κρίνετε τη διαχείριση της κατάστασης εκ μέρους
της Κυπριακής Δημοκρατίας;
–Θα πρέπει να γίνεται διάκριση
μεταξύ του όρου πρόσφυγας και μετανάστης. Η αδιάκριτη χρήση των
ορισμών «πρόσφυγες» και «μετανάστες» αποπροσανατολίζει από τη
νομική προστασία που χρειάζονται
οι πρόσφυγες, όπως την προστασία
από την επαναπροώθηση σε χώρες
όπου μπορεί να κινδυνεύουν και
την απαγόρευση της ποινικοποίησης
της παράτυπης εισόδου τους σε μια
χώρα που γίνεται με σκοπό την αναζήτηση ασφάλειας. H αναζήτηση
ασύλου δεν είναι έγκλημα, αντιθέτως,
πρόκειται για οικουμενικό ανθρώπινο δικαίωμα. Η Κύπρος, όπως και
άλλες χώρες πρώτης γραμμής, αντιμετωπίζει το φαινόμενο των μικτών
μεταναστευτικών ροών – δηλ. πρόσφυγες και μετανάστες να φθάνουν
στην Κύπρο. Η Υπάτη Αρμοστεία
σέβεται πλήρως το νόμιμο δικαίωμα
των κρατών να ελέγχουν τα σύνορά

Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες των κυπριακών
αρχών να επιστρέψουν
όσους δεν χρειάζονται
διεθνή προστασία,
αλλά μόνο κατόπιν
ατομικής αξιολόγησης
του αιτήματος ασύλου.
τους και αναγνωρίζει τις προκλήσεις
που θέτουν οι αυξανόμενες θαλάσσιες αφίξεις στην Κύπρο, ωστόσο
το δικαίωμα όσων αναζητούν διεθνή
προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται σύμφωνα με το εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Η Υπάτη
Αρμοστεία αναγνωρίζει ότι η Κύπρος
χρειάζεται υποστήριξη και αλληλεγγύη για ν’αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ροές.Υποστηρίζουμε τις
προσπάθειες των κυπριακών αρχών
να επιστρέψουν όσους δεν χρειάζονται διεθνή προστασία, αλλά μόνο κατόπιν ατομικής αξιολόγησης
του αιτήματος ασύλου. Επίσης, υποστηρίζουμε και καλωσορίζουμε τις
συνεχιζόμενες προσπάθειες της κυβέρνησης για γρήγορη και δίκαιη
διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου.
Πρόκειται για ζωτικής σημασίας
θέμα για τη διαχείριση των αυξημένων ροών αιτούντων άσυλο και
μεταναστών στην Κύπρο. Καθώς
λειτουργούν χώροι καραντίνας στο
πρώτο κέντρο υποδοχής στην Πουρνάρα και διενεργούνται τεστ κορωνοϊού, η Κύπρος είναι έτοιμη να δεχθεί αιτητές ασύλου χωρίς να διακινδυνεύει η δημόσια υγεία.
–Αντιτίθεται τελικά η τακτική
επιστροφής σκαφών με μετανάστες στην αρχή της μη επα-

ναπροώθησης και στη Σύμβαση
της Γενεύης;
–Οι πρακτικές άτυπων αναγκαστικών επιστροφών (pushbacks)
σκαφών είναι αντίθετες με το διεθνές
δίκαιο. Όσοι αιτούνται άσυλο πρέπει
να έχουν πρόσβαση στην επικράτεια
τουλάχιστον σε προσωρινή βάση
για να εξεταστούν τα εν λόγω αιτήματα. Αυτό προβλέπει το διεθνές
δίκαιο, διαφορετικά το δικαίωμα για
άσυλο και η αρχή της μη-επαναπροώθησης θα ήταν χωρίς νόημα. Η
Υπάτη Αρμοστεία δεν έχει πληροφορίες για τους λόγους που ώθησαν
τους επιβαίνοντες να ταξιδέψουν
στην Κύπρο και δεν γνωρίζουμε αν
πρόκειται για μετανάστες ή για αιτητές ασύλου. Η ατομική αξιολόγηση
είναι πάντα αναγκαία και δεν μπορεί
να γίνεται στη θάλασσα.
–Υπήρξαν και άλλα περιστατικά
επιστροφής πλοιαρίων με μετανάστες στο παρελθόν;
–Από τον Μάρτιο έχουμε λάβει
αξιόπιστες αναφορές για περιστατικά που αφορούν σε βάρκες υπερπλήρεις στις οποίες απαγορεύεται
ο ελλιμενισμός και η ασφαλής αποβίβαση των επιβαινόντων στην Κύπρο λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας. Βάρκες είτε έχουν εξαναγκαστεί να επιστρέψουν πίσω στην
ανοικτή θάλασσα είτε έχουν ανακοπεί και αφεθεί στη θάλασσα για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Στην
πρώτη περίπτωση τον Μάρτιο το
πλοιάριο με τους 175 Σύρους βυθίστηκε βόρεια της Κύπρου, στις ακτές
που βρίσκονται εκτός ελέγχου της
Κυπριακής Δημοκρατίας, ευτυχώς
χωρίς απώλειες. Μετά το περιστατικό αυτό, έχουμε λάβει αναφορές
από αξιόπιστες πηγές και για άλλες
εννέα άτυπες αναγκαστικές επιστροφές με επιβαίνοντες Σύρους
και Λιβανέζους, τα έξι εξ αυτών τον
Σεπτέμβριο.
–Η κυβέρνηση στέλνει υπηρεσιακό κλιμάκιο εντός 48 ωρών
για διαβούλευση με τις αρχές του
Λιβάνου για πιο αποτελεσματική

Oσοι αιτούνται άσυλο πρέπει να έχουν πρόσβαση στην επικράτεια τουλάχιστον σε προσωρινή βάση για να εξεταστούν τα εν λόγω αιτήματα. Αυτό προβλέπει το διεθνές δίκαιο, διαφορετικά το δικαίωμα για άσυλο και η αρχή της
μη-επαναπροώθησης θα ήταν χωρίς νόημα.
αντιμετώπιση του Μεταναστευτικού. Θεωρείτε ότι αυτή η κίνηση είναι προς την ορθή κατεύθυνση;
–Δεν γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες
της συμφωνίας αυτής. Είναι σημαντικό οι οποιεσδήποτε διμερείς συμβάσεις για το θέμα αυτό να περιλαμβάνουν ασφαλιστικές δικλίδες
για άτομα που αναζητούν άσυλο,
ότι δηλαδή θα έχουν πρόσβαση σε
διαδικασίες ασύλου ή θα γίνει δεκτή
η επανεισδοχή τους στην πρώτη
χώρα ασύλου.
–Σύμφωνα με τον υπ. Εσωτερικών το Κέντρο Φιλοξενίας Μεταναστών στην Κοκκινοτριμιθιά
είναι υπερπλήρες. Θα μπορούσαν
να εξευρεθούν κι άλλες λύσεις
για την υποδοχή προσφύγων και
αιτούντων ασύλου;

–Το Κέντρο Υποδοχής στην Πουρνάρα είναι υπερπλήρες με περίπου
600 άτομα, 300 στους τέσσερις χώρους καραντίνας και 300 στον κεντρικό καταυλισμό. Ως πρώτο κέντρο
υποδοχής, θα πρέπει να δέχεται αιτητές ασύλου για τις πρώτες τρεις
μέρες μετά την άφιξη προκειμένου
να γίνουν οι ιατρικές εξετάσεις, η
ταυτοποίηση κι εγγραφή των αιτητών ασύλου. Αν επιτευχθεί ο στόχος
αυτός και επιτρέπεται στους αιτητές
ασύλου να βγουν από το κέντρο
τρεις μέρες μετά την άφιξη, τότε
μπορεί να λυθεί το πρόβλημα του
υπερπληθυσμού. Το κέντρο ωστόσο
έχει δεχθεί περαιτέρω πιέσεις λόγω
πανδημίας, καθώς οι νεοαφιχθέντες
μπαίνουν σε καραντίνα για 14 μέρες.
Αυτό παρατείνει τη διαμονή τους
και είναι, επομένως, σημαντικό να

–Οι συνθήκες στο κέντρο υποδοχής αιτητών ασύλου στην Κοφίνου έχουν βελτιωθεί και συνεχίζονται οι προσπάθειες για περαιτέρω βελτίωση και οργάνωση
όσον αφορά στην καθαριότητα
και το φαγητό. Χρειάζονται
ωστόσο περισσότερες δράσεις
στο κέντρο καθώς και εκτός αυτού ώστε οι διαμένοντες να μην
παραμένουν αδρανείς και να ενδυναμωθούν ώστε να γίνουν παραγωγικοί. Αυτό θα βοηθήσει
στη μετάβασή τους στον κοινωνικό ιστό για όσους πάρουν καθεστώς διεθνούς προστασίας. Η
Υπάτη Αρμοστεία έχει εκφράσει
τις ανησυχίες της για τις συνθήκες διαβίωσης των αιτητών ασύλου εκτός κέντρων, οι οποίες
χειροτερεύουν. Έχουμε εισηγηθεί την περαιτέρω αναθεώρηση
των επιδομάτων ενοικίου ώστε
να διασφαλισθεί κατάλληλο κατάλυμα και προστασία από την
εκμετάλλευση. Εκφράζω την
ικανοποίησή μου για την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου να καταργήσει το
σύστημα κουπονιών σίτισης και
να το αντικαταστήσει με της ίδιας
αξίας χρηματικό επίδομα. Προσβλέπουμε στην εφαρμογή της
απόφασης αυτής, καθώς και
στην ολοκλήρωση των έργων
στο Πρώτο Κέντρο Υποδοχής
Πουρνάρα ώστε να διασφαλιστεί
η επαρκής και κατάλληλη πρώτη
υποδοχή στους αιτητές ασύλου.

μην υπάρχουν επιπρόσθετες προϋποθέσεις για να επιτρέπεται η έξοδός τους από το κέντρο. Αναμένεται
αυτή τη στιγμή από τους αιτητές
ασύλου να εξασφαλίσουν συμφωνίες
μισθώσεων (ενοικιαστήρια συμβόλαια) μέσω διαδικτύου, καθώς δεν
τους επιτρέπεται η έξοδος από το
κέντρο – κάτι που συχνά οδηγεί σε
φαινόμενα εκμετάλλευσης.Ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση
των αυξανόμενων αναγκών ήταν η
απόφαση της Κυβέρνησης να επεκτείνει το πρώτο κέντρο υποδοχής
και οι προσπάθειες αντικατάστασης
των αντισκήνων με προκατασκευασμένες μονάδες (λυόμενα) – πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το
τέλος του χρόνου.

Αδυναμία στον έλεγχο των καταχρήσεων στο ΓεΣΥ

Ο ΟΑΥ παραδέχεται ότι υπάρχουν προβλήματα, ενώ στο Υπουργείο Υγείας επικρατεί ανησυχία για την καθυστέρηση της διευθέτησης
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Άρχισε ξανά να σείεται το οικοδόμημα του ΓεΣΥ, εξαιτίας των αντιδράσεων που προκάλεσαν οι περιορισμοί που τέθηκαν με στόχο να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των καταχρήσεων εκ μέρους, τόσο των ιατρών, όσο και των ασθενών. Το πρόβλημα δεν είναι νέο, αφού και στο
παρελθόν είχαν δει το φως της δημοσιότητας στοιχεία σχετικά με
πολύ υψηλές αμοιβές ιατρών. Ωστόσο, το ζήτημα αγγίζει και τους ασθενείς, οι οποίοι αποτείνονται στους
προσωπικούς τους ιατρούς για έκδοση παραπεμπτικών σε εξετάσεις,
πολλές φορές χωρίς ουσιαστικό λόγο.
Για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα
αυτά, ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας έθεσε περιορισμούς στις ιατρικές
πράξεις στις οποίες δικαιούνται να
προβούν οι ιατροί του δημοσίου, οι
οποίοι ωστόσο αντιδρούν αναφορικά
με την ποιότητα της παροχής υπηρεσιών φροντίδας υγείας στους ασθενείς. Από πλευράς του, ο ΟΑΥ παραδέχεται ότι υπάρχουν ελλείψεις
ως προς τον έλεγχο των ιατρικών
πράξεων, με αποτέλεσμα να γίνονται
καταχρήσεις, ενώ στο Υπ. Υγείας
υπάρχει έντονη ανησυχία σχετικά
με το αν οι αποζημιώσεις των ιατρών,
γίνονται από την «τσέπη» του Οργανισμού, εκ μέρους του οποίου
απορρίπτεται τέτοιο ενδεχόμενο.

Ξεχωριστοί προϋπολογισμοί

Τους προηγούμενους μήνες, η
Ελεγκτική Υπηρεσία είχε εντοπίσει

διάφορα αμφισβητούμενα ποσά τα
οποία αφορούσαν τις αμοιβές ιατρών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούσε συγκεκριμένη εταιρεία η
οποία εργοδοτεί τρεις οφθαλμίατρους
και είχε λάβει για περίοδο έξι μηνών
το ποσό του 1,7 εκατ. ευρώ. Τότε,
είχε τεθεί το θέμα της απουσίας μηχανισμού ελέγχου εντός του ΟΑΥ,
κάτι που και ο Παγκύπριος Ιατρικός
Σύλλογος συνεχίζει να ζητά επισταμένα από τον Οργανισμό. Το γεγονός
ότι ο ΟΑΥ αμείβει τους ιατρούς του
ΓεΣΥ δυνάμει του σφαιρικού του
προϋπολογισμού, ο οποίος ανέρχεται
στο 1,2 δισ. ευρώ, ήταν μέχρι πρόσφατα η απάντηση που δινόταν
προς όλους όσοι αμφισβητούσαν
την βιωσιμότητα του συστήματος.
Πλέον, όμως, έχουν γίνει επιμέρους
προϋπολογισμοί για εννέα ειδικότητες ιατρών, ώστε να ελέγχονται
αποτελεσματικότερα οι δαπάνες.
Συγκεκριμένα, οι ξεχωριστοί προϋπολογισμοί – στην βάση του 1,2
δισ. – αφορούν στις:
l Γαστρεντερολογία
l
Γυναικολογία – Μαιευτική
l Καρδιολογία
l Οφθαλμολογία
l Δερματολογία
l Ορθοπεδική
l Ωτορινολαρυγγολογία
l
Ρευματολογία
l Ενδοκρινολογία

Παρέμβαση Υπουργού

Ανησυχία προκλήθηκε στο
Υπουργείο Υγείας τις προηγούμενες
μέρες, σε σχέση με την καθυστέρηση

Αν υπάρξουν καταχρήσεις εκ μέρους μερίδας ιατρών – οι οποίοι θα λάβουν
πολύ μεγαλύτερα ποσά σε σύγκριση με συναδέλφους τους – το ποσό που είχε
καθοριστεί αρχικά ως αμοιβή για κάθε ιατρική πράξη θα πρέπει να μειωθεί.
που παρατηρήθηκε αναφορικά με
την κατάρτιση επιμέρους προϋπολογισμών για τις ειδικότητες των
ιατρών. Η καθυστέρηση συνέβαλε
στο να μειωθεί η μονάδα αποζημίωσης των ιατρών, με συνέπεια ο ΟΑΥ
να υποχρεώνεται ουσιαστικά να την
επιδοτεί, ώστε να τηρεί τα συμφωνηθέντα με τους ιατρούς. Συγκεκριμένα, η τιμή μονάδας για κάθε ιατρική πράξη καθορίζεται σε ένα συγ-

κεκριμένο ποσό. Ωστόσο, αν υπάρξουν καταχρήσεις εκ μέρους μερίδας
ιατρών – οι οποίοι θα λάβουν πολύ
μεγαλύτερα ποσά σε σύγκριση με
συναδέλφους τους – το ποσό που
είχε καθοριστεί αρχικά ως αμοιβή
για κάθε ιατρική πράξη θα πρέπει
να μειωθεί, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα κάλυψής του από τον ΟΑΥ.
Στην περίπτωση αυτή, ο Οργανισμός,
σύμφωνα με τις πληροφορίες της

«Κ», αναγκαζόταν να επιδοτεί την
τιμή μονάδας, ώστε να τηρεί τις
συμφωνηθείσες αμοιβές των ιατρών.
Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου ο
Υπουργός Υγείας συμμετείχε στην
συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΥ. Μετά την ανησυχία που του προκάλεσαν οι καθυστερήσεις και οι εκκρεμότητες που
εξακολουθούν να παραμένουν, ο
Κωνσταντίνος Ιωάννου ζήτησε ενημέρωση για τις διαδικασίες και κυρίως για το θέμα των καταχρήσεων,
των αλυσιδωτών επιπτώσεων που
αυτές θα έχουν στο οικοδόμημα του
ΓεΣΥ, ενώ στάθηκε και στην αναγκαιότητα να δημιουργηθούν μηχανισμοί αποτελεσματικού ελέγχου
από τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Εξάλλου, ο Παγκύπριος Ιατρικός
Σύλλογος, με νέα επιστολή του περί
τα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, ζήτησε όπως δημιουργηθεί
ένας ανεξάρτητος μηχανισμός ελέγχου με στόχο την αποτροπή των
καταχρήσεων εκ μέρους των ιατρών.
Παράλληλα, ο ΠΙΣ επιμένει στο αίτημά του ότι ο ΟΑΥ δεν ανταποκρίνεται στα αιτήματά του για παραχώρηση των στοιχείων των ιατρών
οι οποίοι πιθανόν να έχουν υποπέσει
σε παραπτώματα, ώστε τεθούν ενώπιον της Επιτροπής Δεοντολογίας.
Το ζήτημα των καταχρήσεων στο
ΓεΣΥ δεν αγγίζει μόνο τους ιατρούς,
αλλά και τους ασθενείς, όπως είναι
κοινώς παραδεκτό. ΟΑΥ και Σύνδεσμος Ασθενών αναφέρουν συχνά
παραδείγματα τα οποία αφορούν
ασθενείς οι οποίοι προστρέχουν

στους Προσωπικούς τους Ιατρούς,
ζητώντας –ακόμα και πιέζοντάς
τους– να τους εκδώσουν παραπεμπτικό για εξετάσεις, χωρίς να υπάρχει
ουσιαστικός λόγος, επιβαρύνοντας
ακόμα περισσότερο το σύστημα.

Σύσταση επιτροπών

Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες εκ μέρους του ΟΑΥ για την
σύσταση ειδικών επιτροπών, οι οποίες θα εκτελούν καθήκοντα ιατροσυμβουλίων, στα πρότυπα της λειτουργίας των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Συγκεκριμένα, οι εν
λόγω επιτροπές θα είναι επιφορτισμένες με την αξιολόγηση των ιατρικών πράξεων και του ποσού της
αποζημίωσης που θα αναλογεί στον
κάθε ιατρό, σε συνάρτηση με τις δικές του οικονομικές αξιώσεις. Η σύνθεση των επιτροπών αυτών θα περιλαμβάνει και ιατρούς οι οποίοι θα
κρίνουν κατά πόσο τα αιτήματα των
συναδέλφων τους θα είναι δίκαια ή
θα πρέπει να μειωθεί το ύψος της
αποζημίωσης που θα ζητούν.
Ήδη ο ΟΑΥ βρίσκεται σε συζητήσεις με τις επιστημονικές εταιρείες,
οι οποίες θα συμβάλουν στη σύσταση
των εν λόγω επιτροπών και οι οποίες
θα αποτελέσουν τα εργαλεία για
αποτελεσματικότερο έλεγχο των
δαπανών. Εκ μέρους του ΠΙΣ, ωστόσο, εκφράζονται επιφυλάξεις ως
προς την αντικειμενικότητα που θα
διακατέχει τις επιτροπές αυτές, με
τον Σύλλογο να επιμένει στην αρχική
του θέση.

ΑΦ Ι Ε Ρ Ω Μ Α
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Ο Γλαύκος Ξένος τίμησε το επάγγελμά του
Εφυγε την περασμένη Τρίτη από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ένας από τους πρωτοπόρους σκαπανείς της έντυπης δημοσιογραφίας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος
Γλαύκος Ξένος την περασμένη Τρίτη
και ο δημοσιογραφικός κόσμος της
Κύπρου είναι μάλλον πιο φτωχός.
Όσοι συνεργάστηκαν με τον Γλαύκο
Ξένο έχουν να λένε τα καλύτερα,
για την οξυδέρκειά του, την αφοσίωσή του στο επάγγελμα του δημοσιογράφου, και για την ικανότητά
του να αντιλαμβάνεται τους γύρω
του. Ο δημοσιογράφος Πάμπος Χαραλάμπους λέει για την περίοδο
γνωριμίας τους, νεαρός ακόμα στο
επάγγελμα, όταν συνεργάστηκαν
στη μετατροπή της εφημερίδας
«Αλήθεια» το 1982 από εβδομαδιαία
σε καθημερινή. «Ξεκινήσαμε κάτω
από πολύ δύσκολες συνθήκες», θυμάται ο κ. Χαραλάμπους, «ο Γλαύκος
εργαζόταν πάντοτε έως πολύ αργά,
δεν είχε σημασία αν ήταν διευθυντής, πάντοτε θεωρούσε τον εαυτό
του ως έναν απλό συντάκτη. Τον
θυμάμαι να είναι παρών σε όλα τα
στάδια της έκδοσης, από τη σελίδωση, έως και το τύπωμα. Έμενε
πολλές φορές μέχρι τα χαράματα
στο τυπογραφείο για να πάρει το
πρώτο φύλλο στα χέρια του». Χαρακτηριστικό στοιχείο του Γλαύκου
Ξένου, λέει ο κ. Χαραλάμπους δεν
ήταν απλώς η ηρεμία του, αλλά το
χιούμορ του, το οποίο την εποχή
εκείνη με εντυπωσίαζε ».
Ο Γλαύκος Ξένος, λέει ο κ. Χαραλάμπους, ήταν πάντοτε έτοιμος και
στις πιο δύσκολες στιγμές, «μου
έκανε εντύπωση η χαλαρότητα και
άνεσή του, πάντοτε με το αστείο του
και το χαμόγελό του. Μπορώ να πω
ότι αυτό ήταν και το κύριο χαρακτηριστικό του». Ο κ. Χαραλάμπους τονίζει ένα ακόμη στοιχείο του χαρακτήρα του Γλαύκου Ξένου, την αμεσότητά του, «πάντα πρόθυμος, προσεγγίσιμος, από τον πρώτο μέχρι
τον τελευταίο συνεργάτη του. Καμία
σχέση με αυτό που λέμε αφεντικό,
μα καμία σχέση, ήταν ταπεινός,

Το ρεπορτάζ του Γλαύκου Ξένου για τον Κυριάκο Μάτση

στο Δίκωμο στις 20 Νοεμβρίου 1959 έμεινε στην ιστορία.

απλός, ευχάριστος και πάντοτε με
το χιούμορ του». Ο Γλαύκος Ξένος,
όπως επισημαίνει ο κ. Χαραλάμπους,
εθεωρείτο από τους νεότερους ως
ένας από τους τιτάνες της κυπριακής
δημοσιογραφίας «και όμως ήταν
πάντοτε πολύ καταδεκτικός και
απλός». Μεγάλη αγάπη του Γλαύκου
Ξένου ήταν η θάλασσα και η βάρκα
του, λέει ο κ. Χαραλάμπους: «Μεγάλη
του αγωνία ήταν, όταν θα έκλεινε
το φύλλο, να πεταχτεί στον Πρωταρά. Μάλιστα, όταν πια ήταν συνεργάτης αρθρογράφος στην ‘Αλήθεια’ είχε πια τη βάρκα του και έγραφε εκεί το άρθρο του, και μας το
έστελνε με φαξ». Ο κ. Χαραλάμπους
έκλεισε την κουβέντα μας λέγοντάς
μου, «όλα τα παραπάνω τον έκαναν
να είναι αγαπητός από όλους».
Ένας ακόμη δημοσιογράφος μάς

μίλησε για τον Γλαύκο Ξένο, ο Παναγιώτης Παπαδημήτρης. «Με τον
Γλαύκο συνεργαστήκαμε τη δεκαετία του 1960 στην εφημερίδα ‘Μάχη’
και ήταν τόσο δαίμονας στο μυαλό
που κατάφερνε μέσα σε λίγη ώρα
να γράψει το κύριο άρθρο της εφημερίδας». Σεμνά ο κ. Παπαδημήτρης
μού λέει κλείνοντας την κουβέντα
μας «ο Γλαύκος ήταν ένας εύστροφος, ένας πολύ καλός άνθρωπος».
Μεταξύ των πολλών ρεπορτάζ
του Γλαύκου Ξένου, ένα ξεχωρίζει
μέχρι και σήμερα και δεν είναι άλλο
από εκείνο που έκανε στο Δίκωμο,
στην εφημερίδα «Έθνος», όταν κάλυψε τον θάνατο του Κυριάκου Μάτση. Στις 20 Νοεμβρίου 1958 έγραφε
ο Γλαύκος Παναγιώτου – Ξένος:
«Στο βάθος της κρύπτης (κρησφύγετο) βρισκόταν ακρωτηριασμένος

κι αιμόβρεκτος ο θαρραλέος μαχητής. Καμμιά σύσπαση, καμμιά έκφραση πόνου δε διαγραφόταν στο
πρόσωπο του, παρά τα άγρια και
φοβερά τραύματά του. Ενα υπερκόσμιο χαμόγελο υψίστης ικανοποιήσεως ήταν ζωγραφισμένο στη
γαλήνια μορφή του. Το θέαμα δεν
ήταν καθόλου αποτρόπαιο. Το αμυδρό φως του ηλεκτρικού φαναριού
που κρατούσα στο χέρι μου σκορπιζόταν πάνω στο υποβλητικό μεγαλείο της αιμοβαμμένης δόξας,
χωρίς να προκαλεί αίσθημα αποτροπιασμού. Ηταν η γαλήνια μορφή
και το χαμόγελο του ήρωα που επεσκίαζαν τη φρίκη της αιματηρής
τραγωδίας. Ηταν το χέρι του, που
ακουμπισμένο στη σκανδάλη του
οπλοπολυβόλου διέγραφε ένα υποβλητικό μεγαλείο ύστατης αγωνιστικής διάθεσης που επισκίαζε την
εικόνα του θανάτου. Ηταν η ψυχή
του, που αθάνατη χώρεσε την τεράστια δόξα του. Ηταν η συγκίνηση
που μού πνιξε το στήθος. Δεν ξέρω.
Θυμούμαι όμως ακόμη την εικόνα
εκείνη των λίγων λεπτών μπροστά
στο νεκρό Μάτση μ΄ ένα αίσθημα
θαυμασμού. Την θυμούμαι σαν ένα
πίνακα ζωγραφικής».

Ποιος ήταν
Ο Γλαύκος Ξένος γεννήθηκε

στη Λάπηθο το 1935 και ήταν
πτυχιούχος της Νομικής του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.Μπήκε στη δημοσιογραφία το 1952 όταν προσελήφθη
στην εφημερίδα
«Κύπρος».Αργότερα προσελήφθη στο «Εθνος» όπου συνέχισε να εργάζεται μέχρι το
1960, οπότε και άρχισε να εργάζεται στην εφημερίδα «Μάχη». Αργότερα διετέλεσε αρχισυντάκτης της απογευματινής εφημερίδας «Τελευταία
Ωρα».Το 1967 προσελήφθη ως
πολιτικός συντάκτης στην
«Ελευθερία». Συνεργάστηκε
με το Τμήμα Ειδήσεων του
ΡΙΚ.Το 1976 ήταν ένας από
τους συνεταίρους στην ίδρυση
και κυκλοφορία της καθημερινής εφημερίδας
«Σημερινή».Το 1990 ήταν αρθρογράφος της εφημερίδας
«Αλήθεια» με το ψευδώνυμο
Κάσσανδρος

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ
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πορούμε άραγε να προβλέψουμε το μέλλον; Δημογράφοι και στατιστικολόγοι επιδίδονται σε μια διαρκή προσπάθεια
ανάγνωσης του τι πρόκειται να συμβεί. Από τις δημοσκοπήσεις για τις
αμερικανικές εκλογές έως την εξέλιξη της πανδημίας του κορωνοϊού,
η στατιστική επιστήμη προβάλλεται
ως η ενδεδειγμένη λύση για την άρση της αβεβαιότητας που επικρατεί
στο παγκόσμιο σύστημα. Τα χρηματιστήρια αντιδρούν στις στατιστικές προβλέψεις, όπως τα γραφεία
στοιχημάτων και οι τζογαδόροι στις
πιθανότητες να κερδίσει το ένα ή
το άλλο άλογο στον ιππόδρομο.
Μπορεί όμως η στατιστική να εγγυηθεί τη βεβαιότητα; Ό,τι μας λένε
οι στατιστικοί νόμοι εξαρτάται από
τον τρόπο με τον οποίο τους ερμηνεύουμε.
Αφού επέστρεψε στην Ιταλία,
μετά από μια μακρά συνεργασία με
τον Werner Heisenberg στο Βερολίνο, και πιθανότατα μεταξύ του
1933 και του 1937, ο μεγάλος Σικελός
θεωρητικός φυσικός Ettore Majorana (1906-1938) έγραψε ένα άρθρο,
το οποίο εμπιστεύθηκε στον φίλο
του Giovannino Gentile, επίσης φυσικό: «Η αξία των στατιστικών νόμων στη φυσική και τις κοινωνικές
επιστήμες». Στο άρθρο αυτό, το
οποίο δημοσιεύθηκε τελικά το 1942
στο περιοδικό Scientia (τ. 36, σ.5866), ο Majorana αναφέρεται στις
διαφορές της κβαντικής επιστήμης
σε σχέση με τη φυσική του 19ου
αιώνα, για να συγκρίνει στη συνέχεια
την πιθανολογική προσέγγιση της
κβαντομηχανικής με τη χρήση των
στατιστικών μεθόδων στις κοινωνικές επιστήμες της εποχής του.
Η κλασική φυσική, σημειώνει ο
Majorana, βασίζεται στην αρχή του
απόλυτου ντετερμινισμού. Αυτό
που συμβαίνει έρχεται ως αποτέλεσμα της δράσης εξωτερικών δυνάμεων, όπως η βαρύτητα, σε ένα
δεδομένο σύστημα. Η γενική μη-

Αβεβαιότητα και στατιστικές προβλέψεις
<
<
<
<
<
<

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα,
διανοούμενοι, πολιτικοί
και ανώτατα στελέχη της
δημόσιας διοίκησης εξήραν τη σημασία των στατιστικών δεδομένων.
χανική, που συγκροτήθηκε σύμφωνα με καθολικούς νόμους απόλυτης αιτιώδους αλληλουχίας, μας
επιτρέπει να έχουμε μια τέλεια γνώση της κατάστασης του υπό μελέτη
συστήματος, υπό την προϋπόθεση
ότι γνωρίζουμε με πειραματισμό
τις αρχικές συνθήκες του και τις
δυνάμεις που ενεργούν πάνω σε
αυτό. Υπό αυτήν την έννοια, αυτό
που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι
η «αιτία» αυτού που θα συμβεί την
αμέσως επόμενη στιγμή. Αυτή είναι
η έννοια της «αιτιότητας». Όπως
λέει ο Majorana, σύμφωνα με αυτή
την κλασική ερμηνεία του σύμπαντος, το μέλλον εμπεριέχεται στο
παρόν. Αντίθετα από την κλασική
φυσική, στην κβαντομηχανική
υπάρχει μόνο αβεβαιότητα, καθώς
όλα μας οδηγούν να υποστηρίξουμε
την ύπαρξη ενός αόρατου και απρόβλεπτου εσωτερικού μηχανισμού
ανάπτυξης των σωματιδίων της
ύλης, ο οποίος δεν εξαρτάται από
εξωτερικές δυνάμεις. Έτσι, στο
κβαντικό σύμπαν οι νόμοι των πιθανοτήτων δεν παράγουν βεβαιότητες αλλά ριζοσπαστικές αβεβαιότητες, όπως στο νοητικό πείραμα
της γάτας του Schrödinger του 1935,
κατά το οποίο η γάτα είναι την ίδια
στιγμή ζωντανή και νεκρή σε μια
υπέρθεση δύο διαμετρικά αντίθετων
καταστάσεων.
Ακολουθώντας τη ντετερμινιστική προσέγγιση των ποσοτικών
μεθόδων του 19ου αιώνα, οι κοινωνικές επιστήμες χρησιμοποιούν

Η ερμηνεία των δημογραφικών δεδομένων μιας χώρας, για παράδειγμα, αποτελεί μέρος της κυβερνητικής διαχείρισης του πληθυσμού. Η επίκληση της στατιστικής επιστήμης είναι μέρος της «βιοπολιτικής».
στατιστικά στοιχεία για να κάνουν
ασφαλείς προβλέψεις και να αποτρέψουν ή να καθορίσουν μελλοντικά γεγονότα. Σύμφωνα με τον Majorana, αυτή είναι μια λανθασμένη
χρήση, η οποία αντιστοιχεί στην
ερμηνεία της κλασικής ντετερμινιστικής φυσικής. Εάν η προέλευση
των ανθρώπινων γεγονότων είναι
«εξίσου απλή, αόρατη και απρόβλεπτη» με τη διάσπαση των ραδιενεργών ατόμων, τότε, σχολιάζει ο
Majorana, οι στατιστικές δείχνουν
μόνο την ύπαρξη μεμονωμένων γεγονότων του παρόντος χωρίς ανθρώπινη ή κοινωνική σημασία, έξω
από οποιοδήποτε μεταφυσικό ή κανονιστικό σύστημα, το οποίο θα
επιχειρούσε να συνδέσει αιτιακά
παρελθόν, παρόν και μέλλον. Η ερμηνεία των στατιστικών αποτελεσμάτων δεν είναι επιστημονική
αλλά πολιτική, καταλήγει ο Σικελός
φυσικός. Η ερμηνεία των δημογραφικών δεδομένων μιας χώρας, για

παράδειγμα, αποτελεί μέρος της
κυβερνητικής διαχείρισης του πληθυσμού. Η επίκληση της στατιστικής
επιστήμης είναι μέρος της «βιοπολιτικής». Οι κυβερνητικές αποφάσεις
και οι διοικητικές πράξεις δεν προκύπτουν με λογική επαγωγή από
τα μαθηματικά δεδομένα. Καμία
επιστήμη δεν μπορείνα προβλέψει
με βεβαιότητα τα μελλοντικά γεγονότα. Αυτή που διαχειρίζεται την
αβεβαιότητα δεν είναι η επιστήμη
αλλά η πολιτική.
Γιατί όμως μια ιδιοφυΐα της κβαντομηχανικής αποφασίζει να ασχοληθεί με τη χρήση των ποσοτικών
και στατιστικών μεθόδων στις κοινωνικές επιστήμες; Σημαντικός
αριθμός επιστημονικών άρθρων
και εργασιών τεκμηριώνουν τη χρήση των στατιστικών υπηρεσιών από
το φασιστικό κράτος του Μουσολίνι.
Η χρήση της στατιστικής είχε αναπτυχθεί ήδη κατά τον 19ο αιώνα
στην Ιταλία και αλλού στην Ευρώπη.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του
19ου αιώνα, διανοούμενοι, πολιτικοί
και ανώτατα στελέχη της δημόσιας
διοίκησης εξήραν τη σημασία των
στατιστικών δεδομένων για την
κρατική διαχείριση των κοινωνικών
προβλημάτων και ζήτησαν μια «επιστημονικοποίηση» της κυβέρνησης
ως λύση στην πολιτική αστάθεια.
Πίστευαν ότι τα δεδομένα που συλλέγονταν από τις στατιστικές αναλύσεις θα ήταν ικανά από μόνα τους
να υποδείξουν αντικειμενικές «επιστημονικές» λύσεις στα κοινωνικά
προβλήματα πέρα από οποιαδήποτε
πολιτική σκοπιμότητα. Οι φιλοδοξίες
για μια νέα τεχνοκρατική διοίκηση
που γεννήθηκαν κατά τον 19ο αιώνα
αναζωπυρώθηκαν από το φασιστικό
καθεστώς μετά το 1924. Όταν ο
Ντούτσε ιδρύει το Κεντρικό Στατιστικό Ινστιτούτο του Βασιλείου της
Ιταλίας (ISTAT) το 1926, ο φασισμός
βρίσκει επιτέλους τα μέσα για την
οικοδόμηση μιας «επιστημονικής»

διοίκησης. Κατά την τελετή εγκαινίων του νέου ινστιτούτου, ο Μουσολίνι ανακοίνωσε ότι στο φασιστικό κράτος οι στατιστικές δεν θα
ήταν πλέον μια στείρα αναζήτηση
αριθμών. Η «ευγλωττία των αριθμών» διεκδικούσε την κεντρική
θέση όχι μόνο στην κυβέρνηση
αλλά και στα πανεπιστήμια, καθώς
οι στατιστικές εισήλθαν στη νομοθεσία και την πολιτική επιστήμη.
Οι αριθμοί μπορούσαν να εγείρουν
εξίσου το πατριωτικό αίσθημα όπως
οι ομιλίες ή τα τραγούδια. Ενώ όμως
τα τραγούδια και οι ομιλίες στόχευαν
στην ανεκπαίδευτη μάζα των αφοσιωμένων οπαδών του Ντούτσε, οι
στατιστικές σκόπευαν να δελεάσουν
τις καρδιές και το μυαλό των φοιτητών και των ανώτερων δημοσίων
υπαλλήλων. Στη φασιστική Ιταλία,
«όχι μόνο οι άνδρες αλλά και τα
στατιστικά δεδομένα ακολουθούν
δυναμικά τον επίμονο ρυθμό των
ένδοξων αυτών χρόνων», θα σχολιάσει ένας προσκείμενος στο καθεστώς καθηγητής, ο οποίος, όπως
και οι ομοϊδεάτες του, πίστευε ότι
οικοδομούσαν «επιστημονικά» το
βέβαιο μέλλον της φασιστικής Ιταλίας. Ο Ettore Majorana εξαφανίστηκε το βράδυ της 25ης Μαρτίου
του 1938, αφήνοντας το καπέλο του
σε ένα παγκάκι του πλοίου που τον
μετέφερε από το Παλέρμο πίσω στη
Νάπολη. Η εξαφάνισή του αποτελεί
ένα από τα κβαντικά «εξωτικά» φαινόμενα που ο ίδιος περιέγραφε.
Κατά ορισμένους αυτοκτόνησε πέφτοντας στη θάλασσα και κατά άλλους διέφυγε στη Βενεζουέλα. Όπως
και η γάτα του Schrödinger, η περίπτωσή του αποτελεί μια κατάσταση κβαντικής υπέρθεσης ζωής και
θανάτου.

Οκ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και
εταίρος του ερευνητικού κέντρου «Ευρωπαϊκές Δυναμικές» του Πανεπιστημίουτου Στρασβούργου.
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Τουρκικές τορπίλες στην αποκλιμάκωση
Η στρατηγική της Αγκυρας, που εν μέσω απειλών προσπαθεί να εμφανίσει υπεύθυνη για την ένταση την... Αθήνα
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται οι

TURKISH DEFENSE MINISTRY / A.P.

Ενοπλες ∆υνάμεις και το σύνολο
του μηχανισμού διαχείρισης κρίσεων στην Αθήνα, την ίδια στιγμή που στο παρασκήνιο εξελίσσεται μια εντατική διπλωματική
προσπάθεια με επίκεντρο το Βερολίνο, για διαχείριση της κρίσης
που είναι σε εξέλιξη για πάνω από
ένα μήνα στην Ανατολική Μεσόγειο. Ανάμεσα στο Βερολίνο, τις
Βρυξέλλες, την Ουάσιγκτον, την
Αθήνα και την Αγκυρα βρίσκονται
ανοιχτοί παράλληλοι δίαυλοι μέσω
των οποίων γίνεται μια προσπάθεια, που πάντως έως τώρα έχει
σημειώσει αρκετά πισωγυρίσματα.
Στην αρχή της κρίσης η Αγκυρα βρήκε ως πρόσχημα για την
αποστολή του «Ορούτς Ρέις» την
υπογραφή συμφωνίας για οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής
Ζώνης (ΑΟΖ) ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αίγυπτο. Αυτή τη φορά
η Αγκυρα φαίνεται ότι αναζητεί
διαφορετικό πρόσχημα για τορπιλισμό της διπλωματικής προσπάθειας στην οποία έχει αποδυθεί η
Γερμανία υπό τον συντονισμό της
καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ και
την ενεργό συμμετοχή της Ε.Ε.
μέσω του ύπατου εκπροσώπου
της Ζοζέπ Μπορέλ. Το πρόσχημα της Αγκυρας σε αυτή τη φάση
είναι εκείνο που παρουσιάζει ως
«σκληρή» τη στάση της Γαλλίας
και του προέδρου της Εμανουέλ
Μακρόν, ο οποίος είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος ηγέτης που έχει
χαρακτηρίσει ανοιχτά την Τουρκία ως χώρα που δεν συμπεριφέρεται ως εταίρος.
Η Αγκυρα στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί ένα πολύ παλιό τουρκικό επιχείρημα, καθώς,
απευθυνόμενη στην Ε.Ε., ζητεί
από τις χώρες που είναι «γεωγραφικά μακριά» από την περιοχή,
να μην ασχολούνται με ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και
την Ελλάδα. Αυτή η παρελκυστική
τακτική είναι, πάντως, αντιληπτή
όχι μόνο από το Παρίσι, αλλά και
από το Βερολίνο ως προσπάθεια
αποφυγής ουσιαστικής δέσμευσης
για επαφές.
Από την πλευρά της Τουρκίας
το αφήγημα της πίεσης προς την
Ελλάδα (και την Ε.Ε.) στην Ανατολική Μεσόγειο κατασκευαζόταν
όλες τις προηγούμενες ημέρες και
μάλιστα εντατικά. Οι στρατιωτικές απειλές ξεκίνησαν κλιμακωτά
από τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν και στη συνέχεια μεταδίδονταν σε διαφορετικό βαθμό έντασης από τους υπουργούς
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, Εθνικής Αμυνας Χουλουσί
Ακάρ, τον εκπρόσωπο του ΑΚΡ
Ομέρ Τσελίκ, αλλά και πρόσωπα
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Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Μήνυμα στήριξης στους ακρίτες,
αλλά και «καμπανάκι» στους Ευρωπαίους εταίρους που συνεχίζουν
να τηρούν ίσες αποστάσεις μεταξύ
Αθήνας και Αγκυρας, αποτελεί η σημερινή επίσκεψη της Προέδρου της
∆ημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου στο Καστελλόριζο. Αριστερά, το «Ορούτς Ρέις» συνοδευόμενο
από τουρκικά πολεμικά στην αρχή
της κρίσης.

ρές κυρώσεις. Αν από την άλλη
δείξει καλή διάθεση, υπάρχουν
λύσεις που είναι προς το συμφέρον και της Ευρώπης, αλλά και
της Τουρκίας».
Οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι ο κ.
Μητσοτάκης και ο κ. Μακρόν ήταν
απόλυτα σύμφωνοι στα ζητήματα που σχετίζονται με την Τουρκία, κυρίως ως προς την ανάγκη
αποκλιμάκωσης από πλευράς της
Αγκυρας και την αποστολή αυστηρών μηνυμάτων από την Ευρώπη. Οι δύο άνδρες συζήτησαν
εκτενώς και για την αμυντική συνεργασία. Η προμήθεια των 18
μαχητικών «Ραφάλ» οδεύει προς
ολοκλήρωση, υποπρογράμματα
που αφορούν τα Μιράζ-2000 της
Πολεμικής Αεροπορίας προχωρούν, ωστόσο το Παρίσι επιμένει
ακόμη στις φρεγάτες.
Εν τω μεταξύ, μήνυμα στήριξης στους ακρίτες αλλά και καμπανάκι στους Ευρωπαίους εταίρους
που συνεχίζουν να τηρούν ίσες
αποστάσεις μεταξύ Αθήνας και
Αγκυρας, στέλνει με τη σημερινή
επίσκεψή της στο Καστελλόριζο η
Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Οι ΗΠΑ

Απευθυνόμενη
στην Ε.Ε. ζητεί
από τις χώρες που είναι
«γεωγραφικά μακριά»
από την περιοχή
να μην ασχολούνται με
ζητήματα που αφορούν
αυτήν και την Ελλάδα.
του στενού προεδρικού κύκλου
στο Ακ Σαράι.
Παράλληλα προς τις στρατιωτικές απειλές, η Αγκυρα επιθυμεί να
παρουσιάσει την Αθήνα ως «ανεπίδεκτη» διαλόγου, χρησιμοποιώντας την αυστηρή, αλλά συνεπή
στάση της Ελλάδας, να αρνηθεί
διαπραγματεύσεις στο ΝΑΤΟ εάν
νωρίτερα δεν υπάρξουν σημάδια
αποκλιμάκωσης, με αποχώρηση
του «Ορούτς Ρέις» από την ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Μακρόπνοο πλάνο
Στην Αγκυρα, πάντως, φαίνεται ότι υπάρχει συγκεκριμένο, μακρόπνοο πλάνο για τις έρευνες
στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα εκείνες που αφορούν τις
δραστηριότητες του «Ορούτς Ρέις». Σε ενημέρωση που έκανε σε
Τούρκους δημοσιογράφους και
ειδικούς, ένας αξιωματούχος του
υπουργείου Ενέργειας της γειτονικής χώρας διευκρίνισε ότι τον

Οι δηλώσεις Εντι Ράμα για την ΑΟΖ
Είναι πασιφανές ότι η προσοχή της Αθήνας είναι στραμμένη στην Ανατολή, ωστόσο υπάρχει κάποια κινητικότητα στο μέτωπο των επαφών με
τα Τίρανα για την οριοθέτηση ΑΟΖ. Μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του
Αλβανού πρωθυπουργού Εντι Ράμα περί μεσολάβησης τρίτης χώρας ή
προσφυγή στη Χάγη για την οριοθέτηση ΑΟΖ και τη δημόσια παραδοχή
ότι η Ελλάδα έχει το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12
μίλια, δημιουργήθηκαν ορισμένα ερωτήματα σχετικά με τις προθέσεις
των Τιράνων. Ο τέως πρωθυπουργός Σαλί Μπερίσα δήλωσε, πάντως,
για ακόμα μια φορά την περασμένη Πέμπτη ότι η συμφωνία για ΑΟΖ
του 2009 ακυρώθηκε λόγω των παρεμβάσεων της Τουρκίας. Ο Εντι Ράμα βρέθηκε στην Αγκυρα τις προηγούμενες ημέρες και φαίνεται πως η
Τουρκία επαναλαμβάνει αυτές τις πιέσεις, υπό τον φόβο ότι, μετά την
Ιταλία και την Αίγυπτο, μία ακόμα χώρα μπορεί να συμφωνήσει σε οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ελλάδα.
τελευταίο μήνα το «Ορούτς Ρέις»
κάνει έρευνες δύο διαστάσεων
(2D). Πρακτικά με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνεται εν μέρει η επίσημη ελληνική θέση ότι το τουρκικό ερευνητικό δεν έχει ακόμη
ξεκινήσει τις τρισδιάστατες έρευνες (3D) στην περιοχή.
Ο ίδιος αξιωματούχος, ωστόσο,
είπε ότι αν υπάρχει κάποια περιοχή που πιθανώς κρύβει κάποιες
προοπτικές, τότε θα ακολουθήσουν τρισδιάστατες έρευνες και,
αν αυτές είναι θετικές ως προς το
ενδεχόμενο ύπαρξης φυσικού αερίου, «τότε θα προχωρήσουμε σε
γεωτρήσεις. Αυτά είναι τα πιθανά
βήματα γι’ αυτή την περιοχή». Ο
ίδιος αξιωματούχος αναφερόταν,
ακόμη, στην ανάγκη η Τουρκία
να προχωρήσει στην άντληση του

φυσικού αερίου που βρίσκεται στις
περιοχές συμφερόντων της (κατά
την Αγκυρα προφανώς), επισημαίνοντας ότι η εισαγωγή ενέργειας
κοστίζει ετησίως 44 δισ. δολάρια
και είναι ο βασικός αρνητικός συντελεστής στο δημοσιονομικό έλλειμμα της Τουρκίας. Σε λιγότερο
εκλεπτυσμένο λόγο, τις επόμενες
ημέρες τουρκικές πηγές που αναπαράγονταν από μερίδα του Τύπου
της γείτονος, ανέφεραν ότι το «Κανουνί», το τρίτο πλωτό γεωτρύπανο
ιδιοκτησίας της Τουρκικής Εταιρείας Πετρελαίων (ΤΡΑΟ), είναι πλέον έτοιμο να δραστηριοποιηθεί.

Η Ευρώπη
Ενόψει της Συνόδου Κορυφής
της 24ης και 25ης Σεπτεμβρίου
η Ευρώπη βρίσκεται, στην πραγ-

Η παρελκυστική
τακτική της Τουρκίας
είναι πλέον αντιληπτή,
όχι μόνο από το Παρίσι
αλλά και από το Βερολίνο, ως προσπάθεια
αποφυγής ουσιαστικής
δέσμευσης για επαφές.
ματικότητα, σε στάση αναμονής.
Στην Κορσική, ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης είχε μια
πρώτη ευκαιρία να αντιληφθεί ότι
οι γραμμές στο εσωτερικό της Ε.Ε.
έναντι της Τουρκίας είναι διχασμένες. Η Ελλάδα και η Κυπριακή
∆ημοκρατία τάσσονταν υπέρ των
πρωτοβουλιών της Γαλλίας, ενώ
η Ισπανία, η Ιταλία και η Μάλτα
κινούνταν στη γερμανική γραμμή, με την Πορτογαλία να είναι
ελαφρώς ουδέτερη. Κυβερνητικές πηγές ανέφεραν ότι το μήνυμα του πρωθυπουργού προς τους
έξι υπόλοιπους ηγέτες της Ευρωμεσογειακής Συνόδου ήταν ότι
«χρειάζεται ένας μοχλός πίεσης
στην Τουρκία. Θέλουμε να της
προσφέρουμε μια ευρωπαϊκή λύση, αλλά πρέπει να γίνει σαφές
ότι δεν μπορεί να μας προκαλεί
και να μας εκβιάζει. Το ζήτημα
αφορά συνολικά την Ευρώπη και
η Τουρκία πρέπει να ξέρει ότι αν
συνεχίσει, θα συζητηθούν σκλη-

Αν και η Ουάσιγκτον έχει ξεκάθαρα παραδώσει τη διαμεσολάβηση στο Βερολίνο, φαίνεται
ότι παρακολουθεί τα πράγματα με
ανησυχία. Ο Μάικ Πομπέο βρέθηκε χθες στην Κύπρο για να δείξει
το ενδιαφέρον των ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία
Ρωσία και Κίνα κινούνται πολύ
εντατικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Βέβαια, η απουσία άμεσης
εμπλοκής των ΗΠΑ δεν σημαίνει
ότι οι αμερικανικές κινήσεις δεν
συντείνουν στη δημιουργία ενδιαφερουσών περιφερειακών αλλαγών. Μετά τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα (ΗΑΕ), την οδό της διπλωματικής εξομάλυνσης στις σχέσεις
με το Ισραήλ ακολουθεί και το
Μπαχρέιν. Η Ελλάδα έχει οικοδομήσει στενές σχέσεις με τα ΗΑΕ
και σε στρατιωτικό επίπεδο, κάτι
που προκύπτει από την παρουσία
F-16 από τη χώρα του Κόλπου στη
Σούδα για σχεδόν ένα μήνα.
∆εν αποκλείεται αυτού του είδους η συνεργασία να επεκταθεί
και με χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, η πρεσβεία της οποίας στην
Αθήνα απέκτησε Ακόλουθο Αμυνας
(ΑΚΑΜ) για πρώτη φορά στην πρόσφατη ιστορία της διπλωματικής
αποστολής. Με αυτόν τον τρόπο
θα επιταχυνθούν εκκρεμότητες
όπως η αποστολή πυροβολαρχίας
«Πάτριοτ» στη Σαουδική Αραβία,
αλλά και πιθανές αντίστροφες κινήσεις, δηλαδή η στάθμευση μαχητικών στην Ελλάδα με αφορμή
κάποια άσκηση.

ΑΠΟΨΗ

Η Τουρκία στα ακραία όριά της
Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΥΡΙΓΟΥ*

Ας δούμε το τελευταίο ατυχές επεισόδιο της τουρκικής διπλωματίας.
Επειτα από αμερικανική παρέμβαση, Ισραήλ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπέγραψαν στα μέσα
Αυγούστου συμφωνία σταδιακής
αποκαταστάσεως των μεταξύ τους
σχέσεων. Η πλέον οξεία αντίδραση κατά της συμφωνίας προήλθε
από την Τουρκία. Η τουρκική στάση ενόχλησε τις ΗΠΑ και κατέστη
καταγέλαστη στον αραβικό κόσμο.
Η Τουρκία που έχει αναγνωρίσει
από το 1949 το Ισραήλ και διατηρεί πρεσβεία εκεί, εμφανίσθηκε
να ενοχλείται από την αντίστοιχη
κίνηση των Εμιράτων που πήραν
και ως αντάλλαγμα την αναστολή της προσαρτήσεως περιοχών
της ∆υτικής Οχθης στο ισραηλινό κράτος.
Γενικώς η αποτίμηση των επιτευγμάτων της τουρκικής διπλωματίας
τους τελευταίους μήνες είναι εντελώς απογοητευτική:
• Ενας αρκετά αμφίβολης υλοποιήσεως αγωγός, ο EastMed, μετα-

Οι στρατιωτικές
επιχειρήσεις σε πολλά
μέτωπα ταυτοχρόνως
δείχνουν την αχίλλειο
πτέρνα της χώρας.
βλήθηκε σε άξονα αντιτουρκικής
συσπειρώσεως των χωρών της
ανατολικής Μεσογείου.
• Η τουρκική παρέμβαση στη Λιβύη οδήγησε σε ευθεία σύγκρουση με τη Γαλλία. Το Παρίσι ηγείται
πλέον μιας εκστρατείας κατά της
Τουρκίας με σαφείς στρατιωτικές
προεκτάσεις.
• Η επίσκεψη ηγετών της Χαμάς
στην Αγκυρα και η απόδοση τουρκικών διαβατηρίων σε μέλη της
οργανώσεως που έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τη ∆ύση,
οδήγησε σε περαιτέρω αποξένωση
της Τουρκίας από τις ΗΠΑ.
• Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ενωσης - Τουρκίας θα είναι το κύριο
θέμα στην επόμενη σύνοδο του
Συμβουλίου Κορυφής της Ε.Ε. τον
Σεπτέμβριο.

Οπως επισημαίνει και η τουρκική αντικαθεστωτική ιστοσελίδα AHVAL, η διπλωματική παράνοια της Τουρκίας αποτυπώνεται
στις ανακοινώσεις του τουρκικού
υπουργείου Εξωτερικών που έχουν
εκδοθεί μετά τις 25 Αυγούστου. Σε
14 από τις 27 ανακοινώσεις κατηγορείται ή προειδοποιείται κάποια
άλλη χώρα. Την τιμητική της έχει
η Γαλλία. Ακολουθούμε με βραχεία κεφαλή Ελλάδα και Κύπρος.
Το τουρκικό ΥΠΕΞ, όμως, δεν χαρίζεται ούτε στη Ρωσία (για συνάντηση με εκπροσώπους των Κούρδων
και για την αντιμετώπιση των Τατάρων), στις ΗΠΑ (επειδή καταδίκασαν τη συνάντηση Ερντογάν με
τη Χαμάς), στη Νορβηγία και στη
Σουηδία (επειδή έδειξαν έλλειψη
σεβασμού στο Κοράνι), στην Αυστρία, στη Σερβία, κ.ο.κ.
Η ίδια υπερβολή εντοπίζεται και στα
όσα λέει ο πρόεδρος Ερντογάν. Η
ρητορική του –πάντα ολίγον προβληματική– έχει ξεπεράσει κάθε
όριο τις τελευταίες εβδομάδες. ∆εν
πρέπει να τον υποτιμούμε. Είναι
ένας από τους πλέον ικανούς αρ-

χηγούς κρατών παγκοσμίως. Εχει
εξέλθει νικητής από σοβαρότατες
συγκρούσεις με συστήματα και
συμφέροντα και έχει βγει από παγίδες που θα είχαν εξοντώσει εύκολα τους περισσότερους πολιτικούς ηγέτες. Σήμερα βασίζεται στη
γεωπολιτική σημασία της χώρας
του για τη ∆ύση, στις προσωπικές
σχέσεις που έχει αναπτύξει με τον
Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ, στην
περίεργη συμμαχία/λυκοφιλία που
έχει με τη Ρωσία του Πούτιν και
στα χρήματα του Κατάρ. Το χειρότερο για τον Ερντογάν είναι ότι
δεν υπάρχει στο περιβάλλον του
κάποιος που να μπορεί έστω να
αμφισβητήσει τις ενέργειές του,
πολλώ δε μάλλον να ορθώσει μία
αντίθετη άποψη. Ακόμη και ο ήπιος
κατά το παρελθόν υπουργός Εξωτερικών Τσαβούσογλου έχει ξεπεράσει σε ρητορική ακρότητα τον
υπουργό Εθνικής Αμυνας Ακάρ.
Ελπίζει ότι με αυτόν τον τρόπο θα
μπορέσει να ενταχθεί στον κύκλο
των καθημερινών συνομιλητών
του Ερντογάν.
Η διπλωματία και η ρητορική Ερ-

Είναι ζήτημα χρόνου
πότε το σύστημα
Ερντογάν θα καταρρεύσει, με ό,τι σημαίνει
αυτό για την περιοχή.
ντογάν είναι ενδεικτικές της καταστάσεως, αλλά οι στρατιωτικές
επιχειρήσεις δείχνουν την αχίλλειο
πτέρνα της Τουρκίας. Κράτα ενεργά δύο μέτωπα στη Συρία και στη
Λιβύη. ∆ιατηρεί στρατιωτικές δυνάμεις και επιχειρεί και στο Ιράκ.
Παράλληλα, η κινητοποίησή της
εδώ και ένα μήνα στην ανατολική Μεσόγειο προσομοιάζει προς
ένα ακόμη μέτωπο. Πλην των ΗΠΑ
και ίσως της Ρωσίας και της Γαλλίας, δεν υπάρχει σήμερα κράτος
που να μπορεί να μάχεται ταυτοχρόνως σε τρεις στρατιωτικές διενέξεις. Ολη αυτή η στρατιωτική
παρουσία στις περιοχές πέριξ της
Τουρκίας έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. Στις 11 και στις 26 Αυγούστου 2020 το τουρκικό κράτος
υποχρεώθηκε να προβεί σε έκτακτο

δημόσιο δανεισμό ύψους 5,07 δισ.
ευρώ που κατευθύνεται στις στρατιωτικές δαπάνες της χώρας. Αυτά
συμβαίνουν ενώ ο προϋπολογισμός
του τουρκικού υπουργείου Εθνικής
Αμυνας για το 2020 ανερχόταν ήδη
στα 16,5 δισ. ευρώ.
Είναι σαφές ότι η Τουρκία κινείται
στα ακραία όριά της. Ακολουθεί
ναρκωμένη τις νεο-οθωμανικές ιδεοληψίες του προέδρου Ερντογάν. Ο
τελευταίος γνωρίζει ότι, εάν χάσει
την εξουσία, δεν θα πάει σπίτι του.
Ξέρει ότι θα ερευνηθεί ο αμύθητος
πλούτος που έχουν σωρεύσει τα
μέλη της οικογενείας του. Θυμάται και την τύχη του Μεντερές που
απαγχονίσθηκε. Αυτές οι σκέψεις
τον οδηγούν σε πιο ακραίες επιλογές. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι
είναι πλέον ζήτημα χρόνου πότε
το σύστημα Ερντογάν θα καταρρεύσει, με ό,τι σημαίνει αυτό για
την περιοχή.

* Ο κ. Αγγελος Συρίγος είναι
αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς
Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής,
βουλευτής της Ν.Δ. στην Α΄ Αθηνών.
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Oι Ολλανδοί προσφέρουν δύο φρεγάτες τύπου «M» (φωτ.),
μετεξέλιξη των γνωστών μας φρεγατών τύπου «S».
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Γερμανικές είναι οι τορπίλες για τα υποβρύχια τύπου
214 (φωτ. ο «Παπανικολής»), που ήδη δρομολογήθηκαν.

Eχουν γίνει τα πρώτα βήματα για τη συνεργασία Eλλάδας
- ΗΠΑ στον τομέα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35.

Ισραηλινά UAV τύπου HERON. Η Πολεμική Αεροπορία
έχει προμηθευτεί ήδη δύο.

Αμεση ενίσχυση σε όλα τα μέτωπα
Οι ανάγκες της Ελλάδας για νέους εξοπλισμούς σε θάλασσα, αέρα και ξηρά, οι «μνηστήρες» και οι προτάσεις τους

Εξοπλιστικό πρόγραμμα πολυετούς
διάρκειας (7-10 ετών) προετοιμάζει η κυβέρνηση με τα υπουργεία
Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών,
υπό τον στενό συντονισμό του
Μεγάρου Μαξίμου. Σκοπός είναι
μέσα στα επόμενα χρόνια ο ετήσιος προϋπολογισμός για νέους εξοπλισμούς και τη συντήρηση των
υφισταμένων να ανέλθει από τα
530 εκατ. ευρώ που είναι σήμερα,
σταδιακά στο ένα δισ. ευρώ ετησίως. Η εξυγίανση των αμυντικών
βιομηχανιών (ει δυνατόν με την
αποκρατικοποίηση των περισσότερων), η ενίσχυση των δυνατοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού
και της Πολεμικής Αεροπορίας,
αλλά, κυρίως, η συντήρηση και
αναβάθμιση συστημάτων ώστε
να αυξηθούν ραγδαία οι διαθεσιμότητες των μέσων, είναι οι άμεσες προτεραιότητες.
Η εισήγηση του αρχηγού ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνου Φλώρου και
του συνόλου της στρατιωτικής
ηγεσίας, για άμεση αναβάθμιση
και συντήρηση των υφιστάμενων
συστημάτων, καθώς αυτό θα ενισχύσει σε γρήγορο χρονικό διάστημα το αξιόμαχο των διαθέσιμων μέσων, έγινε δεκτή από την
κυβέρνηση, ως η πλέον ορθολογική λύση. Για την κυβέρνηση βασικό κριτήριο κάθε προμήθειας
είναι ο συνδυασμός κόστους και
ταχύτητας παράδοσης, καθώς οι
ανάγκες προάσπισης των εθνικών
συμφερόντων στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν αυξηθεί μετεωρικά.
Για την ενίσχυση των κυρίων
μονάδων επιφανείας του Π.Ν., η
κυβέρνηση εμφανίζεται διατεθειμένη να προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων νέων φρεγατών,
σημαντική αναβάθμιση των τεσσάρων υφισταμένων τύπου ΜΕΚΟ (με 400 εκατ. ευρώ, αντί 160
που έχει εγκριθεί από τη Βουλή),
αλλά και την άμεση αγορά δύο
έτοιμων φρεγατών, με σκοπό να
αποτελέσουν ενδιάμεση λύση. Σε
αυτό το πεδίο κρίνεται ιδιαίτερα
σημαντική η ύπαρξη ναυπηγείων

(Ελευσίνας ή Σκαραμαγκά), ωστόσο τα προβλήματα που έχουν, κάνουν αυτές τις συζητήσεις αρκετά
δύσκολες.
Για τη νέα φρεγάτα υπάρχει
πληθώρα προτάσεων, με πρώτη
εκείνη που εξακολουθούν να προωθούν οι Γάλλοι, τις αποκαλούμενες ψηφιακές τύπου «Belh@rra»,
ή, αν υπάρχει περιθώριο για κάποιο πλοίο πολλαπλών ρόλων μέσω της μεθόδου του λίζινγκ. Οι
Αμερικανοί προσφέρουν τη δυνατότητα ναυπήγησης τεσσάρων
φρεγατών πολλαπλών ρόλων τύπου MMSC, ενώ υπονοείται και
η πιθανότητα συμμετοχής στο
πρόγραμμα των πιο προηγμένων
FFG. Ενδιαφέρον για τα Ναυπη-

Πέραν της αγοράς
νέων, προτεραιότητα θα
δοθεί στην αναβάθμιση
και συντήρηση
των υφιστάμενων
συστημάτων.
γεία Σκαραμαγκά, αλλά και τη διάθεσή τους να πουλήσουν στην Ελλάδα δύο φρεγάτες τύπου «M», τη
μετεξέλιξη των φρεγατών τύπου
«S», εννέα από τις οποίες αποτελούν βασικές μονάδες επιφανείας του Π.Ν., έχει εκδηλώσει και η
Ολλανδία. ∆εν είναι γνωστό, στην
περίπτωση απόκτησης των ναυπηγείων, αν οι Ολλανδοί προσφέρουν και τη δυνατότητα ναυπήγησης φρεγατών τύπου «Ομέγκα»,
που είναι κοινής ολλανδοβελγικής
σχεδίασης.
Πλοίο ενδιάμεσης λύσης είχε προσφέρει στην Ελλάδα και η
Βρετανία (Type 23). Πρόταση για
τη φρεγάτα ισπανικής σχεδίασης
F-110 της Navantia έχει καταθέσει
και η Μαδρίτη, ενώ στο παιχνίδι
της κύριας μονάδας επιφανείας
μπαίνει σταδιακά και η Γερμανία,
η οποία προωθεί τον τύπο Α-300.
Σημειώνεται ότι από τις 13 φρεγάτες του Π.Ν., οι εννέα είναι ολλανδικές και οι τέσσερις γερμανικές.

Bασικό στοιχείο της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον τομέα της αεροπορίας είναι η απόφαση της Ελλάδας για προμήθεια 18 μαχητικών Ραφάλ, με δυνατότητες υποστρατηγικού πλήγματος.
Γερμανική αναμένεται να είναι
η λύση στα υποβρύχια, καθώς το
Π.Ν. έχει τη δυνατότητα ναυπήγησης δύο ακόμη μονάδων με σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP),
μάλιστα στην Ελλάδα.
Ανάλογα και με τις γερμανικές
προτάσεις για το θέμα, θα μπορούσαν αργότερα να ναυπηγηθούν δύο ακόμα υποβρύχια τύπου
214, μικρότερου μεγέθους από αυτά του Π.Ν. (κλάση «Παπανικολής»), όπως εκείνα που διαθέτει το
αιγυπτιακό ναυτικό. Γερμανικής
προέλευσης είναι και οι τορπίλες
βαρέος τύπου για τα υποβρύχια
214, που ήδη δρομολογήθηκαν.
Στις «σίγουρες» προμήθειες υπολογίζονται και τα τέσσερα ελικόπτερα τύπου MH-60R, τα οποία
θα αντικαταστήσουν μέρος του
γερασμένου στόλου των ανθυποβρυχιακών S-70B. «Αγκάθι» για το
Π.Ν. παραμένει η αναβάθμιση των
P-3B, που –παρότι ξεκίνησε προ
πενταετίας– έχει οδηγήσει στην

πτήση μόνο ενός από τα παλαιότατα Αεροσκάφη Ναυτικής Συνεργασίας.
Στον τομέα της Πολεμικής
Αεροπορίας ήδη εξελίσσεται ένα
πρόγραμμα, εκείνο της αναβάθμισης 84, αμερικανικής κατασκευής,
F-16. Το πρώτο, πρότυπο αναβαθμισμένο σε διαμόρφωση «Viper»
είναι ήδη στις εγκαταστάσεις της
ΕΑΒ, από όπου έχει προγραμματιστεί να εξέλθει τον ∆εκέμβριο.
Τότε, είναι προγραμματισμένο να
πετάξει ώς τις ΗΠΑ, όπου θα κάνει
πτητικές δοκιμές, ώστε να πιστοποιηθεί και να συνεχίσουν κανονικά οι αναβαθμίσεις στα υπόλοιπα F-16.

Τα F-35
Ανάμεσα σε Αθήνα και Ουάσιγκτον έχουν γίνει τα πρώτα προπαρασκευαστικά βήματα για τη
συνεργασία στον τομέα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, ωστόσο ακόμη και αν η συμφωνία για

προμήθεια 20 αεροσκαφών αυτού
του τύπου ήταν τελική, το πρώτο
δεν θα προσγειωνόταν στην Ελλάδα πριν από το 2025. Επιπλέον,
αποφασίζεται άμεσα η συντήρηση
και του στόλου των C-130, ώστε να
αυξηθούν οι διαθεσιμότητές τους
σε ικανοποιητικούς αριθμούς.
Από τον υφιστάμενο στόλο, σημαντικές είναι οι επαφές ανάμεσα σε Ελλάδα και Γαλλία για την
αύξηση των διαθεσιμοτήτων των
Μιράζ-2000. Ηδη, οι πολύ χαμηλές διαθεσιμότητες έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ ξεκινούν οι
πιστοποιήσεις βλημάτων όπως τα
Scalp. Ωστόσο, βασικό στοιχείο
της ελληνογαλλικής συνεργασίας
στον τομέα της αεροπορίας, είναι
η απόφαση της Ελλάδας για προμήθεια 18 μαχητικών «Ραφάλ»,
με δυνατότητες υποστρατηγικού
πλήγματος.
Το πιο πρόσφατο απόκτημα
ανήκει στην κατηγορία των Μη
Επανδρωμένων Αεροχημάτων. Η
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Π.Α. έχει προμηθευτεί δύο UAV
τύπου HERON, τα οποία θα τοποθετηθούν στη Σκύρο, ενώ το
επόμενο χρονικό διάστημα θα εκπαιδευτούν στο Ισραήλ χειριστές
αλλά και τεχνικοί. Κάποιες καθυστερήσεις σε αυτό τον τομέα οφείλονται στις δυσκολίες που έχουν
προκύψει λόγω πανδημίας. Οι Ισραηλινοί αποτελούν και βασικούς
μνηστήρες της αεροπορικής εκπαίδευσης. Η ισραηλινή ELBIT
και η καναδική CAE επιθυμούν να
αναλάβουν τη λειτουργία ∆ιεθνούς
Εκπαιδευτικού Κέντρου Πτήσεων
το οποίο θα ιδρυθεί στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (ΠΕΑ)
στην Καλαμάτα. Η αεροπορική
εκπαίδευση είναι εξίσου αν όχι
πιο σημαντική από την προμήθεια
νέων αεροσκαφών, καθώς ο υφιστάμενος εκπαιδευτικός στόλος
αεριωθούμενων προσεγγίζει τον
μισό αιώνα ζωής. Οι Ισραηλινοί
ενδιαφέρονται, επίσης, για την
ΕΛΒΟ, αλλά και για το εθνικό τυφέκιο (που θα αντικαταστήσει το
G-3). Για το εθνικό τυφέκιο έχουν
επίσης κατατεθεί προτάσεις από
Βέλγιο, ΗΠΑ, Γερμανία και Γαλλία, ενώ στο ΓΕΣ έχει παρουσιαστεί και μια ελληνική πρόταση.
Αντίστοιχη πρόταση για το «εθνικό όχημα» έχει επίσης κατατεθεί
από ελληνική εταιρεία, με σκοπό
την αντικατάσταση των γέρικων
Στάγερ και Μερσεντές του Στρατού Ξηράς.
Εσχάτως, πάντως, ενδιαφέρον
για την ΕΛΒΟ εξέφρασαν και οι
Γερμανοί (Krauss-Maffei), ενώ στις
υπό ιδιωτικοποίηση μονάδες της
αμυντικής βιομηχανίας ξεκάθαρα
εντάσσεται και η ΕΑΣ. Βασικό ζήτημα σε όλες αυτές τις αμυντικές
βιομηχανίες, όπως και στα Ναυπηγεία, είναι το συσσωρευμένο
χρέος πολλών από αυτές, οι νομικές περιπλοκές, αλλά και η απαίτηση από τους ενδιαφερόμενους
να υπάρχει ως «προίκα» άμεσα
εκτελεστό έργο. Αυτή η τελευταία
παράμετρος ίσως «δέσει» εξοπλιστικά προγράμματα με την εταιρεία ή τη χώρα που θα αναλάβει
κάποια από αυτές τις αμυντικές
βιομηχανίες.

Ο θαρραλέος Κώστας Μελιγκώνης που αγαπούσε την πατρίδα
Εκδήλωνε την αφοσίωσή του στο
καθήκον και την αγάπη του στην
πατρίδα με τη βοήθεια της αφοβίας του και μιας γενναίας καρδιάς.
Υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες,
σε αμέτρητες ασκήσεις πραγματοποιούσε από ελικόπτερα και αεροπλάνα άλματα ελεύθερης πτώσης ο
Κώστας Μελιγκώνης, δηλώνοντας
πανέτοιμος «εάν κι εφόσον απαιτηθεί». Λοχίας, ετών 34, ένας άτυχος
ήρωας σε καιρό ειρήνης.
Πένθιμο συμβάν, εν μέσω της
επικαιρότητας των ημερών που υπαγορεύει την ανάγκη η συζήτηση για
τις Ενοπλες ∆υνάμεις (Ε.∆.) σχεδόν
να μονοπωλείται από τα εξοπλιστικά προγράμματα. Αεροπλάνα, πλοία,
πυραυλικά συστήματα, απαραίτητα
όλα για την επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων των Ε.∆., βρίσκονται στην καθημερινή ατζέντα.
Για λίγο είχε υποχωρήσει η επωδός
των τελευταίων ετών από πολλούς
αρχηγούς και επικεφαλής σχηματισμών για το «έμψυχο δυναμικό»
ως το πιο σημαντικό στοιχείο των
Ε.∆. Υπάρχουν στιγμές που αυτές οι
λέξεις ξεφεύγουν από το ρητορικό
σχήμα για το οποίο έχουν προορι-

στεί και αποκτούν νόημα. Μία από
αυτές καταγράφηκε πριν από δέκα ημέρες. Οταν ο 34χρονος λοχίας
ΕΠΟΠ Κώστας Μελιγκώνης ανέβηκε στο Σινούκ που θα τον μετέφε-

Αποφοίτησε από
το Σχολείο Ελεύθερης
Πτώσης διότι, όπως λένε
φίλοι του, πάντα ήθελε
να εξαντλεί τα όρια
των δυνατοτήτων του.

Ο Κώστας Μελιγκώνης (κέντρο) επί αιγυπτιακού ελικοπτεροφόρου στο πλαίσιο της κοινής άσκησης Ελλάδας - Αιγύπτου «Μέδουσα», το 2019. ∆εξιά, στο γήπεδο της Λ. Αλεξάνδρας. Ο Παναθηναϊκός ήταν μία από τις μεγάλες του αγάπες.

ρε στη ζώνη ρίψης των Μεγάρων
για να κάνει εκείνο που είχε μάθει
καλύτερα από πολλούς. Να κάνει
άλματα ελεύθερης πτώσης ακόμα
και στις πιο αντίξοες συνθήκες, από
ελικόπτερα Σινούκ, Χιούι και NH90, αεροπλάνα C-130 με τον φόρτο
του, πλήρη εξάρτυση και διόπτρες.
Οι συνάδελφοί του της ∆ιακλαδικής
∆ιοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων
(∆∆Ε∆) γνωρίζουν ότι τα άλματα
ελεύθερης πτώσης δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που γίνονται

με στατικό ιμάντα. Ο βαθμός επιχειρησιακής δυσκολίας είναι πολύ
μεγαλύτερος.
Εκείνη τη νύχτα, από τις 3 προς
τις 4 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Μελιγκώνης δεν τα κατάφερε. Παρασυρμένος
από ισχυρούς τοπικούς ανέμους, έπεσε σε ένα βαλτώδες σημείο, προτού
φθάσει στη ζώνη ρίψης, χτύπησε στο
κεφάλι και στα πόδια. Στην πραγματικότητα όταν μεταφέρθηκε στο «Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο (ΓΣΝ)
401» ήταν ήδη νεκρός. Ο Κώστας Με-

λιγκώνης ζούσε στη Νέα Χαλκηδόνα
από παιδί και ήταν υπερήφανος για
την ιδιαίτερη καταγωγή του από το
νομό Ηλείας. Πήρε την απόφαση να
καταταγεί στις Ε.∆. το 2007, λίγο μετά τα 20 χρόνια του. Το 2012 μονιμοποιήθηκε και μέχρι το 2017 υπαγόταν στη 2η Μοίρα Αλεξιπτωτιστών
(ΜΑΛ) όταν και μετακινήθηκε στο
Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών (ΕΤΑ).
Λίγο αργότερα πέρασε στα δύσκολα,
αποφοιτώντας από το Σχολείο Ελεύθερης Πτώσης, διότι όπως λένε φί-

λοι του, πάντα ήθελε να εξαντλεί τα
όρια των δυνατοτήτων του, πάντα,
βέβαια, στο πολύ αυστηρό πλαίσιο
εκπαίδευσης των Ειδικών ∆υνάμεων. Και γεννάται το ερώτημα γιατί
ένας νέος άνθρωπος αποφασίζει να
αφιερώσει τα νιάτα του σε σκληρές
εκπαιδεύσεις, ολονύκτιες, επικίνδυνες επιχειρήσεις. Κάθε μήνα στον
λογαριασμό του Κώστα Μελιγκώνη
κατετίθεντο 1.015 ευρώ, όσα, δηλαδή, αναλογούσαν στον βαθμό και στα
χρόνια υπηρεσίας του στις Ειδικές

∆υνάμεις. Εν ολίγοις, δεν το έκανε για
τα λεφτά, όπως άλλωστε και κανένας
από τους άνδρες και τις γυναίκες που
υπηρετούν στις Ενοπλες ∆υνάμεις.
Ανθρωποι που τον γνωρίζουν καλά
έλεγαν ότι είχε δύο πάθη: πρώτα την
πατρίδα και μετά τον Παναθηναϊκό.
Οταν δεν συμμετείχε σε κάποια από
τις διαρκείς εκπαιδεύσεις της μονάδας του, έπαιζε ποδόσφαιρο, τα τελευταία χρόνια στην Καισαριανή. Ο
Κώστας Μελιγκώνης, όπως πολλοί
άνδρες και γυναίκες των Ενόπλων
∆υνάμεων, ήταν αθλητής και όπως
αρκετοί από τους εν ενεργεία άνδρες
των Ειδικών ∆υνάμεων γνωστοί για
την αξία τους στον ίδιο τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνο Φλώρο. Ο λοχίας ήταν συνειδητοποιημένος ως
προς τους κινδύνους που αντιμετώπιζε, όπως άλλωστε και ο αγαπημένος αδελφός του Νίκος, στέλεχος
της ∆ύναμης Ειδικών Επιχειρήσεων,
ο οποίος λίγες ημέρες μετά έκανε
άλμα με αλεξίπτωτο στην ίδια περιοχή όπου σκοτώθηκε ο αδελφός
του στη ζώνη ρίψης των Μεγάρων.
Ο Κώστας Μελιγκώνης τα έδωσε όλα
για το εθνόσημο.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

20

●

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΚΟΣ Μ ΟΣ

Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2020

Ανησυχία
για «Μόριες»
και σε άλλα
νησιά
Το σχέδιο για την επόμενη μέρα
Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Δεν υπάρχει ενδεχόμενο να μεταφερθούν οι αιτούντες άσυλο που
διέμεναν στην «τέως» Μόρια σε δομές στην ενδοχώρα, διαμηνύεται
από κυβερνητικά στελέχη, καθώς
το πρώτο βήμα είναι να δημιουργηθεί άμεσα ένας χώρος όπου θα
μπορούν να στεγασθούν προσωρινά οι πρόσφυγες και μετανάστες
που αυτή τη στιγμή βρίσκονται
στον δρόμο. Υπολογίζεται ότι πάνω από 12.000 άνθρωποι δεν έχουν
πού να κοιμηθούν, ωστόσο αρχικά θα δοθεί στέγη σε οικογένειες
με παιδιά. Ταυτόχρονα σχεδιάζεται να επισπευσθεί η κατασκευή
του νέου ΚΥΤ (κέντρο υποδοχής
και ταυτοποίησης), το οποίο θα
λειτουργεί με ελεγχόμενη είσοδο
και έξοδο και θα προσφέρει ασφάλεια στους διαμένοντες και στους
πολίτες της Λέσβου, επισημαίνουν
πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
«Οτιδήποτε άλλο θα σήμαινε
ακύρωση όλων των προσπαθειών που έχουν γίνει έως σήμερα
για περιορισμό των ροών αλλά
και αποσυμφόρηση των νησιών.
Την “τακτική” της Μόριας σύντομα θα ακολουθούσαν και τα άλλα
ΚΥΤ σε Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω.
Το “κάν’ το όπως στη Μόρια” θα
γινόταν το νέο σύνθημα στους
καταυλισμούς», τονίζει στην «Κ»
ο Μάνος Λογοθέτης, ειδικός γραμματέας Πρώτης Υποδοχής Αιτούντων Ασυλο του υπουργείου. Η
λειτουργία του νέου ελεγχόμενου κέντρου θα βοηθήσει στην
εφαρμογή όσων ζητούν η τοπική
αυτοδιοίκηση και οι πολίτες στη
Λέσβο, μέσα όμως από σύννομες
και συντεταγμένες πολιτικές που
μπορούν να είναι αποτελεσματικές σε βάθος χρόνου, σημειώνει
ο ίδιος. «Μαζικές μεταφορές αποκλείονται», ξεκαθαρίζει.
Πάντως, παρά τις φωνές της
τοπικής αυτοδιοίκησης και μερίδας των κατοίκων της Λέσβου,

από την αρχή του έτους έως και το
τέλος Αυγούστου έχουν σταδιακά
μεταφερθεί στην ενδοχώρα από
το ΚΥΤ Λέσβου 13.278 άνθρωποι,
είτε ως ευάλωτοι είτε γιατί κρίθηκαν πρόσφυγες. Ετσι, ενώ τον Φεβρουάριο του 2020 ο πληθυσμός
της Μόριας είχε φθάσει τις 19.419
άτομα, στο τέλος Αυγούστου στο
ΚΥΤ διέμεναν 12.714 άτομα.
Από την άλλη, η τύχη και η κατάσταση της Μόριας είναι άμεσα
συνδεδεμένη με τις μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία προς
τα ελληνικά νησιά, οι οποίες από
τον Μάρτιο και μετά έπεσαν σε
ιστορικά χαμηλά, σε αντίθεση με
ό,τι συνέβαινε τους καλοκαιρι-

Σχεδιάζεται
να επισπευσθεί
η κατασκευή του νέου
κέντρου υποδοχής
και ταυτοποίησης
στη Λέσβο, το οποίο
θα λειτουργεί
με ελεγχόμενη
είσοδο και έξοδο.
νούς μήνες τα τελευταία χρόνια.
Ετσι, τον Απρίλιο του 2020 έφθασαν στη Λέσβο και άρα στη Μόρια 39 άτομα, τον Μάιο 227, τον
Ιούνιο 245, τον Ιούλιο 285 και τον
Αύγουστο 173. Συνολικά στα πέντε νησιά του Αιγαίου που διαθέτουν ΚΥΤ, από τον Ιούνιο έως
και τον Αύγουστο 2020 έφθασαν
1.300 άτομα, όταν τους ίδιους μήνες το 2019 είχαν αφιχθεί 15.842
μετανάστες.
Μετά τις απανωτές πυρκαγιές
στη Μόρια, την προηγούμενη Τρίτη και Τετάρτη, οι οποίες είχαν
ως συνέπεια να καταστραφεί ολοσχερώς το ΚΥΤ που λειτουργούσε
με διαφορετικές μορφές και συνθήκες από το 2013, η κατάσταση

έχει εκλεγεί δήμαρχος ο Ταξιάρχης Βέρρος. Μάλιστα τον Μάρτιο
«έκλεισε» τα σύνορα του ∆ήμου
Μυτιλήνης για να μην περνούν
άλλοι μετανάστες στον δήμο του.
Χαρακτηριστικό του έκρυθμου
κλίματος είναι ότι οι υπάλληλοι
της υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο Σινούκ σε χώρο δίπλα στον Καρά Τεπέ (καταυλισμός όπου διαμένουν
οικογένειες και ευάλωτοι), όπου
από την Παρασκευή ξεκίνησε το
στήσιμο σκηνών για την προσωρινή στέγαση των αιτούντων άσυλο της Μόριας. Ο χώρος φυλάσσεται από αστυνομικές δυνάμεις,
οι οποίες έχουν παραταχθεί κατά
τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί
κανείς να πλησιάσει το σημείο.

Τα ασυνόδευτα ανήλικα
Την επόμενη ημέρα μετά την πυρκαγιά τη νύχτα της προηγούμενης
Τρίτης, έφυγαν από τη Λέσβο με τρεις πτήσεις 406 ασυνόδευτα ανήλικα τα οποία διέμεναν στο ΚΥΤ. Αυτή τη στιγμή καταλύουν σε ξενοδοχεία στη Βόρεια Ελλάδα και βρίσκονται σε καραντίνα έως ότου βγουν
τα αποτελέσματα των τεστ για κορωνοϊό, στα οποία υποβλήθηκαν πριν
από τη μεταφορά τους. Τα ασυνόδευτα ανήλικα έχουν «άρση γεωγραφικού περιορισμού» και θα μπορούσαν να έχουν φύγει από τη Μόρια,
όπου ζούσαν σε επικίνδυνες συνθήκες νωρίτερα. Τους τελευταίους μήνες έχει τεθεί σε εφαρμογή πρόγραμμα μετεγκατάστασης ασυνόδευτων ανηλίκων από τη Μόρια σε άλλα κράτη-μέλη, ωστόσο παρά την «καλή πρόθεση» των Ευρωπαίων, στην πράξη αυτές οι μετεγκαταστάσεις
προχωρούν αργά, ενώ καθυστέρησαν περισσότερο λόγω κορωνοϊού.
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι, στις αρχές του έτους, στη Μόρια βρίσκονταν πάνω από 1.000 ασυνόδευτα ανήλικα και ο αριθμός τους μειωνόταν σταδιακά τους τελευταίους μήνες.
στη Λέσβο είναι πολεμική: Πολίτες
βρίσκονται στον δρόμο, αστυνομικές δυνάμεις είναι παντού, ενώ
οι μετανάστες την Παρασκευή
πραγματοποίησαν ογκώδη διαδήλωση 2.000 ατόμων ζητώντας
να φύγουν από το νησί.
Ο δήμαρχος Μυτιλήνης Στρατής Κύτελης, με έγγραφη δήλωσή
του την επόμενη ημέρα της πυρκαγιάς στη Μόρια, τονίζει ότι θα
συνεχίσει να προσπαθεί με όλες
του τις δυνάμεις για το οριστικό

«Τραγικό γεγονός»

κλείσιμο του ΚΥΤ Μόριας, εμμένοντας στην απόφαση «καμία δομή
στη Λέσβο» και καλεί τους πολίτες
να σταθούν δίπλα του σε αυτόν
τον αγώνα.
Η προηγούμενη κυβέρνηση χώρισε τη Λέσβο σε δύο δήμους –ενώ
πριν το νησί αποτελούσε έναν ενιαίο δήμο–, με αποτέλεσμα τώρα
να είναι όλοι εναντίον όλων. Ο κ.
Κύτελης είναι ανοιχτός στο να γίνει το νέο ΚΥΤ στον «άλλο δήμο»,
αυτόν της ∆υτικής Λέσβου, όπου

Προχθές, Παρασκευή βράδυ,
είχαν ήδη στηθεί αρκετές σκηνές
με συνολική χωρητικότητα 3.000
ατόμων στο «Πεδίο Βολής», χώρο
που ανήκει στο ∆ημόσιο, δίπλα
στον Καρά Τεπέ. Η όλη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη
συνδρομή του ∆ιεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (∆ΟΜ) και
της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες. Ο Τζανλούκα
Ρόκο, επικεφαλής ∆ΟΜ Ελλάδας,

μιλώντας στην «Κ» χαρακτηρίζει
αυτό που συνέβη στη Μόρια «τραγικό γεγονός» για τους μετανάστες
αλλά και τους νησιώτες.
«Υπάρχει ανάγκη όλοι μας να
στηρίξουμε την ελληνική κυβέρνηση στις δράσεις αποκατάστασης που υλοποιούνται, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι ανάγκες θα
καλυφθούν, αρχής γενομένης
από τη στέγαση και την προστασία των πλέον ευάλωτων ανθρώπων. Η επέμβαση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου
και άλλων ελληνικών φορέων την
επόμενη μέρα της Μόριας είναι
αξιοσημείωτη», τονίζει στην «Κ».
Την ανάγκη να αλλάξει η κατάσταση μακροπρόθεσμα επισημαίνει η Υ.Α., κλιμάκιο της οποίας επίσης βρίσκεται στη Λέσβο. «Μετά
τις επείγουσες ανάγκες, θα πρέπει
να δούμε πώς μπορεί πραγματικά
να αλλάξει κάτι μακροπρόθεσμα.
Είναι καιρός, με συντονισμένες
ενέργειες, πολιτική βούληση και
διάθεση για εξεύρεση λύσεων, να
γίνουν περισσότερα για τη μακροχρόνια ανάγκη βελτίωσης των
συνθηκών διαβίωσης, τη μείωση
του υπερπληθυσμού, τη βελτίωση της κατάστασης ασφάλειας
και της πρόσβασης σε υπηρεσίες
στα κέντρα υποδοχής».

Από το σχέδιο «Αγνοδίκη» και την καραντίνα, στον εμπρησμό
Μυστική έρευνα για τον εντοπισμό
και τη σύλληψη των πρωταιτίων
της καταστροφής του ΚΥΤ Μόριας
εκτυλίσσεται τα τελευταία 24ωρα
στη Λέσβο. Κομβικό ρόλο σε αυτή
διαδραματίζει η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών (ΕΥΠ), ο επικεφαλής
της οποίας, Παναγιώτης Κοντολέων, συμμετείχε στην έκτακτη σύσκεψη που συγκάλεσε στις 9.30
το πρωί της Τετάρτης στο Μέγαρο
Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης. Στην έρευνα, πλην
της ΕΥΠ, μετέχει και η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία. Υψηλόβαθμα
στελέχη της υπηρεσίας μάλιστα
βρέθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Λέσβο, όπως εξάλλου και
ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σκοπός
της παρουσίας τους στο νησί είναι
να αξιολογήσουν την κατάσταση
και να συντονίσουν την αστυνομική έρευνα για την ταυτοποίηση
εκείνων που τη νύχτα της Τρίτης
προς Τετάρτη πρωταγωνίστησαν
στα επεισόδια και τον εμπρησμό
του καταυλισμού. Την έρευνα κλήθηκε να συνδράμει και η Κρατική
Ασφάλεια, καθώς οκτώ αστυνομικοί από την Αθήνα αναχώρησαν
εσπευσμένα την Πέμπτη με προορισμό τη Λέσβο.
Από τα δεδομένα που έχουν έως
τώρα συγκεντρώσει τα στελέχη
των συναρμόδιων υπηρεσιών προκύπτει ότι στα γεγονότα πρωταγωνίστησε μια μικρή ομάδα Αφ-

γανών. Περιγράφονται ως νεαρά
άτομα, που ταξίδεψαν στην Ελλάδα δίχως τις οικογένειές τους και
φέρονται να διακινούν ναρκωτικά
εντός του καταυλισμού. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχουν συμμετοχή σε εκβιασμούς αλλοδαπών
που δραστηριοποιούνται στο παρεμπόριο, λειτουργούν δηλαδή μικρά,
παράτυπα καταστήματα εντός του

ως αφορμή την πανδημία προκειμένου να μετατρέψουν τη Μόρια
από ανοικτή σε κλειστή δομή. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι μάλιστα
εκτιμούν ότι η ανησυχία των μεταναστών τροφοδοτήθηκε και από
δημόσιες και μη τοποθετήσεις φορέων, που είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους στην επιβολή lockdown
στον καταυλισμό.

«Κρίσιμη περιοχή»

Ανάμεσα στις πληροφορίες που εξετάζονται
είναι ότι τα ντουλάπια
ασφαλείας της ελληνικής υπηρεσίας ασύλου και της ευρωπαϊκής
υπηρεσίας EASO
βρέθηκαν διαρρηγμένα.
καταυλισμού. Αν και η ταυτότητα
ορισμένων από αυτούς εκτιμάται
ότι είναι γνωστή στη διοίκηση του
ΚΥΤ και κυρίως στο δίκτυο πληροφοριοδοτών που διαθέτουν οι
Αρχές εντός του καταυλισμού, η
αστυνομική προανάκριση παραμένει δυσχερής όσο οι χιλιάδες
των αλλοδαπών παραμένουν διασκορπισμένοι στο νησί. Εκτιμάται
ότι ο κύκλος των ανακρίσεων θα
επιταχυνθεί αμέσως μόλις αποκατασταθεί η τάξη.
Αν και ορισμένα στοιχεία και
πληροφορίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα πρόσφατα γεγονότα
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Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η ανησυχία των μεταναστών πως
η Μόρια μπορεί να μετατραπεί σε κλειστή δομή τροφοδοτήθηκε και από δημόσιες και μη τοποθετήσεις φορέων που είχαν εκφράσει την αντίθεσή τους
στην επιβολή lockdown στον καταυλισμό.
ήταν σε ένα βαθμό προσχεδιασμένα, η γενική εκτίμηση παραμένει
ότι οι εξελίξεις πυροδοτήθηκαν
από τις αντιδράσεις αλλοδαπών
ασθενών με κορωνοϊό, στην προ-

οπτική να τεθούν σε 14ήμερη καραντίνα. Το τελευταίο διάστημα
υπήρχε διάχυτη στον πληθυσμό
του ΚΥΤ η πεποίθηση ότι οι Αρχές
και η κυβέρνηση χρησιμοποιούν

Οπως είχε επισημάνει η «Κ»
σε πρόσφατο δημοσίευμά της
(3.9.2020) από τις 23 Μαρτίου η
Γενική Γραμματεία Υποδοχής Αιτούντων Ασυλο είχε θέσει σε εφαρμογή το σχέδιο έκτακτης ανάγκης
«Αγνοδίκη» για τον περιορισμό διασποράς του κορωνοϊού στη Μόρια. Παρέμενε έκτοτε σε ισχύ και
μάλιστα στις 2 Σεπτεμβρίου, όταν
εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα
COVID-19 στη δομή αποφασίστηκε η ακόμα πιο αυστηρή εφαρμογή του σχεδίου έκτακτης ανάγκης.
Ολόκληρος ο καταυλισμός χαρακτηρίστηκε «κρίσιμη περιοχή»,
η είσοδος και η έξοδος από αυτή
απαγορεύτηκαν ή έγιναν απόλυτα ελεγχόμενες από την ΕΛ.ΑΣ.,
ενώ δημιουργήθηκαν χώροι απομόνωσης ασθενών χωρητικότητας
60 ατόμων.
Οταν το βράδυ της περασμένης
Τρίτης ανακοινώθηκε σε μια ομάδα
35 Αφγανών ότι πρέπει να τεθούν
σε καραντίνα, εκείνοι αρνήθηκαν
και σημειώθηκαν αψιμαχίες. Την
αναταραχή εκμεταλλεύτηκαν τρό-

φιμοι του καταυλισμού, που έβαλαν φωτιά αρχικά σε ελαιόδενδρα
εκτός του ΚΥΤ και στη συνέχεια
μέσα στην εγκατάσταση. Σε λίγα
λεπτά εστίες φωτιάς ξεπήδησαν
απ’ άκρη σ’ άκρη στον καταυλισμό, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες πυροσβεστών για άτομα που έριχναν
εύφλεκτο υγρό με στόχο τη γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Το βράδυ της Τετάρτης μάλιστα
μερικές ώρες μετά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και την ανακοίνωση
ότι κανείς από τους διαμένοντες
στον καταυλισμό δεν θα μεταφερθεί στην ενδοχώρα, ξέσπασαν νέες φωτιές στις σκηνές που είχαν
μείνει ανέπαφες από την πρώτη,
μεγάλη πυρκαγιά.
Κάποιες πληροφορίες ανέφεραν
ότι τα γεγονότα συντονίστηκαν
είτε μέσω κλειστών ομάδων στο
Facebook ή ακόμα και γραπτών
μηνυμάτων SMS. Τα πρώτα τουλάχιστον δύο εικοσιτετράωρα μετά
τον εμπρησμό, πάντως, οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν είχαν
επαληθευτεί, όπως έχει συμβεί σε
αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν. Ανάμεσα στις πληροφορίες που εξετάζονται είναι ότι τα
ντουλάπια ασφαλείας της ελληνικής υπηρεσίας ασύλου και της ευρωπαϊκής υπηρεσίας EASO βρέθηκαν διαρρηγμένα, όπως επίσης και
ότι κάποιοι εργαζόμενοι στη δομή
προέτρεπαν αλλοδαπούς με αναρτήσεις τους σε κλειστές ομάδες στο
Facebook να μη δεχθούν έκτακτα
περιοριστικά μέτρα.
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Τα τελευταία χαρτιά του Ντόναλντ Τραμπ
Στην οικονομία, στη δημόσια ασφάλεια και στα ντιμπέιτ με τον Μπάιντεν οι ελπίδες του για ανατροπή των προγνωστικών

Κάθε χρόνο, την πρώτη ∆ευτέρα του
Σεπτεμβρίου, οι Αμερικανοί γιορτάζουν την Ημέρα της Εργασίας
– εθνική εορτή, που προσφέρει
στους εργαζομένους ένα τριήμερο αργίας για να αποχαιρετίσουν
το καλοκαίρι. Κάθε τέσσερα χρόνια, η Ημέρα της Εργασίας δίνει το
σύνθημα για τον τελικό γύρο του
προεκλογικού αγώνα, προσφέροντας στους προεδρικούς υποψηφίους την ευκαιρία να υποσχεθούν ευχάριστα πράγματα στους
εργαζομένους, την πλειονότητα
του εκλογικού σώματος. Την περασμένη ∆ευτέρα, όμως, οι παράλληλες ομιλίες του προέδρου Τραμπ
και του ∆ημοκρατικού υποψηφίου
Τζο Μπάιντεν –με πιο αξιοπρόσεκτο σημείο ότι αντάλλαξαν τα
κοσμητικά επίθετα «ηλίθιος» και
«δειλός»– επισκιάστηκαν από πολύ
σοβαρότερα γεγονότα: την παρέλαση αντίπαλων, ένοπλων πολιτοφυλακών σε δρόμους αμερικανικών πόλεων, ανησυχητικό οιωνό
για την πιο τοξική εκλογική αναμέτρηση που γνώρισε η Αμερική
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Περισσότεροι από 1.000 οπαδοί
του Τραμπ κατέβηκαν, την περασμένη ∆ευτέρα, στους δρόμους
του Σάλεμ, πρωτεύουσας της πολιτείας Ορεγκον, με αυτοκινητοπομπή, οπλισμένοι με πιστόλια,
καραμπίνες, μαχαίρια και ρόπαλα
(νόμιμα όλα αυτά, στη χώρα όπου
όχι μόνο η οπλοκατοχή, αλλά και
η ένοπλη διαδήλωση αποτελεί συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα). Στο πέρασμά τους, ήρθαν σε
σύγκρουση με διαδηλωτές του κινήματος Black Lives Matter, τους
οποίους απώθησαν, ευτυχώς χωρίς να υπάρξουν θύματα. Λιγότερη τύχη είχαν ο οπαδός του προέδρου Ααρον Ντάνιελσον, ο οποίος
σκοτώθηκε από πυροβολισμό σε
ανάλογο επεισόδιο στο Πόρτλαντ
του Ορεγκον, στις 29 Αυγούστου,
και ο ύποπτος για τη δολοφονία
του, Μάικλ Ράινολ, ο οποίος δήλωνε οπαδός του αντιφασιστικού
κινήματος Antifa και σκοτώθηκε
από αστυνομικά πυρά λίγες ημέρες αργότερα.
∆εν ήταν τα μοναδικά κρούσματα. Το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου κατέβηκαν στη Λούιβιλ του Κεντάκι,
φορώντας μαύρες μάσκες, αλεξί-

REUTERS / CARLOS BARRIA

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Aμαρτίες γονέων... Πιτσιρικάς συμμετέχει στη διαδήλωση υποστηρικτών του Τραμπ στο Σάλεμ, κρατώντας εκδοχή της αμερικανικής σημαίας με όπλα.

Ατμόσφαιρα έντασης,
συγκρούσεις αντίπαλων
πολιτοφυλακών και ανησυχία για αμφισβήτηση
του αποτελέσματος
στην τελική ευθεία
της αναμέτρησης.
σφαιρα γιλέκα και κραδαίνοντας
αυτόματα όπλα, δεκάδες μέλη της
πολιτοφυλακής μαύρων Not F...
cking Around Coalition, ζητώντας
να αποδοθεί δικαιοσύνη για την
26χρονη Μπρεόνα Τέιλορ – άλλο
ένα μέλος της μαύρης κοινότητας που σκοτώθηκε από λευκούς
αστυνομικούς.
Με τις εκλογές να εξελίσσονται
σε πόλεμο της Αμερικής του Τραμπ
με την Αμερική που σιχαίνεται τον
Τραμπ, και με τα δύο στρατόπεδα
να έχουν ήδη αρχίσει να μετρούν
τους δικούς τους «μάρτυρες», ανα-

ρωτιέται κανείς μέχρι πού μπορεί
να φτάσει το γαϊτανάκι της βίας
και της αντεκδίκησης.
Για το επιτελείο Τραμπ, οι ταραχές ήταν λιγότερο απειλή δημόσιας ασφάλειας και περισσότερο
ευκαιρία για πολιτικά κέρδη. Στις
26 Αυγούστου, η τότε σύμβουλος
του προέδρου, Κελιάν Κόνγουεϊ,
δήλωσε με περίσσεια κυνισμού:
«Οσο περισσότερο επικρατούν το
χάος, η αναρχία, ο βανδαλισμός
και η βία, τόσο καλύτερα, γιατί
δείχνει ξεκάθαρα ποιος είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να περιφρουρήσει τη δημόσια ασφάλεια,
τον νόμο και την τάξη». Και είναι
αλήθεια ότι ο Αμερικανός πρόεδρος κατάφερε για ένα διάστημα
να μετατοπίσει την αντιπαράθεση με τον Μπάιντεν στο προσφιλές του πεδίο, με αποτέλεσμα να
κλείσει κάπως την ψαλίδα των δημοσκοπήσεων.
Φαίνεται όμως ότι τα όποια κέρδη ήταν περιορισμένα και πρόσκαιρα. Στον μέσο όρο των 12

τελευταίων δημοσκοπήσεων, ο
Μπάιντεν διατηρεί προβάδισμα
7,3% με τάση αύξησης. Επιπλέον, προηγείται σχεδόν σε όλες τις
διαφιλονικούμενες πολιτείες που
θα κρίνουν την αναμέτρηση – αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο.
Βέβαια, με δεδομένη τη μεγάλη
ανατροπή των προγνωστικών του
2016, ουδείς σώφρων άνθρωπος
θα έσπευδε να αποκλείσει κάτι
ανάλογο στη φετινή αναμέτρηση.

Εκλογές-δημοψήφισμα
Γεγονός είναι ότι ο Τραμπ θα
δώσει τη μάχη σε ανηφορικό έδαφος και ότι δεν θα έχει καμία ελπίδα αν δεν καταφέρει να αντιμετωπίσει την πιο ουσιαστική επιτυχία
του Μπάιντεν: το γεγονός ότι κατάφερε να μετατρέψει αυτές τις
εκλογές σε δημοψήφισμα για τον
Τραμπ – ένα δημοψήφισμα που
ενώνει τους ∆ημοκρατικούς, διασπά τους Ρεπουμπλικανούς και
το οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος
είναι καταδικασμένος να το χάσει.

Επομένως, αν θέλει να ανατρέψει
τα προγνωστικά, θα πρέπει να μετατοπίσει τον άξονα της εκστρατείας του από την προσωπική αντιπαράθεση με τον Μπάιντεν (και
τον Ομπάμα) σε προγραμματική
σύγκρουση, επενδύοντας κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, ένα
από τα ελάχιστα όπου συνεχίζει να
εμπνέει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη
από τον Μπάιντεν. Η δυναμική
ανάκαμψη της οικονομίας το τελευταίο δίμηνο και η υποχώρηση
της ανεργίας στο 8% αναμφίβολα
τον βοηθούν.
Οχι ότι κι αυτό θα είναι εύκολο. Ασφαλώς ο Τραμπ μπορεί να
ισχυριστεί, όπως έκανε πρόσφατα
η σύνταξη της Wall Street Journal,
ότι ο Μπάιντεν εμφάνισε «το πιο
αριστερό πρόγραμμα προεδρικού
υποψηφίου μεγάλου κόμματος στη
διάρκεια της ζωής μας» και δεν θα
έχει εντελώς άδικο. Στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τη στήριξη της αριστερής πτέρυγας, κυρίως
των οπαδών του Μπέρνι Σάντερς,

Η Σερβία, το Κόσοβο,
ο Τραμπ, η Ε.Ε.
και η... Ιερουσαλήμ

Ο Λουκασένκο

οργάνωση και ότι δεν θα προμηθευθούν κινεζική τεχνολογία για
τα δίκτυα 5G, προτεραιότητες της
αμερικανικής πολιτικής που ελάχιστη σχέση έχουν με τη Σερβία και
το Κόσοβο. (Η εκπρόσωπος Τύπου
του Ρώσου προέδρου, Μαρία Ζαχάροβα, εικονογράφησε την εκτίμηση για τις νέες πολιτικές ισορροπίες με σκηνές από την ταινία
«Βασικό ένστικτο», ανάρτηση που
προξένησε σάλο και για την οποία
ο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή
ζήτησε συγγνώμη.)
Το Κόσοβο κατοικείται κατά
πλειοψηφία από μουσουλμάνους
και επιδιώκει στενές σχέσεις με
τον υπερασπιστή των παλαιστινιακών δικαιωμάτων στην Ιερουσαλήμ, Ταγίπ Ερντογάν, παρ’ όλα
αυτά δεν μπόρεσε να αποτρέψει
τη μετατροπή του, έστω στα χαρτιά, στην πρώτη μουσουλμανική
οντότητα που προτίθεται να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Η δε Σερβία
είχε ποντάρει πολλά στις εμπορικές
σχέσεις της με την Κίνα, αλλά ούτε
και αυτή μπόρεσε να αποτρέψει μια
υπογραφή που φαίνεται να θέτει
σημαντικά εμπόδια στις σχέσεις
αυτές. Την εντύπωση πως οι δύο
κυβερνήσεις δεν στέκονται ακριβώς στα πόδια τους συμπλήρωσε

AP / EVAN VUCCI

Αλλάζει το τοπίο στα Δυτικά Βαλκάνια
«Αλλη μία μέρα που όλοι νόμιζαν
ότι είναι αδύνατο να έρθει, ήρθε».
Ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε ως «ιστορικές» τις δεσμεύσεις
για ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων που ανέλαβαν, με αμερικανική διαμεσολάβηση, ο πρόεδρος της
Σερβίας και ο πρωθυπουργός του
Κοσόβου στις 4 Σεπτεμβρίου στην
Ουάσιγκτον. Στην πραγματικότητα,
τα κείμενα που υπέγραψαν οι Αλεξάνταρ Βούτσιτς και Αμπντουλάχ
Χότι δεν απέχουν πολύ από την
πρώτη συμφωνία για την ομαλοποίηση των σχέσεων Βελιγραδίου
και Πρίστινας, που συνήφθη πριν
από επτά χρόνια στις Βρυξέλλες.
Από όλα όσα αναγράφονται στα
κείμενα για τα οποία θριαμβολογούσε ο Τραμπ (που δεν συνιστούν
συμφωνία, παρά μόνον δηλώσεις
προθέσεων) το μοναδικό δεσμευτικό είναι η... ημερομηνία μεταφοράς της πρεσβείας της Σερβίας
στο Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην
Ιερουσαλήμ, για την οποία ο ίδιος ο
Σέρβος πρόεδρος έδειξε να εκπλήσσεται, κοιτάζοντας αποσβολωμένος μια τα χαρτιά του και μια τους
συμβούλους του, όταν ο Ντόναλντ
Τραμπ έκανε τη σχετική ανακοίνωση. Επίσης υπέγραψαν ότι καταδικάζουν τη Χεζμπολάχ «σε όλες της
τις εκφάνσεις» ως τρομοκρατική

υιοθέτησε αρκετά προχωρημένες
θέσεις: αύξηση του ελάχιστου ομοσπονδιακού ωρομισθίου από 7,25
σε 15 δολάρια και της φορολογίας των επιχειρήσεων από 21% σε
28%, διαγραφή φοιτητικών χρεών,
τεράστιο πρόγραμμα δημοσίων
επενδύσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας, επέκταση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.ά.
Αν όμως ο Τραμπ επιτεθεί στον
Μπάιντεν από τη σκοπιά των παραδοσιακών θέσεων των Ρεπουμπλικανών για λιγότερους φόρους,
μικρότερο κράτος και δημοσιονομική πειθαρχία, θα χάσει σημαντικό τμήμα της λευκής εργατικής τάξης που του εξασφάλισε τη
νίκη στις κρίσιμες, βιομηχανικές
πολιτείες των Μεγάλων Λιμνών
και τελικά την ίδια την προεδρία
το 2016.
Για πολλούς αναλυτές, η τελευταία ελπίδα του Τραμπ να αλλάξει το κλίμα θα είναι τα τρία ντιμπέιτ με τον Μπάιντεν, στις 29
Σεπτεμβρίου, στις 15 και στις 22
Οκτωβρίου. Στα 77 του χρόνια, ο
∆ημοκρατικός υποψήφιος δεν βρίσκεται στο ζενίθ της αντοχής και
της δυνατότητας για πνευματική
συγκέντρωση υπό συνθήκες πίεσης, όπως έδειξε κάποιες στιγμές
και στα ντιμπέιτ για το χρίσμα του
κόμματός του. Αλλά μήπως και ο
Τραμπ, στους μήνες που μονοπωλούσε την προσοχή της κοινής γνώμης με τις καθημερινές
τηλεοπτικές εμφανίσεις του για
την πανδημία, δεν απέδειξε ότι
είναι ο πιο αδυσώπητος αντίπαλος
του ίδιου του εαυτού του;
Απομένει ο χειρότερος, αλλά
καθόλου θεωρητικός, εφιάλτης
όχι μόνο για τους ∆ημοκρατικούς,
αλλά και για την ίδια την Αμερική. Το ενδεχόμενο να μην υπάρξει καθαρό αποτέλεσμα το βράδυ
των εκλογών, καθώς η καταμέτρηση των επιστολικών ψήφων
μπορεί να καθυστερήσει κάμποσες ημέρες, να αυτοανακηρυχθεί
νικητής ο Τραμπ εάν προηγείται
με βάση τα πρώτα αποτελέσματα από τις κάλπες, να ανατραπεί
η εικόνα υπέρ του Μπάιντεν στη
συνέχεια, να μην αναγνωρίζει το
αποτέλεσμα ο Τραμπ και να οδηγηθούν οι ΗΠΑ σε μια πρωτοφανή
συνταγματική κρίση, η οποία θα
λυθεί τελικά στα δικαστήρια. Ή
μήπως και στους δρόμους;

Ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς (αριστερά) και τον πρωθυπουργό του Κοσόβου
Αμπντουλάχ Χότι (δεξιά). Οι δύο τελευταίοι κλήθηκαν στην Ουάσιγκτον για να γεφυρωθούν οι μεταξύ τους διαφορές,
αλλά όταν έφτασε η ώρα των υπογραφών δεν πίστευαν στα μάτια τους...

Εντύπωση προκάλεσε
το γεγονός ότι η Σερβία
ακύρωσε τη συμμετοχή
της στην κοινή στρατιωτική άσκηση «σλαβική
αδελφότητα» με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.
η δήλωση του Σέρβου υπουργού
Αμυνας Αλεξάνταρ Βούλιν, ότι η
συμμετοχή της Σερβίας στην κοινή στρατιωτική άσκηση «σλαβική
αδελφότητα» που είχε προγραμματισθεί με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στο έδαφος της τελευταίας
ακυρώνεται «κατόπιν τρομερών
και αδόκητων πιέσεων από την
Ε.Ε.». «Την ακυρώσαμε γιατί κιν-

δύνευε η ευρωπαϊκή μας προοπτική», είπε ο Βούλιν. Με τον τρόπο
αυτό, η Ε.Ε. έδειξε ότι παραμένει
στο παιχνίδι ως παράγων με μεγάλη επιρροή στα ∆υτικά Βαλκάνια
και ότι στις χώρες της περιοχής, η
ενταξιακή προοπτική εξακολουθεί
να λειτουργεί ως μοχλός για να παραχθούν πολιτικά αποτελέσματα.
Φυσικά, η δέσμευση Βελιγραδίου
και Πρίστινας να ανοίξουν πρεσβείες στην Ιερουσαλήμ είναι εντελώς
αντίθετη με την πολιτική της Ε.Ε.,
αν και μένει να φανεί κατά πόσο
θα υλοποιηθεί, αφού η Σερβία ξεκαθάρισε στο Ισραήλ ότι σε περίπτωση που αναγνωρίσει το Κόσοβο
ως ανεξάρτητο κράτος, η σερβική
πρεσβεία θα μείνει στο Τελ Αβίβ.
Εν τω μεταξύ, στο γειτονικό Μαυροβούνιο, οι εκλογές της
30ής Αυγούστου σήμαναν το τέλος

της πολυετούς εξουσίας του Μίλο
Τζουγκάνοβιτς, του πολιτικού που
έβγαλε το Μαυροβούνιο από την
ένωση με τη Σερβία και το ενέταξε
στο ΝΑΤΟ. Η νίκη του ετερόκλητου
συνασπισμού της αντιπολίτευσης
πανηγυρίστηκε δεόντως στο Βελιγράδι, το οποίο προσβλέπει τώρα
στην κατάργηση του νόμου που
στρεφόταν κατά της περιουσίας
της σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, αλλά και στη Μόσχα, καθώς
μεταξύ των δυνάμεων της αντιπολίτευσης περιλαμβάνονται και φιλορωσικά στοιχεία. Πάντως, η νέα
κυβέρνηση, της οποίας θα ηγείται
τεχνοκράτης, έχει ισχνή πλειοψηφία και δεν σκοπεύει να αναθεωρήσει την εξωτερική πολιτική της
χώρας ούτε να αντιστρέψει τη συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ.
REUTERS, A.P., BALKAN INSIGHT

Από τα επτά μέλη του
συντονιστικού συμβουλίου της αντιπολίτευσης στη
Λευκορωσία, ελεύθερη
και εντός της χώρας έχει
απομείνει μόνον η Σβετλάνα Αλεξίεβιτς – και αυτό επειδή η Αλεξίεβιτς,
συγγραφέας του βιβλίου
«Τσερνόμπιλ», είναι παγκοσμίως διάσημη και έξω
από την πόρτα της υπάρχει
ένας μόνιμος προστατευτικός κλοιός από εκπροσώπους ξένων διπλωματικών
αποστολών και δημοσιογράφους. Μιλώντας στη
ρωσική τηλεόραση, την
εβδομάδα που πέρασε, ο
επί 26 χρόνια πρόεδρος
της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο αναγνώρισε ότι ίσως έχει παραμείνει στην εξουσία «λίγο
παραπάνω». Αλλά υπερασπίστηκε το καθεστώς του,
ταυτίζοντάς το όχι μόνο
με τη χώρα αλλά και με
τη Ρωσία. «Αν η Λευκορωσία πέσει, πέφτει και η
Ρωσία», είπε. Οι συλλήψεις, η αστυνομική βία, οι
φυλακίσεις και οι εξαφανίσεις αντιπολιτευομένων
έχουν στόχο να κάμψουν
το μεγάλο κίνημα αμφισβήτησης των εκλογικών
αποτελεσμάτων της 9ης
Αυγούστου. Η Ευρωπαϊκή
Ενωση παραμένει διχασμένη ως προς την επιβολή κυρώσεων εις βάρος
της Λευκορωσίας.
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Μάχη κατασκόπων για το εμβόλιο
Κίνα και Ρωσία εντείνουν τις προσπάθειές τους με στόχο την υποκλοπή στοιχείων από τις αμερικανικές έρευνες
Των JULIAN BARNES
και MICHAEL VENUTOLO

Η αναστολή
και οι επιπτώσεις

Σε μια προσπάθεια να αποκτήσουν
πρόσβαση σε απόρρητα δεδομένα
της προσπάθειας δημιουργίας εμβολίου για τον κορωνοϊό, Κινέζοι
χάκερ επέλεξαν έναν θεωρούμενο
εύκολο στόχο. Αντί να στραφούν
εναντίον φαρμακευτικών εταιρειών, πραγματοποίησαν ηλεκτρονική «αναγνώριση» στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας και σε
άλλες σχολές στην πρώτη γραμμή
της ιατρικής έρευνας. Οι Κινέζοι δεν
ήσαν, όμως, οι μόνοι κατάσκοποι
επιφορτισμένοι με την αποστολή
αυτή. Από τη μεριά της, η ρωσική
υπηρεσία πληροφοριών SVR έβαλε
στο στόχαστρό της ερευνητικά δίκτυα σε ΗΠΑ, Καναδά και Βρετανία,
με τη διείσδυση να εντοπίζεται από
βρετανική υπηρεσία, υπεύθυνη για
την ασφάλεια των διεθνών δικτύων
οπτικών ινών.
Την ίδια ώρα, το Ιράν έχει ενισχύσει και αυτό δραστικά τις προσπάθειές του για υποκλοπή δεδομένων γύρω από την έρευνα για
εμβόλιο, ενώ οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τις
αμυντικές ικανότητές τους, προσπαθώντας να διαφυλάξουν την
έρευνα των ιδρυμάτων τους. Ολες
οι μεγάλες υπηρεσίες αντικατασκοπείας του κόσμου προσπαθούν
έτσι να ανακαλύψουν τι κάνουν οι
αντίπαλοί τους.
Η πανδημία του κορωνοϊού προκάλεσε μία από τις σημαντικότερες και ταχύτερες μετατοπίσεις
στην αποστολή των υπηρεσιών
πληροφοριών, εγκαινιάζοντας πολυεπίπεδο πόλεμο κατασκόπων.
Σχεδόν κάθε αντίπαλος των ΗΠΑ
ενίσχυσε τις προσπάθειές του για
να υποκλέψει αμερικανικά ερευνητικά δεδομένα, ενώ η Ουάσιγκτον
υιοθέτησε πρωτοβουλίες με στόχο
την προστασία πανεπιστημίων και
εταιρειών στην αιχμή της έρευνας
για το εμβόλιο. Η αντικατασκοπεία
του ΝΑΤΟ έχει επεκτείνει και αυτή
τις ικανότητές της, παρακολουθώντας τις προσπάθειες του Κρεμλίνου να υποκλέψει τα πολύτιμα
ερευνητικά δεδομένα. Η αντιπαράθεση θυμίζει την «κούρσα του
∆ιαστήματος», όταν ΕΣΣ∆ και ΗΠΑ
βασίζονταν στις υπηρεσίες κατασκοπείας τους για να διατηρούν το
επιστημονικό τους προβάδισμα.
«Το αξιοπερίεργο θα ήταν να μην
προσπαθούσαν να κλέψουν στοιχεία για την πιο πολύτιμη ιατρική
έρευνα των ημερών μας. Πολύτιμη
από οικονομικής άποψης και ανεκτίμητη από γεωπολιτική σκοπιά»,
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Σε προσωρινή αναστολή των παγκόσμιων κλινικών δοκιμών (στη φωτ. ερευνητής της εταιρείας στην Αυστραλία) του πειραματικού εμβολίου το οποίο παρασκευάζουν προχώρησαν το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca.

Οι χάκερ έχουν βάλει
στο στόχαστρο όχι
τόσο τις μεγάλες
φαρμακευτικές, αλλά
τα πανεπιστήμια
που θεωρούνται
πιο εύκολοι στόχοι.
είπε στέλεχος του υπουργείου ∆ικαιοσύνης των ΗΠΑ σε πρόσφατη
ομιλία του.
Η κινεζική τακτική είναι περίπλοκη. Οι πράκτορες του Πεκίνου
έχουν αξιοποιήσει την επιρροή
τους στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας (ΠΟΥ) για να συλλέξουν
στοιχεία για την πορεία των ερευνών εμβολίου σε όλο τον κόσμο.
Παρότι τα στοιχεία του ΠΟΥ κοινοποιούνται δημόσια, Κινέζοι χάκερ
έδωσαν τη δυνατότητα στο Πεκίνο
να ενημερώνεται πρώτο για κάθε
εξέλιξη. Αμερικανοί αξιωματούχοι
έμαθαν για τις κινεζικές προσπάθειες στις αρχές Φεβρουαρίου, καθώς ο ιός άρχιζε να εξαπλώνεται
στις ΗΠΑ. Τα συμπεράσματα της
CIA και άλλων υπηρεσιών οδήγησαν την αμερικανική κυβέρνηση
στην υιοθέτηση αυστηρής στά-

σης τον Μάιο απέναντι στον ΠΟΥ.
Το FBI προειδοποίησε τον τελευταίο μήνα το Πανεπιστήμιο της
Βόρειας Καρολίνας για τις προσπάθειες διείσδυσης Κινέζων χάκερ
στα δίκτυά του. Οι Κινέζοι προσπάθησαν ανεπιτυχώς να αποκτήσουν
πρόσβαση στο δίκτυο της σχολής
επιδημιολογίας. Εκπρόσωπος του
πανεπιστημίου ανέφερε ότι το
ίδρυμα δέχεται συχνά προειδοποιήσεις από αμερικανικές υπηρεσίες ασφαλείας, ενώ έχει επενδύσει
σε νέα συστήματα 24ωρης παρακολούθησης των δικτύων του. Πέρα από την αξιοποίηση χάκερ, το
Πεκίνο προσπαθεί να εκμεταλλευθεί κοινά ερευνητικά προγράμματα με αμερικανικά πανεπιστήμια,
αντλώντας πληροφορίες. Την ίδια
ώρα, κινεζικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας προσπαθούν να εξασφαλίσουν πληροφορίες για τους
Αμερικανούς ερευνητές οδηγώντας
τις αμερικανικές αρχές στο κλείσιμο του κινεζικού προξενείου στο
Χιούστον, αρχηγείο της επιχείρησης κατασκοπείας εις βάρος Αμερικανών ιολόγων και άλλων ειδικών
στην πόλη. Οι Κινέζοι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών
θεωρούν ότι τα δίκτυα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αποτελούν
ευκολότερο στόχο διείσδυσης από

ό,τι εκείνα των φαρμακευτικών
εταιρειών. Μέχρι στιγμής, Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι
οι ξένοι πράκτορες έχουν συλλέξει
ελάχιστα στοιχεία από τις αμερικανικές εταιρείες που είχαν βάλει
στο στόχαστρό τους: τις Gilead
Sciences, Novavax και Moderna.
Την ίδια στιγμή, οι ρωσικές προσπάθειες υποκλοπής ερευνητικών
δεδομένων, που επιβεβαιώθηκαν
τον Ιούλιο από δυτικές υπηρεσίες,
είχαν ως πρωταρχικό τους στόχο την απόκτηση στοιχείων για
την έρευνα του Πανεπιστημίου
της Οξφόρδης και της συνεργαζόμενης φαρμακευτικής εταιρείας
AstraZeneca.

Διασπορά αμφιβολιών
Οι Ρώσοι χάκερ, η προσπάθεια
των οποίων εντοπίσθηκε εγκαίρως
από δυτικές υπηρεσίες αντικατασκοπείας, ανήκουν στην ομάδα
Cozy Bear (γλυκιά αρκούδα), «κολεκτίβα» χάκερ με σχέσεις με τη
SVR, υπεύθυνη για τη διείσδυση
στα δίκτυα του ∆ημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ το 2016.
Παρότι οι περισσότερες προσπάθειες Ρώσων και Κινέζων κατασκόπων αφορούν την εξασφάλιση ερευνητικών δεδομένων που
θα επιτρέψουν στην ανεξάρτητη

παραγωγή εμβολίων από τα δικά
τους εργαστήρια, ορισμένοι ∆υτικοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι
δύο χώρες προσπαθούν την ίδια
ώρα να σπείρουν αμφιβολίες για
την αποτελεσματικότητα εμβολίου, που θα έχει παραχθεί από
εργαστήρια της ∆ύσης. Κίνα και
Ρωσία έχουν ήδη αξιοποιήσει την
παραπληροφόρηση για τον ιό, την
προέλευσή του και την αμερικανική τακτική για την αντιμετώπισή
του. Ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών έχουν μάλιστα θέσει τις βάσεις για πιο επιθετική προσπάθεια
ενίσχυσης του αντιεμβολιαστικού
κινήματος στη ∆ύση.
«Η περίπτωση του κορωνοϊού
φέρνει στον νου την παλιά Σοβιετική Ενωση», λέει η Φιόνα Χιλ,
πρώην στέλεχος της Υπηρεσίας
Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και
ειδική για τη Ρωσία. «Ρωσία και
Κίνα έχουν εγκαινιάσει επίμονες
και αποτελεσματικές εκστρατείες παραπληροφόρησης. Ο καλύτερος τρόπος να δημιουργήσεις
σύγχυση και να εξασθενίσεις τον
αντίπαλό σου είναι να ενεργοποιήσεις το κίνημα όσων αντιτίθενται
στον εμβολιασμό, ενώ την ίδια
ώρα φροντίζεις να έχεις εμβολιάσει όλο τον πληθυσμό σου», καταλήγει η κ. Χιλ.

Ατυχές αλλά όχι σπάνιο
μέτρο ασφαλείας χαρακτηρίζουν οι ειδικοί την
προσωρινή αναστολή των
παγκόσμιων κλινικών δοκιμών του πειραματικού εμβολίου που δημιούργησαν
το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca.
Η εταιρεία ανακοίνωσε την
οικειοθελή παύση των κλινικών δοκιμών, ακόμη και
όσων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, ύστερα
από ανεξήγητη ασθένεια
που παρουσίασε ένας από
τους εθελοντές, ενώ δήλωσε ότι επισπεύδει τη
διαδικασία επανελέγχου,
έτσι ώστε να περιορίσει
στο ελάχιστο κάθε ενδεχόμενη επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα της κλινικής
δοκιμής. Ο Αντονι Φάουτσι, επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νόσων
των ΗΠΑ, ανέφερε ότι
η απόφαση της εταιρείας δεν είναι πρωτοφανής
στην ανάπτυξη εμβολίων,
εκφράζοντας την ελπίδα
πως οι κλινικές δοκιμές
θα συνεχισθούν. «Το συγκεκριμένο υποψήφιο
εμβόλιο της AstraZeneca
προκάλεσε σοβαρή παρενέργεια σε εθελοντή,
το οποίο σημαίνει ότι η
επιλογή νέων εθελοντών
πρέπει να ανασταλεί έως
ότου διαπιστωθεί τι ακριβώς έχει γίνει. Πρόκειται
για μία από τις δικλίδες
ασφαλείας που έχουμε
στη διάθεσή μας στις κλινικές δοκιμές», είπε ο δρ
Φάουτσι. Σε κάθε περίπτωση, η αναστολή υπογραμμίζει ότι οι χρόνοι της
επιστήμης είναι διαφορετικοί από εκείνους της
πολιτικής και ότι οι ερευνητές οφείλουν να διεξάγουν με εξονυχιστικό τρόπο τις κλινικές δοκιμές,
αποκρούοντας τις πιέσεις
βιαστικών κυβερνήσεων,
που θέτουν σε κίνδυνο τη
δημόσια υγεία.
REUTERS
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Λονδίνο - Ε.Ε., σε οριακό
σημείο οι διαπραγματεύσεις

Αβέβαιο το μέλλον
του Nord Stream 2
λόγω Ναβάλνι

Ο Μπόρις Τζόνσον απείλησε ξαφνικά με μονομερείς αλλαγές στο κείμενο του Brexit

Η Γερμανία το ξανασκέφτεται

φο τα τέλη του μηνός για ανάκληση
των αλλαγών και όλοι αναρωτιούνται
αν το νομοσχέδιο περί εσωτερικής
αγοράς που κατατέθηκε αυτήν την
εβδομάδα στη Βουλή της χώρας έχει
στόχο τον εκβιασμό των Βρυξελλών
ή εντέλει ένα σκληρό Brexit.
Oι χώρες της Ε.Ε. έχουν προτείνει στο Λονδίνο μια ελεύθερη ζώνη εμπορίου χωρίς τελωνεία και δασμούς. Τα τρία κεντρικά θέματα που
εμπόδιζαν μέχρι πρότινος την πρόοδο των διαπραγματεύσεων είναι η
συμφωνία για την αλιεία, η διαχείριση των κρατικών επιδοτήσεων και
οι δίκαιες συνθήκες ανταγωνισμού.
Η απόφαση όμως του Λονδίνου αυτή την εβδομάδα να τροποποιήσει
τη συμφωνία για το Brexit που υιοθετήθηκε τον Ιανουάριο αιφνιδίασε την Ε.Ε.
Πρόκειται για τη θέσπιση τελωνειακών ελέγχων στο εμπόριο με τη
Βόρειο Ιρλανδία και για τις προϋποθέσεις κρατικών επιδοτήσεων σε
βρετανικές επιχειρήσεις. Ο αρμόδιος
υφυπουργός Μπράντον Λιούς παραδέχθηκε ότι η ξαφνική πρωτοβουλία
συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προκαλώντας αγανακτισμένες
αντιδράσεις από τις Βρυξέλλες, την
αντιπολίτευση, αλλά και στελέχη του
κυβερνώντος κόμματος. Μερίδα του
Τύπου δεν απέκλειε να υπάρξει μια
μαζική εσωκομματική εξέγερση κατά
του Τζόνσον στις τάξεις των Τόρις.

Ο αρμόδιος υφυπουργός Μπράντον Λιούς παραδέχθηκε ότι η ξαφνική πρωτοβουλία του Μπόρις Τζόνσον (φωτ.) συνιστά παραβίαση του διεθνούς δικαίου, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις. Μερίδα του Τύπου δεν απέκλειε να υπάρξει
μια μαζική εσωκομματική εξέγερση κατά του Βρετανού πρωθυπουργού στις τάξεις των Τόρις.

Εσωκομματικές αντιδράσεις
Η παραδοχή ότι η Βρετανία σκοπεύει να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο
–«έστω με έναν πολύ ειδικό και περιορισμένο τρόπο»–καθώς και η παραίτηση του επικεφαλής του νομικού τμήματος της κυβέρνησης, Τζόναθαν
Τζόουνς, προκάλεσαν σοβαρές αντιδράσεις εκ μέρους πολλών Συντηρητικών βουλευτών. Η προκάτοχος του Μπόρις Τζόνσον, Τερέζα Μέι, προειδοποίησε ότι έτσι θα μπορούσε να πληγεί η διεθνής αξιοπιστία της χώρας.
«Πώς μπορεί η κυβέρνηση να εγγυηθεί στους μελλοντικούς διεθνείς εταίρους της ότι το Ην. Βασίλειο μπορεί να είναι αξιόπιστο ότι θα τηρήσει τις
νομικές υποχρεώσεις των συμφωνιών που έχει υπογράψει;», αναρωτήθηκε η τέως πρωθυπουργός. Παράλληλα ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος, Τομπάιας Ελγουντ, πρώην υπ. Αμυνας, επισήμανε ότι η χώρα του
δεν θα μπορεί εις το εξής να καλεί την Κίνα, τη Ρωσία και το Ιράν να συμμορφώνονται με το διεθνές δίκαιο, όταν το ίδιο το Λονδίνο το παραβιάζει.
Παράλληλα, εξίσου οργισμένες
ήταν οι αντιδράσεις των Σκωτσέζων. «Αν το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να παραβιάζει το διεθνές δίκαιο,
γιατί δεν μπορεί η Σκωτία να ανακοινώσει την ανεξαρτησία της;»,
ήταν το βασικό επιχείρημά τους
και δείχνει πώς ο Τζόνσον άνοιξε
τον ασκό του Αιόλου με αυτήν την
ενέργεια. Η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον χαρακτήρισε το νομοσχέδιο περί εσωτερικής
αγοράς «ολομέτωπη επίθεση στην
αποκέντρωση» των εξουσιών και
υποσχέθηκε ότι το κόμμα της θα
ξαναθέσει θέμα ανεξαρτησίας.

Διορία
Η Κομισιόν διεκδικεί απόσυρση των αμφιλεγόμενων αλλαγών
στη συμφωνία μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση, απειλεί με νομικά μέτρα, όπως
η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, εξέλιξη που θα μπορούσε
να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου κατά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο ίδιος ο Τζόνσον ισχυρίστηκε
ότι, ακόμη και να αποτύχει η επίτευξη συμφωνίας (No Deal), θα είναι
ένα καλό αποτέλεσμα. Ασαφές παραμένει κατά πόσον ο πρωθυπουργός
μπλοφάρει ξανά για να εξασφαλίσει
υποχωρήσεις από τις Βρυξέλλες ή
θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα να χάσει
πλέον, με δεδομένο ότι η βρετανική
οικονομία έχει ήδη δεχθεί ανεπανόρθωτο πλήγμα από την πανδημία
και το lockdown.
O Λιονέλ Λοράν του Bloomberg
σχολιάζει σχετικά: «Η προσφυγή στη
∆ικαιοσύνη εκ μέρους της Ε.Ε. μπορεί να μην ηχεί ιδιαιτέρως επιθετική
πράξη σε έναν κόσμο στον οποίο ο
Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να σχίσει
τα πάντα, από συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου μέχρι συμμετοχή στο
ΝΑΤΟ. Αλλά στον ανιαρό κόσμο της
διπλωματίας των Βρυξελλών, είναι
ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Αν ο Τζόνσον
πραγματοποιήσει την προσπάθειά
του να παραβιάσει το διεθνές δίκαιο,
ο επικεφαλής διαπραγματευτής της
Ε.Ε. Μισέλ Μπαρνιέ μπορεί να μπει

στο Eurostar και να επιστρέψει στις
Βρυξέλλες. Η νομική διαδικασία για
την προσφυγή εναντίον του Λονδίνου στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
έχει πολλά στάδια και πιθανότατα
θα ξεπερνούσε χρονικά την προθεσμία του ∆εκεμβρίου για την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας. Κι ενώ οι
τεχνοκράτες των Βρυξελλών πάντα
προκρίνουν τις διαπραγματεύσεις
έναντι των πολεμικών ιαχών από
τους πολιτικούς, πιθανότατα δεν
θα είχε απομείνει ίχνος εμπιστοσύνης για να συμφωνήσουν στις
λεπτομέρειες. Ούτε θα είχε τη δυνατότητα ο Μπαρνιέ να πείσει τα
27 μέλη της Ε.Ε. και το Ευρωκοινοβούλιο να υπογράψουν μια δεσμευτική συμφωνία».
Προς το παρόν, οι δύο πλευρές
εμφανίζονται αδιάλλακτες, έχουν
δεσμευτεί όμως ότι θα συνεχίσουν
να συνομιλούν την προσεχή εβδομάδα. Γιατί εκτός των άλλων, αν δεν
υπάρξει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ενωση, οι συνέπειες θα μπορούσαν να επεκταθούν και στις αντίστοιχες εμπορικές συμφωνίες που
φιλοδοξεί να υπογράψει το Λονδίνο
με τις ΗΠΑ και με ασιατικές χώρες.
Γι’ αυτό άλλωστε έγινε δεκτή με
ανακούφιση η είδηση της υπογραφής συμφωνίας με την Ιαπωνία, της
πρώτης μεγάλης εμπορικής συμφωνίας με τρίτη χώρα μετά το Brexit.
Μόνο που οι εμπορικές σχέσεις του
Ηνωμένου Βασιλείου με το Τόκιο
ανέρχονται στο 2% του συνολικού
του εμπορίου για το 2019. Eτσι η
συμφωνία έχει μάλλον συμβολική
σημασία, αφού το ΑΕΠ αναμένεται
να αυξηθεί κατά 0,07%, ένα αμελητέο κομμάτι σε σχέση με τις απώλειες από την Ε.Ε.
REUTERS, A.P.

Ο αγωγός Nord Stream 2 μπορεί να
είναι σχεδόν ετοιμοπαράδοτος,
ωστόσο το μέλλον του παραμένει
πιο αβέβαιο από ποτέ. Η δηλητηρίαση του επικριτή του Κρεμλίνου, Αλεξέι Ναβάλνι, με τον νευροτοξικό παράγοντα «νόβιτσοκ»
ανοίγει επισήμως το ενδεχόμενο
«παγώματος» του προγράμματος,
με μία σειρά δηλώσεων από το Βερολίνο να διευκρινίζουν πως όλα
τα μέτρα είναι πλέον στο τραπέζι.
Λίγες ώρες πριν οι Γερμανοί
γιατροί ανακοινώσουν πως ο Ναβάλνι ξυπνά από το κώμα του,
η Αγκελα Μέρκελ δήλωσε ξεκάθαρα πως είναι διατεθειμένη να
επανεξετάσει την υποστήριξή
της στον αγωγό. «Η καγκελάριος συμφωνεί με τα σχόλια που
έκανε ο υπουργός Εξωτερικών
το Σαββατοκύριακο», σημείωσε
ο εκπρόσωπος Τύπου της Μέρκελ τη ∆ευτέρα, αναφερόμενος
στις δηλώσεις του Χάικο Μάας
πως η Γερμανία θα αναγκαστεί
να αποσυρθεί από τον αγωγό εάν
η Μόσχα δεν δώσει ικανοποιητικές εξηγήσεις για την υπόθεση.
Και οι δύο δηλώσεις σηματοδοτούν μια εμφανή σκλήρυνση της
στάσης του Βερολίνου απέναντι
στη Ρωσία, ανατρέποντας τη μέχρι πρότινος επίσημη γραμμή της
καγκελαρίου που ήθελε τον αγωγό και τη δηλητηρίαση του ηγέτη
της ρωσικής αντιπολίτευσης να
παραμένουν ξεχωριστά ζητήματα. Από την εκκίνηση της κατασκευής του πριν από μία δεκαετία, ο Nord Stream 2 είναι ένα
εξαιρετικά αμφιλεγόμενο ζήτημα
για τη γερμανική ηγεσία. Από τη
μία, το ρωσικό φυσικό αέριο που
θα μεταφέρει μέσω της Βαλτικής
Θάλασσας, θα παρέχει αναγκαία
και προσιτή ενέργεια στη Γερμανία, την ώρα κατά την οποία
η χώρα απομακρύνεται από την
πυρηνική ενέργεια και τον άνθρακα. Από την άλλη, οι επικριτές του

υποστηρίζουν ότι η ολοκλήρωσή
του θα την οδηγήσει σε εξάρτηση από την πολιτικά αναξιόπιστη
Ρωσία. Παρότι 2.300 εκ των συνολικών 2.460 χιλιομέτρων του
αγωγού έχουν ήδη τοποθετηθεί,
οι πολιτικές πιέσεις για τον τερματισμό του είναι εντονότερες
από ποτέ. Πλάι στους Γερμανούς
επικριτές βρίσκονται και οι ΗΠΑ
αλλά και οι χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης, με τον πρωθυπουργό
της Πολωνίας, Ματέους Μοραβιέτσκι, να δηλώνει πως η Γερμανία
πρέπει να σταματήσει άμεσα την
κατασκευή του, υποστηρίζοντας
πως βοηθά τον Βλαντιμίρ Πούτιν
να παγιώσει τη στρατιωτική του
ισχύ στην περιοχή.
Στο μεταξύ, η Μόσχα εξακολουθεί να αμφισβητεί τη δηλητηρίαση του Ναβάλνι, με το ρωσικό
υπουργείο Εξωτερικών να κάνει
λόγο για «αβάσιμες κατηγορίες
και τελεσίγραφα» από την πλευρά

Παρότι 2.300 χλμ.
του αγωγού έχουν
ήδη τοποθετηθεί,
οι πολιτικές πιέσεις
για τον τερματισμό
του έργου είναι εντονότερες από ποτέ.
της Γερμανίας. Παράλληλα, αυτή
την Κυριακή λαμβάνουν χώρα
περιφερειακές εκλογές σε 23 από
τις 85 διοικητικές περιοχές της
Ρωσίας, οι οποίες αποτελούν τη
σημαντικότερη δοκιμασία της δημοτικότητας του Πούτιν πριν από
τις κοινοβουλευτικές εκλογές του
επόμενου έτους. Η στασιμότητα
της οικονομίας, ο αντίκτυπος της
πανδημίας του κορωνοϊού, η δηλητηρίαση του Ναβάλνι αλλά και
διάφορα τοπικά ζητήματα έχουν
προκαλέσει αντιδράσεις σε διάφορες περιφέρειες.

REUTERS / HANNIBAL HANSCHKE

Oργή στις Βρυξέλλες
αλλά και στη Σκωτία,
όπου αναζωπυρώνονται
οι φωνές για ανεξαρτητοποίηση από τη Βρετανία.

Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

REUTERS / TOBY MELVILLE

Aπό την 1η Φεβρουαρίου το Ηνωμένο
Βασίλειο δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Χρειάστηκαν μόλις
επτά μήνες για να φτάσουν οι σχέσεις των δύο πλευρών σε τόσο οριακό σημείο ώστε πολλοί αναλυτές
να αμφισβητούν κατά πόσον είναι
πλέον εφικτή μια εμπορική συμφωνία μέχρι το τέλος του μήνα. «Είμαι
30 χρόνια διπλωμάτης και δεν έχω
ξαναζήσει τόσο ταχεία, εσκεμμένη και βαθιά κατάρρευση διαπραγματεύσεων», σχολίασε στο Twitter
o Γερμανός πρέσβης στο Λονδίνο,
Αντρέας Μιχαέλις.
Εδώ και μήνες οι συνομιλίες για
την εμπορική συμφωνία βρίσκονταν
σε στασιμότητα. Η ατμόσφαιρα επιδεινώθηκε ωστόσο δραματικά αυτή την εβδομάδα, όταν ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον απείλησε
με μονομερείς αλλαγές στο κείμενο
της αποχώρησης και ειδικότερα στο
πρωτόκολλο περί Βόρειας Ιρλανδίας.
Εξοργισμένη η Ε.Ε. έθεσε τελεσίγρα-

O 2.460 χιλιομέτρων αγωγός Nord Stream 2, εάν ολοκληρωθεί μετά
τις τελευταίες εξελίξεις, θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στη
Γερμανία μέσω της Βαλτικής Θάλασσας.

Τοξικός συνδυασμός ηλεκτρονικού τσιγάρου και COVID-19
Της KATHERINE WU
THE NEW YORK TIMES

Ο 20χρονος Τζανάν Μον κάπνισε το
πρώτο του ηλεκτρονικό τσιγάρο μαριχουάνας πριν από ένα χρόνο. Στα
τέλη του φθινοπώρου κατανάλωνε πολλές κάψουλες υγρής κάνναβης την εβδομάδα, περισσότερες
από όσες αντέχει ένας κανονικός
άνθρωπος, όπως ο ίδιος λέει. Στις
αρχές ∆εκεμβρίου, όμως, βρέθηκε
στα επείγοντα νοσοκομείου στο Σαν
Ντιέγκο έχοντας υποστεί συμπίεση
του πνεύμονα εξαιτίας θύλακα αέρα, για να διαγνωσθεί με πνευμονολογικό νόσημα, σχετιζόμενο με τη
χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Οι
ιατροί βύθισαν τον Μον σε τεχνητό κώμα και τον διασωλήνωσαν, με
τον ασθενή να χάνει 25 κιλά σε δύο
εβδομάδες νοσηλείας. Η ιατρική ομάδα έδωσε αρχικά στον Μον μόλις 5%
πιθανότητες επιβίωσης, ενώ αφού
έλαβε εξιτήριο, υποσχέθηκε στον
εαυτό του ότι δεν θα κάπνιζε άλλο
ηλεκτρονικό τσιγάρο μαριχουάνας.
Οταν προσβλήθηκε με ήπια μορφή
της COVID-19 κατά τη διάρκεια οι-

κογενειακής εκδήλωσης πριν από
τρεις μήνες, συνειδητοποίησε ότι
αν δεν είχε διακόψει τη βλαβερή
συνήθεια, σήμερα θα ήταν νεκρός.
Από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας, ειδικοί προειδοποίησαν ότι
ο κορωνοϊός εκμεταλλεύεται τις βλάβες που εμφανίζουν οι πνεύμονες
καπνιστών συμβατικών και ηλεκτρονικών τσιγάρων. Ερευνητές

Η χρήση του απειλεί
με βαριά συμπτώματα
όσους προσβληθούν
από τον κορωνοϊό.

Oι ειδικοί προειδοποίησαν από την πρώτη στιγμή ότι ο κορωνοϊός εκμεταλλεύεται τις βλάβες που εμφανίζουν οι πνεύμονες καπνιστών τόσο συμβατικών όσο και ηλεκτρονικών τσιγάρων.

αρχίζουν τώρα να συνειδητοποιούν τον μηχανισμό που ενισχύει τη
μεταδοτικότητα του ιού χάρη στο
κάπνισμα, προκαλώντας επικίνδυνα συμπτώματα στους ασθενείς.
«∆εν έχω καμία αμφιβολία ότι το
κάπνισμα αυξάνει την επικινδυνότητα της COVID-19», λέει η παιδοπνευμονολόγος του Πανεπιστημίου
Κολούμπια, δρ Στέφανι Λοβίνσκι. Η

περυσινή «κρίση του ηλεκτρονικού
τσιγάρου», κατά τη διάρκεια της
οποίας χιλιάδες άνθρωποι αρρώστησαν και νοσηλεύθηκαν με βαριά
πνευμονολογικά και αναπνευστικά
νοσήματα, υπογράμμισε τους κινδύνους της χρήσης τέτοιων συσκευών και ιδιαίτερα των παράνομων
ηλεκτρονικών τσιγάρων κάνναβης.
Αν και πολλές μελέτες έχουν διαπι-

στώσει ότι το κάπνισμα τσιγάρων
μπορεί να διπλασιάσει τον κίνδυνο
εμφάνισης σοβαρών συμπτωμάτων
του κορωνοϊού, τα στοιχεία για τη
σχέση μεταξύ ηλεκτρονικού τσιγάρου και COVID-19 μόλις τώρα αρχίζουν να δημοσιοποιούνται. Ομάδα
ερευνητών διαπίστωσε πρόσφατα
ότι οι νέοι, που κάνουν χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων, έχουν πέντε

φορές μεγαλύτερες πιθανότητες να
προσβληθούν από κορωνοϊό. Οι ιατροί δεν γνωρίζουν, όμως, γιατί κάποιοι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου τείνουν να νοσούν πιο βαριά
από COVID-19, ενώ άλλοι όχι. Αυτές
οι απορίες δυσχεραίνουν τις προσπάθειες των ειδικών να πείσουν
το κοινό για τους κινδύνους του
συμβατικού και του ηλεκτρονικού
καπνίσματος.
«Οι πνεύμονες δεν είναι σχεδιασμένοι να εισπνέουν καπνό. Τα προϊόντα αυτά είναι ιδιαίτερα βλαβερά»,
λέει ο πνευμονολόγος του Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια, δρ Ντρου
Χάρις. Περίπου 34 εκατ. ενήλικες
καπνίζουν τσιγάρο στις ΗΠΑ, με
πολλούς να ανήκουν σε μειονότητες
και σε χαμηλά εισοδηματικά στρώματα, ομάδες που αποδείχθηκαν πιο
ευάλωτες στον κορωνοϊό. Την ίδια
ώρα, περισσότεροι από 5 εκατ. μαθητές γυμνασίου και λυκείου ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό τσιγάρο. Τα ενεργά συστατικά
συμβατικού και ηλεκτρονικού τσιγάρου διαφέρουν σημαντικά. Οι ειδικοί εκφράζουν, όμως, την ανησυχία

τους για προσθετικές ουσίες, όπως
βαρέα μέταλλα και βιταμίνη Ε, που
εκλύουν τοξίνες και σωματίδια, ικανά να βλάψουν τους ευαίσθητους
ιστούς των πνευμόνων.
Μετά την έξαρσή τους τον περασμένο Σεπτέμβριο, τα κρούσματα
πνευμονολογικών ασθενειών μεταξύ χρηστών ηλεκτρονικών τσιγάρων υποχώρησαν σημαντικά. Οι
αμερικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες δεν έχουν, όμως, συνεχίσει
την καταγραφή των ασθενών της
πάθησης, λόγω φόρτου εργασίας
εξαιτίας του κορωνοϊού. Τα πρώτα
στοιχεία δείχνουν ότι ο κορωνοϊός διεισδύει πιο εύκολα στον οργανισμό καπνιστών. Το κάπνισμα
μοιάζει να αλλοιώνει την επιφάνεια
ορισμένων κυττάρων, υποχρεώνοντάς τα να καλύπτονται με το μόριο ACE-2, την ίδια πρωτεΐνη που
αξιοποιεί ο κορωνοϊός για να πλήξει τους στόχους του. Τα δεδομένα
αυτά ενδέχεται να μας βοηθήσουν
να κατανοήσουμε γιατί πρόσφατη
έρευνα έδειξε ότι το κάπνισμα στις
ηλικίες 13 με 24 συνδέεται άμεσα
με την προσβολή από COVID-19.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Ψάχνοντας την χαμένη αίγλη του
Ρεκόρ μεταγραφών (16) για τον ΑΠΟΕΛ στην καλοκαιρινή μεταγραφική περίοδο
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Με την απόκτηση του πανύψηλου Κοσοβάρου επιθετικού Άντε Νουχίου, ο
ΑΠΟΕΛ στην προσπάθεια να ξαναβρεί
την αίγλη και την δυναμική που τον
χαρακτήριζε στα χρόνια της κυριαρχίας
του, συμπλήρωσε μια δεκαεξάδα (!)
από μεταγραφές. Υπενθυμίζουμε ότι
στην μεταγραφική περίοδο που τελειώνει την ερχόμενη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, αποκτήθηκαν οι ακόλουθοι
ποδοσφαιριστές:
Προσθήκες στο ρόστερ: Φράνσις
Ουζόχο, Μιγκέλ Σίλβα, Απόστολος
Τσιλιγγίρης, Ραφαέλ Σάντος, Κώστας
Αποστολάκης, Μάριους Λουντεμό, Βίκτωρας Κλωναρίδης, Μπεν Σαχάρ,
Ντιμερσί Εντονγκαλά, Ομέρ Ατζίλι,
Κάρλος Ντίας, Εμίλιο Ενσούε, Αρτούρ
Ζορζ, Ανουάρ Τουχαμί, Αντρέ Ζεράλδες
και Άντε Νουχίου.

Νέα επίδοση μεταγραφών

Στη δεύτερη θητεία του Πρόδρομου
Πετρίδη στην ηγεσία της Εταιρείας
«ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο», σε επτά χρόνια
έγιναν μέχρι σήμερα, 82 συνολικά θερινές μετεγγραφές. Μέσος όρος περίπου 11 + κάθε καλοκαίρι, αριθμός
υπερβολικός. Με τόσες πολλές αλλαγές
<
<
<
<
<
<
<

Από τα 16 φετινά
μεταγραφικά αποκτήματα,
κανένας δεν είναι Κύπριος,
κάτι που δεν έχει
ξανασυμβεί στον ΑΠΟΕΛ.
είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποκτηθεί
ομοιογένεια και σταθερότητα. Στην
ουσία ο Μαρίνος Ουζουνίδης καλείται
να κτίσει την ομάδα από την αρχή.
Από τους 82 παίκτες που αποκτήθηκαν στα τελευταία 7 χρόνια μόλις
14 είναι οι Κύπριοι! Από τα 16 φετινά
μεταγραφικά αποκτήματα, κανένας
δεν είναι Κύπριος, κάτι που δεν έχει
ξανασυμβεί στον ΑΠΟΕΛ.

35 παίκτες με συμβόλαιο

Το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ για την σεζόν
2020 – 2021 περιλαμβάνει 35 ποδοσφαιριστές με συμβόλαιο και αποτελείται από 5 τερματοφύλακες, 12 αμυντικούς, 13 μέσους και 5 επιθετικούς.
Θέλοντας και μη θα υπάρξουν αρκετές
αποχωρήσεις ενώ ίσως γίνουν ακόμα
1-2 προσθήκες! Στον «Αρχάγγελο»
υπάρχουν παίκτες από 18 διαφορετικές
χώρες! Μια σύγχρονη, ποδοσφαιρική
Βαβέλ. Το μεγάλο στοίχημα για τον
Μαρίνο Ουζουνίδη είναι να βοηθήσει
τα (πολλά) νέα αποκτήματα να προσαρμοστούν το συντομότερο και να
αλλάξουν το παιχνίδι της ομάδας κάνοντας την πιο δημιουργική και κυρίως
πολύ πιο αποτελεσματική.

Ζητείται «χημεία»

Η προσπάθεια που γίνεται από την
τεχνική ηγεσία των «γαλαζοκιτρίνων»
είναι να αποκτηθεί η απαιτούμενη
ομοιογένεια. Οι πολλές καλοκαιρινές

Το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ για την σεζόν 2020 – 2021 περιλαμβάνει 35 ποδοσφαιριστές με συμβόλαιο. Θέλοντας και μη θα

υπάρξουν αρκετές αποχωρήσεις ενώ ίσως γίνουν ακόμα 1-2 προσθήκες!

Οι καλοκαιρινές προσθήκες της επταετίας

Νουχίου. Όσο για τον Κατάλογο Β,
παίρνουν θέση οι: Ουζόχο, Πρινιωτάκης, Αποστολάκης, Σάντος και Ντίας.

2014: Τζον Άρνε Ρίισε, Ράφικ Τζιμπούρ, Καρλάο, Γιώργος Εφραίμ, Ανα-

Συνωστισμός στο δεξί άκρο

στάσιος Παπάζογλου, Τομάς ντε Βινσέντι, Άλεξ Κωνσταντίνου, Μάριος Πεχλιβάνης, Παύλος Χριστοδούλου, Φοίβος Χριστοδούλου, Μιχάλης Χαραλάμπους.
2015: Φερνάντο Καβενάγκι, Μπόι Βάτερμαν, Τζόρντι Κοδίνα, Κωνσταντίνος
Μακρίδης, Ινιάκι Αστίθ, Σεμίρ Στίλιτς, Ματέους Πιατκόφσκι, Βάντερ Βιέιρα,
Λουίς Λεάλ, Τσόκο (10).
2016: Ιγκόρ ντε Καμάργκο, Αντρέα Ορλάντι, Ρενάν Μπρεσάν, Ρομπέρτο
Λάγο, Φακούντο Μπερτόλιο, Καρλίτος, Γιάννης Γιαννιώτας, Κύπρος Χριστοφόρου, Κιαζίμ Λάτσι.
2017: Ανδρέας Μακρής, Μίκαελ Ποτέ, Ραφαέλ Ρόμο, Χεσούς Ρουέδα, Τόμι
Ορ, Μηνάς Αντωνίου, Λούκας Σόουζα, Γκάγιας Ζαχίντ, Πραξιτέλης Βούρος,
Νεόφυτος Μιχαήλ, Ρόλαντ Σάλαϊ, Καρλάο, Αγουστίν Φαρίας, Ραούλ Γουδίνιο.
2018: Ρέζα Γκουτσανετζχάντ, Σάββας Γκέντσογλου, Γιόχαν Ταβάρες, Τομάς
ντε Βινσέντι, Άλεξ Κωνσταντίνου, Μούσα Αλ Τάαμαρι, Κατσαντώνης, Καζού, Λέο Νατέλ, Νόρμπερτ Μπάλογκ, Χουάν Κασίνι.
2019: Ντράγκαν Μιχαΐλοβιτς, Βιντ Μπέλετς, Άλεφ ντος Σάντος, Ζοαοζίνιο,
Χρίστος Σιέλης, Ούρος Μάτιτς, Κέβιν Λαφράνς, Λίνους Χαλένιους, Αντρίγια
Πάβλοβιτς, Βούγιαντιν Σάβιτς, Ομάρ Χάνι.
2020: Φράνσις Ουζόχο, Μιγκέλ Σίλβα, Απόστολος Τσιλιγγίρης, Ραφαέλ
Σάντος, Κώστας Αποστολάκης, Μάριους Λουντεμό, Βίκτωρας Κλωναρίδης,
Μπεν Σαχάρ, Ντιμερσί Εντονγκαλά, Ομέρ Ατζίλι, Κάρλος Ντίας, Εμίλιο Ενσούε, Αρτούρ Ζορζ, Ανουάρ Τουχαμί, Αντρέ Ζεράλδες και Άντε Νουχίου.
μετεγγραφές θα πρέπει να «δέσουν»
με αυτούς που συνεχίζουν από την
περσινή σεζόν και μάλιστα, χωρίς να
υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος. Η
πρόκληση για τον Μαρίνο Ουζουνίδη
πολύ μεγάλη. Από τον βαθμό αφομοίωσης της τακτικής και πρωτίστως συνοχής του συνόλου, θα κριθεί κατά
πόσον θα στεφθεί με επιτυχία η τρέχουσα σεζόν. Στόχος είναι η κατάκτηση του 8ου σερί τίτλου πρωταθλήματος και η συμμετοχή στους Ομίλους του Europa League για 5η φορά.
Ο ΑΠΟΕΛ σήμερα διαθέτει 19 λεγεωνάριους ποδοσφαιριστές στο ρό-

στερ του, οι οποίοι μπορούν να δηλωθούν στον κατάλογο Α. Επομένως,
τέσσερεις εξ αυτών δεν θα εγγραφούν
στα Μητρώα της ΚΟΠ ώστε να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός.
Σίγουρα οι Λαφράνς, Σάβιτς και
Γιάκολις θα μείνουν εκτός. Επισφαλής
είναι πλέον η θέση του Μιχαΐλοβιτς.
Παρακάτω οι 19 ποδοσφαιριστές
που δικαιούνται θέση στον κατάλογο
Α: Σίλβα, Λαφράνς, Σάβιτς, Μιχαΐλοβιτς,
Λουντεμό, Ντε Βινσέντι, Αλ Τάαμαρι,
Ζαχίντ, Κλωναρίδης, Μάικ Γένσεν,
Γιάκολις, Μπεν Σαχάρ, Ζεράλδες, Ζορζ,
Ενσούε, Ατζίλι, Ανουάρ, Εντογκαλά,

Βλέποντας κάποιος το δυναμικό
του ΑΠΟΕΛ καταλήγει πολύ εύκολα
στο συμπέρασμα ότι υπάρχει… ανισορροπία. Η ομάδα γέρνει από δεξιά
με τέσσερεις επιλογές για την άμυνα
και άλλες τόσες μεσοεπιθετικά. Αντίθετα υπάρχει… λειψανδρία στο αριστερό άκρο.
Για το δεξί άκρο της άμυνας υπάρχουν (ακόμα) διαθέσιμες οι επιλογές
των Μιχαήλοβιτς, Αποστολάκη και
προστέθηκαν και αυτές των Νσούε,
Ζεράλδες. Συνωστισμός επικρατεί
στην δεξιά πλευρά και επιθετικά.
Υπάρχουν (ακόμα) στο δυναμικό οι
Τάμαρι, Γιάκολις και αποκτήθηκαν οι
Ντογκαλά, Αντζίλι, οι οποίοι στην
μέχρι τώρα καριέρα τους έπαιζαν στο
δεξί άκρο της επίθεσης. Εκτίμηση μας
είναι ότι θα αποχωρήσουν εντός των
ημερών οι Τάμαρι (θα πωληθεί), Γιάκολις και έτσι η κατάσταση με τον
μεγάλο συνωστισμό στα δεξιά θα…
ομαλοποιηθεί.
Η αριστερή πλευρά όμως εξακολουθεί να έχει σοβαρές ελλείψεις. Για
το άκρο της άμυνας υπάρχει μόνο ο
Γουήλερ αφού ο Νικόλας ετοιμάζει
βαλίτσες για άλλες πολιτείες (αν και
η πιθανότητα παραμονής του αυξήθηκε τις τελευταίες 2-3 μέρες). Ως κεντρικός αμυντικός που μπορεί να δίνει
βοήθειες στο αριστερό άκρο είναι
μόνο ο Σάντος.
Μεσοεπιθετικά υπάρχει μόνο η
επιλογή του Εφραίμ. Γίνονται σκέψεις
έτσι ώστε ένας εκ των Ντονγκαλά,
Ατζίλι να χρησιμοποιείται στα αριστερά.

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Το ξεκίνημα της Εθνικής

Το νέο ξεκίνημα του αντιπροσωπευ-

τικού μας συγκροτήματος συνοδεύτηκε με δυο ήττες εντός έδρας. Χειρότερα δεν γινόταν. Το πλέον ανησυχητικό είναι ότι και το Μαυροβούνιο
και το Αζερμπαϊτζάν –αντίπαλοι που η
πλειοψηφία των φίλαθλων πίστευε
ότι θα κερδίζαμε- έδειξαν ποιοτικά
ανώτεροι από μας. Όποιος πιστεύει
ότι ήταν θέμα μόνο απειρίας των Κύπριων νεαρών δεν έχει διαβάσει καλά τα παιχνίδια.

* * * * *

Μεταγραφές

Μέχρι μεθαύριο Τρίτη όλα πιθανά! Ως

λαός της τελευταίας ώρας ή στιγμής,
λογικά θα επιβεβαιώσουμε τον χαρακτηρισμό αυτό και με τις μεταγραφές
μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου που ολοκληρώνεται η μεταγραφική καλοκαι-

ρινή περίοδος. Ως λαός αλλά και κυπριακό ποδόσφαιρο, πολλές φορές
έχει αποδειχθεί πως δεν λειτουργούμε προληπτικά αλλά τρέχουμε μετά
να διορθώσουμε ό,τι διορθώνεται…
Αδύνατο πάντως να διορθωθεί η…
ζημιά και να καλυφθούν κενά που ενδεχομένως να προκύψουν, από μεταγραφές - αποχωρήσεις παικτών στο
εξωτερικό, μετά την ερχόμενη Τρίτη.
Γιατί δεν προνοήσαμε, άγνωστο και
ανεξήγητο το γιατί, να συντονιστούμε
και να συμβαδίσουμε με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η φετινή μεταγραφικής περίοδος ολοκληρώνεται στις
5 Οκτωβρίου.

* * * * *

Της τελευταίας στιγμής

Αν είναι λογικό ή όχι το αίτημα των

σωματείων της δεύτερης κατηγορίας
και γενικότερα των μικρών κατηγο-

ριών, να μην επωμισθούν το κόστος
για τα τεστ κορωνοϊού, είναι η μία
πτυχή του θέματος. Η άλλη έχει να κάνει με το χρονικό σημείο που υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. Γιατί όταν
τρεις μέρες πριν την έναρξη του νέου
πρωταθλήματος της δεύτερης κατηγορίας, όταν λίγες ώρες πριν το χρονικό διάστημα των 48 ωρών, για την
υποβολή των ποδοσφαιριστών στα
απαραίτητα τεστ, δημοσιοποιείς το
σχετικό αίτημα και παράλληλα την
προειδοποίηση πως διαφορετικά δεν
κατεβαίνεις να παίξεις και πρόθεση
ικανοποίησης του αιτήματος σου να
υπάρχει, πρακτικά κάτι τέτοιο είναι
αδύνατο.

* * * * *

ΓΣΟ

Μοιάζει με οργανισμό πλήρως απο-

νευρωμένο και 100% ασύμβατο με

την σύγχρονη εποχή. Η τελευταία
ενημέρωση στην επίσημη ιστοσελίδα
του έγινε στις 25 Μαρτίου το 2018 (!!)
ενώ η απουσία του από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης επιβεβαιώνει την
πλήρη αποστασιοποίηση του από την
εποχή που ζούμε.

* * * * *

Η εμμονή με Ακιντόλα

Η περίπτωση του Νταβίντ Ακιντόλα

είναι πρωτοφανής στα χρονικά του
κυπριακού ποδοσφαίρου. Τέτοια επιμονή από ομάδα για συγκεκριμένο
ποδοσφαιριστή δεν έχουμε ξαναδεί.
Από τον Μάρτιο προσπαθεί η Ομόνοια να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή λες και δεν υπάρχουν άλλοι στη
θέση του ανά τον πλανήτη. Ακατανόητη εμμονή που εννοείται ότι λειτούργησε αρνητικά στον σχεδιασμό
της ομάδας.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Αθλητισμός ώρα μηδέν
Εδώ και χρόνια οι περισσότεροι, παρακολουθώντας υψηλού επιπέδου αγώνες κυρίως
ποδοσφαιρικούς, κινδυνεύουμε να αποστασιοποιηθούμε ή ακόμη και να ξεχάσουμε
πλήρως τι εστί αθλητισμός και τη σωρεία θετικών συναισθημάτων και αρετών που περιλαμβάνει. Εναρμονισμένοι πλήρως με τον
Του
«άγριο-επαγγελματισμό» που εισχώρησε σ’
ΧΡΙΣΤΟΥ
όλο το φάσμα του αθλητισμού, ένα από τα
ΖΑΒΟΥ
τελευταία προπύργια της κλασσικής έννοιας
του, παρέμεναν για δεκαετίες οι Ολυμπιακοί αγώνες.
Κακά τα ψέματα ακόμη και η σπουδαιότερη αθλητική διοργάνωση της ανθρωπότητας, για χρόνια τώρα παραδόθηκε
στις ορέξεις των χορηγών, του αθέμιτου ανταγωνισμού, των
τηλεοπτικών δικαιωμάτων, των μεγάλό- εργολάβων, του
ντόπινγκ και όλων των προεκτάσεων που χαρακτηρίζουν τον,
κατά την άποψη μου, «άγριο-επαγγελματικό αθλητισμό». Συνεπώς, για να εντοπίσει κανείς κάποιο καταφύγιο που φυλάσσει
την πραγματική έννοια του αθλητισμού, δηλαδή το παιγνίδι,
τον παιδαγωγικό σκοπό του, την εκγύμναση, τις ψυχικές
αρετές που προσδίδει στον αθλητή, θα πρέπει ν’ ανατρέξει
στο πρωτογενές επίπεδο, το οποίο σχετίζεται με τα ίδια τα
παιδιά. Οι αναπτυγμένες χώρες διαθέτουν την κατάλληλη μεθοδολογία, σύγχρονες υποδομές και κυρίως την κουλτούρα
και νοοτροπία να γαλουχήσουν τα μικρά παιδιά. Αυτή η λειτουργία αποτελεί καθήκον της κοινωνίας και του κράτους,
να προσφέρει δηλαδή στους πολίτες της, όλες εκείνες τις συνθήκες που θα μπορούν τα παιδιά με τη συνεργασία των γονιών
τους να μυηθούν στον αθλητισμό. Με λίγα λόγια, ο αθλητισμός
είναι κοινωνικός θεσμός εις τον οποίο αντανακλάται ο πολιτισμός
των πολιτών που αποτελούν την κοινωνία.
Πολύ φοβάμαι ότι στην Κύπρο, και σ’ αυτό το σημείο
έχουμε χάσει τον μπούσουλα. Ακόμη και στο πρωτογενές
επίπεδο του αθλητισμού, η Πολιτεία διά των αναξιοκρατικών
χειρισμών που χρόνια τώρα επιδίδεται διαθέτοντας τον ΚΟΑ,
Ομοσπονδίες και Γυμναστικούς συλλόγους, έχει αποτύχει
οικτρά στο να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια
του αθλητισμού. Φορείς οι οποίοι διαχειρίζονται δημόσιο
χρήμα ή που λαμβάνουν χορηγίες από τα κρατικά ταμεία
έχουν καταστεί πεδία δημοσίων σχέσεων ατόμων που λιγουρεύονται την εξουσία και την ανύψωση τους στην κοινωνία,
η κομματοκρατία ορίζει άτομα αποδεδειγμένα ανίκανα για
να διαχειριστούν καταστάσεις, ενώ Γυμναστικοί Σύλλογοι
συμπεριφέρονται ως σκληροί επιχειρηματίες που δεν λαμβάνουν
τίποτα υπόψη. Με λίγα λόγια έχουν καταφέρει να εισβάλουν
στο αυθεντικό και τελευταίο προπύργιο του αθλητισμού, με
κίνδυνο να τον σκοτώσουν.
Βρισκόμαστε πια στο σημείο μηδέν και πολύ φοβάμαι ότι
δεν ανατρέπεται. Εύχομαι να είναι απλά μια πεσιμιστική προσέγγιση του θέματος. Φοβάμαι όμως ότι είναι πέρα για πέρα
ρεαλιστική.

To... μάθημα
της ανανέωσης
Γενικότερα με την εθνική μας ομάδα λίγο
ασχολούμαστε και κυρίως μετά από μια αποτυχία. Κακά τα ψέματα, τέτοιες... ευκαιρίες
τις προσφέρει απλόχερα εδώ και χρόνια η
εθνική ανδρών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.
Προσθέστε και την... αγαπημένη συνήθεια
του κύπριου φίλαθλου να ισοπεδώνει – μηΤου
δενίζει και ερμηνεύεται με ευκολία η εικόνα,
ΓΙΩΡΓΟΥ
μετά τις δύο κολλητές ήττες αλλά και προΛΟΓΙΔΗ
βληματικές εμφανίσεις της... νέας εθνικής .
Μην το κουράζουμε. Όσο και αν ελαφρυντικό αποτελεί η
χρησιμοποίηση αρκετών νεαρών, η προσπάθεια δημιουργίας
μιας νέας ομάδας, κυρίως ενός νέου βασικού κορμού ποδοσφαιριστών για τα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί να μην προβλημάτισαν τα δύο πρώτα αποτελέσματα και κυρίως οι εμφανίσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τη δυναμικότητα των αντιπάλων. Γιατί σε μεγάλα χρονικά διαστήματα των δύο αγώνων
έλειψαν ακόμη και τα βασικά, έλειψε σε κάποιες περιπτώσεις
η προσπάθεια στο μέγιστο βαθμό και σαφώς προέκυψαν
θέματα τα οποία αφορούν τον Γιόχαν Βάλεμ, θέματα τακτικής,
αγωνιστικής φιλοσοφίας και σε συνδυασμό με τις πρώτες του
επιλογές προσώπων, αποστολής γενικότερα και εντεκάδων.
Πολλή συζήτηση για την περιβόητη ανανέωση. Αναγκαία
μεν, υπό αμφισβήτηση, ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο αυτή
θα επιτευχθεί. Ο Γιόχαν Βάλεμ έδειξε να τραβάει γραμμή,
αφήνοντας εκτός διεθνείς σε προχωρημένη ποδοσφαιρική
ηλικία. Εδώ ίσως να εστιάζεται το θέμα και ίσως το λάθος του,
αν προσπαθήσει κάποιος να αιτιολογήσει τις πολλές αγωνιστικές
αδυναμίες των πρώτων δύο αγώνων στο πρωτάθλημα των
εθνών. Η ανανέωση δεν επιτυγχάνεται απλά και μόνο με την
παρουσία πολλών νέων ή νεαρών και προτιμότερο είναι να
γίνεται σταδιακά, γιατί και το αποτέλεσμα πρέπει να διεκδικείς
και τους νεαρούς να μπορείς να στηρίξεις, από τη βοήθεια
έμπειρων ποδοσφαιριστών. Σε αντίθετη περίπτωση, σε κίνδυνο
εκθέτεις τους νεοφερμένους. Σκεφτείτε τι σκηνικό θα ακολουθήσει, τι κατάσταση θα επικρατεί, αν με την ίδια περίπου
σύνθεση, ο απολογισμός θα είναι άλλες δύο ήττες τον ερχόμενο
μήνα, σε δύο σερί εκτός έδρας αποστολές..
Υπάρχουν και άλλα βέβαια, για να επιτευχθεί ο στόχος της
δημιουργίας μιας νέας και κυρίως καλής εθνικής, γιατί κανείς
δεν μπορεί να εγγυηθεί καλά αποτελέσματα απλά και μόνο
με διαφορετικές κλήσεις διεθνών. Υπάρχουν πολλά, τα οποία
αφορούν κυρίως στον προπονητή. Ο Γιόχαν Βάλεμ μίλησε
για καλό μάθημα, μετά τον αγώνα με το Αζερμπαϊζάν. Πόσο
καλά το αφομοίωσε αυτός και οι παίκτες του, πόσο… διαβασμένοι
θα φανούν τον Οκτώβριο, είναι το ζητούμενο…

ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-2,49%

X.A.
-0,50%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100
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-4,43%

0,70%
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ΕΥΡΩΖΩΝΗ
Υφεση 8%
αναμένει
η ΕΚΤ για
το 2020
Σελ. 11

Πετρέλαιο

€/$

-10,06%
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Κόκκινη προειδοποίηση για τα ΜΕΔ

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Εντονες ανησυχίες από τις τράπεζες ενώ η Κεντρική Τράπεζα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου
Μεγάλη ανησυχία επικρατεί για
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια
των τραπεζών, τα οποία αναμένονται να αυξηθούν απότομα μετά τη λήξη της αναστολής δόσεων
δανείων. Οι τράπεζες ήδη προετοιμάζονται βάζοντας προβλέ-

ψεις και καίνε κέρδη από τα αποτελέσματά τους. Την ίδια ώρα ο
Διοικητής της Κεντρικής Κωνσταντίνος Ηροδότου προετοιμάζει το έδαφος λέγοντας πως θα
πρέπει οι κυπριακές τράπεζες να
είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν

ένα νέο κύκλο κόκκινων δανείων,
ως αποτέλεσμα της πανδημίας
του κορωνοϊού. Η συμβατική αξία
των δανείων για τα οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων ανήλθε
στις 19 Ιουνίου σε 11,74 δισεκατομμύρια, από 11,44 δισ. που

ανέρχονταν στις 5 Ιουνίου, εκ
των οποίων τα 7,07 δισ. αφορούν
επιχειρηματικά δάνεια και το
υπόλοιπο, 4,67 δισ. αφορά δάνεια
νοικοκυριών. Υπάρχουν σκέψεις
για συνέχιση της αναστολής των
δόσεων για τους ξενοδόχους,

Η πανδημία δεν ανέκοψε τη στροφή στην πράσινη οικονομία
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ωστόσο το μέτρο δεν φαίνεται
να αρκεί για να ανακόψει την
αυξητική τάση των ΜΕΔ στην
Κύπρο που σήμερα έστω και με
τα 9 δισ. ευρώ ανέρχονται στο
υψηλό 30% των συνολικών δανειοδοτήσεων. Σελ. 3

Την πορεία
μεταρρυθμίσεων
και ΜΕΔ εξετάζει
αύριο η Τρόϊκα
Μεταμνημονιακός έλεγχος
Η πορεία των μεταρρυθμίσεων και
τα κόκκινα δάνεια, θα βρίσκονται
ξανά στην ατζέντα της Τρόϊκας,
στο πλαίσιο του μεταμνημονιακού
ελέγχου. Ειδικά στο θέμα των μεταρρυθμίσεων η Κύπρος δεν έχει
προχωρήσει στην προώθηση αυτών που της είχαν υποδειχθεί,
πριν από τέσσερα χρόνια. Θα εξετασθούν επίσης το δημόσιο χρέος
και η ανεργία. Σελ. 4

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Μείωσαν κατά 22%
τα κόκκινα δάνεια
Μείωση των κόκκινων δανείων κατά 22%

πέτυχαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες
της Ελλάδας στο τέλος του α΄ εξαμήνου.
Μείωσαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που
έχουν στους ισολογισμούς τους στα 61,1δισ.
ευρώ, από 78,4 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του
2019, σε επίπεδο ομίλων. Σελ. 8

Πλέουν σε νερά
αχαρτογράφητα με
βάρκα την ελπίδα
Οι τουριστικές επιχειρήσεις

ΕΛΛΑΔΑ

Από ιδιοκτήτες, ενοικιαστές
όσοι δηλώσουν πτώχευση
Τη δυνατότητα να επαναμισθώσουν την

πρώτη κατοικία τους για 12 έτη θα έχουν τα
ευάλωτα νοικοκυριά που τη χάνουν σε περίπτωση πτώχευσης. Ο ειδικός φορέας θα
αγοράζει το ακίνητο από την τράπεζα και
θα μπορεί να το ενοικιάσει στον πρώην
ιδιοκτήτη του για 12 χρόνια. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,78%

-0,02%

Γερμανία

-0,48%

-0,01%

Γαλλία

-0,15%

0,05%

Ιταλία

1,02%

0,05%

Ισπανία

0,34%

0,02%

Ιρλανδία

-0,09%

0,06%

1,13%

0,03%

0,24%

0,01%

Ελλάδα
Ην. Βασίλειο

Βαθμολογία
από οίκους αξιολόγησης
Οίκος
Αξιολόγησης

Μακροπρόθεσμο
Χρέος

Βραχυπρόθεσμο
Χρέος

DBRS
Fitch
Moody’s
S&P

ΒBB (low)
BΒΒBa2
BBΒ-

R-2 (middle)
F3
NP
Α-3

Παρά τους φόβους που έχουν εκφράσει επανειλημμένως περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι η πανδημία και η συνεπακόλουθη ύφεση μπορεί να
αναστείλουν τη στροφή προς μια πράσινη οικονομία, όλα δείχνουν ότι η διαδικασία είναι αμετάκλητη, έστω κι αν προχωρά με αργούς ρυθμούς.
Κερδίζει διαρκώς έδαφος η αγορά πράσινων ομολόγων, ενώ εντείνονται οι πιέσεις των επενδυτών προς τις ρυπογόνες βιομηχανίες. Σελ. 10

Μετρούν τις ζημιές τους οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τον
τουρισμό, ενώ η αβεβαιότητα δυσχεραίνει τις προσπάθειές τους για
ένα καλύτερο αύριο. Καταστροφική
χαρακτηρίζουν τη φετινή χρονιά,
ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες
και διοργανωτές γαμήλιων ταξιδιών.
Τονίζουν ότι όσοι εξαρτώνται από
τον τουρισμό, πλέουν σε αχαρτογράφητα νερά. Σελ. 5
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Οταν η οικονομία ανακάμψει, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί
Καμία πανδημία δεν διαρκεί για
πάντα. Εντούτοις, το σοκ από
τον κορωνοϊό θα αφήσει πίσω
του έναν διογκωμένο δανεισμό.
Κι αυτό θα μπορούσε να προξενήσει σημαντικά προβλήματα
σε ασθενέστερες εταιρείες και
κυβερνήσεις, αφ’ ης στιγμής τόσο
τα ονομαστικά όσο και τα πραγματικά επιτόκια αρχίσουν να αυξάνονται. Οι προοπτικές του πληθωρισμού και, ως εκ τούτου, η
νομισματική πολιτική θα αποτελέσουν κομβικό παράγοντα για
την απόδοση της οικονομίας και
για τις κεφαλαιαγορές τα επόμενα
χρόνια. Εκτιμούμε ότι ενδεχομένως ο 40ετής κύκλος αποδυνάμωσης του πληθωρισμού έχει
σχεδόν ολοκληρωθεί. Θεωρούμε
ότι μέσα στην τρέχουσα δεκαετία
ο σχετικός δείκτης θα σημειώσει

σταδιακή άνοδο, αφότου ενδιαμέσως κάνει μια τελική βουτιά
το επόμενο εξάμηνο με δωδεκάμηνο.
Σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα
η αυξημένη ανεργία και η συγκρατημένη κατανάλωση θα επηρεάσουν την πορεία του βασικού
πληθωρισμού στον ανεπτυγμένο
κόσμο. Η συνεχιζόμενη πολιτική
νομισματικής και δημοσιονομικής
στήριξης της οικονομίας θα χρειαστεί χρόνο προτού κατορθώσει
να ισοφαρίσει τις αντιπληθωριστικές πιέσεις που προέρχονται
από την ύφεση λόγω κορωνοϊού.
Αφότου οι οικονομίες και η αγορά
εργασίας ανακάμψουν από τη
βλάβη της πανδημίας, αναμένουμε πως θα μεταβληθούν τόσο οι
προοπτικές για τον ίδιο τον πληθωρισμό και την οικονομική πο-
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Οι καλύτερες ημέρες,
που θα έλθουνστο
μέλλον, ίσως να σημαίνουν και υψηλότερο πληθωρισμό.
λιτική όσο και για τις διεθνείς
κεφαλαιαγορές. Μια αντιστροφή
της παγκοσμιοποίησης στο επίπεδο του εμπορίου αγαθών, μια
διόγκωση των δημοσίων δαπανών, μια ενίσχυση του ρόλου του
κράτους σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, καθώς και μια στρατηγική βιομηχανική πολιτική (εξ ου και λιγότερο αποδοτική), υποδηλώνουν
ότι ο βασικός δείκτης θα απο-

δειχθεί κάπως υψηλότερος από
ό,τι ήταν προ πανδημίας. Η γήρανση των κοινωνιών και η διαρθρωτική μετατόπιση σε υπηρεσίες εντάσεως εργασίας στον τομέα της περίθαλψης, της φροντίδας των παιδιών και της ψυχαγωγίας θα επιτείνουν την όλη
κατάσταση. Οι καλύτερες ημέρες,
που θα έλθουν στο μέλλον, ίσως
να σημαίνουν και υψηλότερο
πληθωρισμό. Ισως ο μέσος όρος
αύξησης της παραγωγικότητας
στις ανεπτυγμένες οικονομίες
να σημειώσει άνοδο χάρις στην
ταχύτερη διασπορά τεχνολογικών
καινοτομιών όταν ξέσπασε η πανδημία. Εντούτοις, η Ιστορία δείχνει ότι η γρηγορότερη αύξηση
της παραγωγικότητας μπορεί να
βαδίζει εκ παραλλήλου με υψηλότερο πληθωρισμό. Κι αυτό πα-

ƪǍİǈįǁǉİǑıǆƯǘıİǈǐƧǍǁĮ
www.pwc.com.cy

ρατηρείται, εάν η αύξηση στους
μισθούς και στις δαπάνες υπερβεί
την αύξηση της παραγωγικότητας.
Ακόμα κι αν η αναθέρμανση
του πληθωρισμού αποβεί σταδιακή και ήπια, όπως αναμένουμε,
οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να παλέψουν με λιγότερο χαλαρές νομισματικές πολιτικές και λιγότερο ευνοϊκό κόστος δανεισμού. Για τους περισσότερους που μπήκαν στην πανδημία από μια υγιή θέση, αυτό
δεν θα είναι μείζον θέμα. Αλλά
για όσους ήδη βρίσκονταν σε
επισφαλή θέση, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα.

* Οι κ. Holger Schmieding και Kallum
Pickering είναι οικονομολόγοι της
επενδυτικής τράπεζας Berenberg.

2

l

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

ΔΗΚΤΗΣ

Του AKSHAT RATHI / BLOOMBERG

Κλιματική αλλαγή
και καπιταλισμός
Εάν προβληματίζεστε πολύ και για μεγάλο διάστημα σχετικά με την κλιματική κρίση, πρώτον, θα νιώθετε
μεγάλη θλίψη και, δεύτερον, θα συμφωνείτε πιθανόν με πολλούς ακτιβιστές ότι μοναδική λύση είναι η ανατροπή του καπιταλισμού. Ειδάλλως,
ίσως να συμφωνείτε με τον Αντριου
Μακφί του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
της Μασαχουσέτης, του γνωστού
ΜΙΤ, ότι δεν έχουμε το σωστό είδος
καπιταλισμού. Στο βιβλίο του «Πιο
πολλά από τα πιο λίγα», ο διακεκριμένος επιστήμων, του οποίου η έρευνα εστιάζεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό, επισημαίνει ότι υπάρχουν «τέσσερις ιππότες της Αποκάλυψης» για τους αισιόδοξους: ο καπιταλισμός, η τεχνολογική πρόοδος,
η ευαισθητοποίηση των πολιτών και
οι κυβερνήσεις, που λαμβάνουν μέτρα
για την υπερθέρμανση. Δεν αρνείται
το πρόβλημα της υποβάθμισης του
φυσικού περιβάλλοντος και την οξυνόμενης ανισότητα ή τις βλάβες που
προκάλεσε στο παρελθόν η αποικιοκρατία.
Εντούτοις, διατείνεται ότι αυτά
προξενήθηκαν διότι επιτρέψαμε σε
έναν από τους «τέσσερις ιππότες»
να υπερακοντίσουν τους υπόλοιπους.
Ενυπάρχει στην ίδια τη φύση του
καπιταλισμού η διόγκωση της ανισότητας, όπως πιστεύει ο Μακφί, και
εναπόκειται στις υπεύθυνες κυβερνήσεις να την ελέγξουν. Παρομοίως,
οι καπιταλιστές έχουν κίνητρο να
καταρτίζουν κανονιστικά πλαίσια τα
οποία μεγιστοποιούν την κερδοφορία
τους, αλλά εναπόκειται και πάλι στις
κυβερνήσεις να διασφαλίσουν δίκαιους κανόνες παιχνιδιού για όλους
τους συμμετέχοντες σε αυτό. (Ο Μακφί χρησιμοποιεί ως επί το πλείστον
δεδομένα από τις ΗΠΑ ώστε να διατυπώσει τα επιχειρήματα αυτά, αν
και πιστεύει ακράδαντα ότι η θεωρία
των «τεσσάρων ιπποτών της Αποκάλυψης» θα μπορούσε να συνδράμει
και τις αναπτυσσόμενες χώρες ώστε
να αντιμετωπίσουν την κλιματική
αλλαγή.) Ως κατακλείδα, ο επιστήμονας επισημαίνει ότι το ίδιο το σύστημα που έχουμε σήμερα δεν θα
πρέπει να αντικατασταθεί, πλην όμως
να αναβαθμιστεί. Ο καπιταλισμός
καλπάζει ασυγκράτητος διότι οι κα-
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Μικρή αισιοδοξία
Η ύφεση στην ευρωζώνη θα είναι ελαφρώς χα-

μηλότερη από την αρχική εκτίμηση και αναμένεται να κυμανθεί στο 8% από 8,7% που ήταν προηγουμένως. Την εκτίμηση αυτή έκανε η Κριστίν
Λαγκάρντ αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της νομισματικής αρχής την προηγούμενη Πέμπτη. Στην καθιερωμένη συνέντευξη
Τύπου η επικεφαλής της ΕΚΤ ανέφερε ότι οι κυβερνήσεις της ευρωζώνης διέθεσαν στις οικονομίες τους πακέτα τόνωσης που φτάνουν το 4,5%
του ΑΕΠ ενώ αν προστεθούν και οι εγγυήσεις το
ποσό εκτοξεύεται στο 20%. Αξιοσημείωτη είναι
και η συμπερίληψη της ισοτιμίας του ευρώ για
πρώτη φορά στις αναφορές της επικεφαλής της
νομισματικής αρχής, η οποία ανέφερε ότι η ανατίμηση του ευρώ δυσκολεύει το στόχο για πληθωρισμό στο 2%.

πιταλιστές πριόνισαν τη δημοκρατία,
όπως υποστηρίζει, και το να ξεπεραστούν αυτά τα προβλήματα προϋποθέτει και μείζονες αλλαγές.
Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές δεν θα
πρέπει να φθάσουν στο σημείο της
ανατροπής του συστήματος εκ βάθρων και στην έναρξη λειτουργίας
ενός νέου, όπως ορισμένοι πιστεύουν
– ειδικά όταν ο χρόνος μας τελειώνει
όσον αφορά το πόσο γρήγορα ο κόσμος χρειάζεται να μειώσει τις εκπομπές ρύπων. Ο Αντριου Μακφί
προτείνει να ξεκινήσουμε από την
αύξηση του κοινωνικού κεφαλαίου,
το οποίο έχει σε πολλές χώρες στερέψει. Ο κοινωνιολόγος Ρόμπερτ Πάτναμ ορίζει το κοινωνικό κεφάλαιο
ως «τις διασυνδέσεις μεταξύ ατόμων
και κοινωνικών δικτύων και τους κανόνες της αμοιβαιότητας και της εμπιστοσύνης, που δημιουργούνται».
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970
το σχεδόν 60% των Αμερικανών έλεγε
πως μπορείς να εμπιστευθείς τους
περισσότερους ανθρώπους, ενώ το
2010 το ποσοστό συρρικνώθηκε στο
20%, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ΔΝΤ. Δεν είναι πάντα εύκολο να μετρηθεί η αξία του κοινωνικού κεφαλαίου, αλλά γίνεται φανερή στο πώς
μπορεί να μειώσει το λεγόμενο «κόστος συναλλαγών», όπως αναφέρει
ο Ντιμίτρι Ζέγκελις, ερευνητής του
Ερευνητικού Ινστιτούτου Κλιματικής
Αλλαγής Γκράνθαμ στο LSE. Μπορούμε να τη σκεφθούμε ως την αίσθηση ότι τα συμβόλαια θα τηρηθούν
ή ότι δεν θα μας κλέψουν καθ’ οδόν
προς τη δουλειά. «Προφανώς και δεν
μπορείς να κινήσεις ένα μαγικό ραβδί
και να κάνεις την κοινωνία πιο αξιόπιστη», προσθέτει ο Ζέγκελις, αλλά
είναι εφικτό για τους κυβερνώντες
να δημιουργήσουν ισχυρούς θεσμούς
ή να διευκολύνουν τους υφιστάμενους
να λειτουργούν καλύτερα.
Ο Ζέγκελις πηγαίνει ένα βήμα παραπέρα, ισχυριζόμενος ότι το κοινωνικό κεφάλαιο έχει σημασία, και όχι
μόνο σε επίπεδο δημοκρατικού πολιτεύματος. Οι οικονομίες οι οποίες
έχουν καλύτερα αποτελέσματα στη
διαχείριση μακροπρόθεσμων προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή,
διαθέτουν υψηλότερο κοινωνικό κεφάλαιο.

••••
Δυσπιστία και απογοήτευση
Με πρόταση νόμου επιδιώκει η Βρετανία να ξα-

νανοίξει θέματα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία για το Brexit που υπογράφτηκε με την
Ευρωπαϊκή Ένωση τον προηγούμενο Ιανουάριο. Η συγκεκριμένη ενέργεια προκάλεσε την
έντονη αντίδραση των Ευρωπαίων αξιωματούχων, οι οποίοι δεν δίστασαν να δηλώσουν ότι
εξετάζουν ακόμη και την προσφυγή στη δικαιοσύνη, αν χρειαστεί, προκειμένου να αποτρέψουν τις έκνομες ενέργειες από πλευράς Βρετανίας. Σε κάθε περίπτωση, η εμπιστοσύνη έχει
κλονιστεί μεταξύ των δυο πλευρών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει σοβαρά η προσπάθεια για
μια καλή συμφωνία στο θέμα του εμπορίου
ενώ, δεν είναι λίγες οι φωνές που κάνουν λόγο
για σοβαρό πλήγμα στη διεθνή εικόνα της Βρετανίας ως αποτέλεσμα των ενεργειών του Μπόρις Τζόνσον.

Η φωτιά στη Μόρια αναφέρεται πλέον ως το επιστέγασμα της αποτυχίας της ευρωπαϊκής μετανα-

στευτικής πολιτικής

Θεμελιώδης απαίτηση
Η ασφάλεια είναι θεμελιώδης απαίτηση, δή-

λωσαν ευρωπαίοι αξιωματούχοι που κλήθηκαν
να σχολιάσουν την απόφαση της Astra Zeneca
να διακόψει προσωρινά τις δοκιμές στο εμβόλιο που αναπτύσσει για τον κορωνοϊό. Στο ίδιο
μήκος κύματος κινήθηκε και ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας, ο οποίος ανέφερε ότι τα

H ΛEΞH
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••••
Ιστορικές περικοπές

Εμπάργκο

Με 20% λιγότερες θέσεις εργασίας θα πορευτεί

γωγή και εξαγωγή συγκεκριμένων ειδών προϊόντος
ή ακόμα και η πλήρης διακοπή της εμπορικής συναλλαγής με μία συγκεκριμένη
χώρα ως επακόλουθο των
πολιτικών τακτικών, που έχει ως στόχο να
εφαρμόσει ένα κράτος. Ανήκοντας στην
κατηγορία των οικονομικών κυρώσεων, το
εμπάργκο συνηθίζεται κατά τη διάρκεια
ενός πολέμου, ενώ ενίοτε εφαρμόζεται και
για οικονομικούς ή πολιτικούς λόγους.

η Singapore airlines, η οποία ανακοίνωσε ότι μειώνει το ανθρώπινο δυναμικό της κατά 4.300
άτομα. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στις διεθνείς πτήσεις, καταγράφει με
τη συγκεκριμένη απόφαση τη μεγαλύτερη μείωση προσωπικού στην ιστορία της. Όσον αφορά
στο πτητικό της έργο εκτιμάται ότι η εταιρεία θα
λειτουργεί στο 50% της δυναμικότητάς της μέχρι
το πρώτο τρίμηνο του 2021, από το 8% που είναι
σήμερα. Για σκοπούς σύγκρισης σημειώνουμε
ότι η Qantas airways, ανταγωνιστική της Singapore airlines, προέβη σε μείωση του προσωπικού της σε ποσοστό 30%.

••••

Η απαγόρευση στην εισα-
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πρωτόκολλα υπάρχουν για να τηρούνται και
άρα είναι θετικό στοιχείο η προσπάθεια των
εταιρειών να διαφυλάξουν την επιστημονική
ακεραιότητα των δοκιμών τους. Δεν είναι ασυνήθιστη μια τέτοια απόφαση δήλωσε και ο επικεφαλής επιδημιολόγος των ΗΠΑ Άντονι Φάουτσι. Οι επικεφαλής της φαρμακευτικής πάντως σχολιάζοντας το συμβάν ανέφεραν ότι παρατηρήθηκε σε ένα από τα κέντρα διεξαγωγής
των δοκιμών ένα συμβάν το οποίο αξιολογείται
από επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων.

••••
Κυβερνοεπιθέσεις
Εξωτερικές παρεμβάσεις στις επικείμενες αμε-

ρικανικές εκλογές βλέπει η Microsoft από χάκερς που επιχείρησαν κυβερνοεπιθέσεις προκειμένου να πλήξουν στόχους συνδεδεμένους
με τις επικείμενες προεδρικές εκλογές στις
ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, οι επιθέσεις αφορούν στα
στρατόπεδα και των δυο μονομάχων της 3ης
Νοεμβρίου και προέρχονται από τη Ρωσία, την
Κίνα και το Ιράν. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο
της αμερικανικής εταιρείας λογισμικού, αντίστοιχα περιστατικά είχαν παρατηρηθεί και το
2016 ενώ σε μια περίπτωση η πηγή φαίνεται να
είναι η ίδια όπως και τότε. Να υπενθυμίσουμε
ότι, σύμφωνα με τις επίσημες αναφορές, Ρώσοι
χάκερς επιχείρησαν να υποσκάψουν την υποψηφιότητα της Χίλαρι Κλίντον για το προεδρικό
αξίωμα των ΗΠΑ διαδίδοντας fake news στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη σύλληψη ομάδας ημίγυμνων διαδηλωτών του περιβαλλοντικού κινήματος Extinction Rebellion προχώρησε η μητροπολιτική αστυνομία
του Λονδίνου, καθώς οι ακτιβιστές
είχαν δεθεί με αλυσίδες στα κάγκελα
γύρω από το βρετανικό Κοινοβούλιο.
Τουλάχιστον 13 ημίγυμνες γυναίκες
«προσκολλήθηκαν» στο εξωτερικό
του παλατιού του Ουέστμινστερ φορώντας κλειδαριές ποδηλάτων, με
στόχο να αποκαλύψουν τη «γυμνή
αλήθεια» για την κλιματική κρίση,
σύμφωνα με δηλώσεις του κινήματος.
Tις τελευταίες ημέρες, το κίνημα Extinction Rebellion έχει ξεκινήσει εκ
νέου τις διαμαρτυρίες του στους
δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας, έπειτα από παύση μηνών λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού. Το
νέο κύμα διαμαρτυριών οδήγησε τη
μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου να επιβάλει όρους στα μέρη
όπου επιτρέπεται να πραγματοποιούνται διαδηλώσεις, ενώ οι ακτιβιστές προειδοποιήθηκαν πως θα αντιμετωπίσουν ογκώδη πρόστιμα εφόσον δεν συμμορφωθούν με τους κανόνες περιορισμού της πανδημίας,
που απαγορεύουν συγκεντρώσεις
περισσότερων των 30 ατόμων. Ηδη,
περισσότεροι από 600 διαδηλωτές
έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια
των διαδηλώσεων, σύμφωνα με την
αστυνομία του Λονδίνου.
Πέρα από το εξωτερικό του βρετανικού Κοινοβουλίου, αυτή την
εβδομάδα οι δράσεις του κινήματος
εξαπλώθηκαν και σε άλλες περιοχές
του κεντρικού Λονδίνου. Σε μια ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στις
πρακτικές της βιομηχανίας μόδας,
το κίνημα οργάνωσε διαδήλωση έξω
από το κεντρικό κατάστημα της Nike,
στην Oxford Street, με στόχο, μεταξύ

ΛΟΝΔΙΝΟ. Κατά 68% μειώθηκαν
οι πληθυσμοί άγριων ειδών τις
τελευταίες τέσσερις δεκαετίες,
με την ανθρώπινη δραστηριότητα
και κατανάλωση να ευθύνονται
για τη δραματική αυτή μείωση,
σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η περιβαλλοντική οργάνωση WWF.
Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2020» εκτιμά ότι περισσότερα
από 4.392 είδη θηλαστικών, πτηνών, ψαριών, ερπετών και αμφίβιων έχουν υποστεί μείωση του
πληθυσμού τους μεταξύ 19702016. Η μελέτη αναφέρει ότι τέτοια δραστική συρρίκνωση πληθυσμού άγριων ζώων, όπως αυτή
που έχει καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες, δεν έχει σημειωθεί εδώ και εκατομμύρια χρόνια.
Εκτεταμένες περιοχές της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής έχουν πληγεί κατά προτεραιότητα από το φαινόμενο, με
τη μείωση των πληθυσμών να
φθάνει εκεί στο 94%. Η μετατροπή λιβαδιών, σαβάνας, δασών
και υδροβιότοπων σε καλλιεργημένες εκτάσεις, η υπερεκμετάλλευση της άγριας πανίδας, η εισαγωγή ξένων ειδών και η κλιματική αλλαγή είναι τα κύρια αίτια του φαινομένου.
Ο άνθρωπος, σύμφωνα με την
έρευνα, έχει αλλοιώσει ριζικά ποσοστό 75% της ξηράς, ενώ το
WWF υποστηρίζει ότι η καταστροφή οικοσυστημάτων απειλεί
τώρα συνολικά 1 εκατομμύριο
είδη, 500.000 είδη ζώων και φυτών και 500.000 είδη εντόμων,
τα οποία αναμένεται να εξαφανιστούν μέσα στις επόμενες δεκαετίες και αιώνες.

Γυμνόστηθη ακτιβίστρια... κλειδωμένη

στα κάγκελα του Κοινοβουλίου.

άλλων, την ενημέρωση των περαστικών για τρόπους με τους οποίους
μπορούν να επαναχρησιμοποιήσουν
τα παλιά ή ανεπιθύμητα ρούχα τους.

«Εγκληματίες»
Οι νέες δράσεις του Extinction
Rebellion έχουν προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις της Βρετανίδας
υπουργού Εσωτερικών, Πρίτι Πάτελ,
η οποία χαρακτήρισε τους ακτιβιστές
«αυτοαποκαλούμενους οικολογικούς
σταυροφόρους, που έχουν μετατραπεί σε εγκληματίες», ενώ δεσμεύθηκε
να αποτρέψει την «αναρχία» στους
δρόμους του Λονδίνου. Παράλληλα,
ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον
αποκάλεσε «επιεικώς απαράδεκτη»
πρόσφατη δράση του κινήματος,
κατά την οποία εμπόδισαν την παράδοση ορισμένων βρετανικών εφημερίδων.

A.P.

Δραματική μείωση του πληθυσμού
άγριων ειδών τις τελευταίες δεκαετίες

A.P.

«Αλυσίδα» οικολόγων
ακτιβιστών στη Βουλή

Eίδη όπως η πολική αρκούδα κινδυνεύουν άμεσα εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής, για την οποία ευθύνεται κυρίως η ανθρώπινη
δραστηριότητα.
<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με έκθεση
του WWF, τα τελευταία 40 χρόνια έχουν
μειωθεί κατά 68%,
ενώ σε κάποιες περιοχές κατά 94%.

Παρότι η έκθεση διαπιστώνει
ότι η «φύση καταστρέφεται με
πρωτόγνωρα ταχύ ρυθμό», ειδικοί
εκτιμούν ότι η τάση αυτή μπορεί
ακόμη να αναστραφεί, με επείγοντα μέτρα, όπως είναι η αλλαγή
του τρόπου παραγωγής και κατανάλωσης τροφίμων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
και η προστασία του φυσικού
πλούτου.

Υδροβιολόγοι προειδοποιούν
ότι η βιοποικιλότητα πλήττεται
κυρίως στα είδη γλυκού νερού,
με ποσοστό 85% των υδροβιότοπων να έχουν εξαφανιστεί από
τη Βιομηχανική Επανάσταση μέχρι σήμερα.
Οι πληθυσμοί θηλαστικών,
πτηνών, αμφίβιων, ψαριών και
ερπετών γλυκού νερού μειώνονται κατά 4% ανά έτος από το 1970
και μετά.
«Η πιο δραματική μείωση καταγράφεται στο γλυκό νερό εξαιτίας της κατασκευής φραγμάτων
και της αλόγιστης αξιοποίησης
των πόσιμων υδάτων για παραγωγή τροφίμων», εξηγεί η Ρεμπέκα Σο, επικεφαλής επιστημονικών υπηρεσιών του WWF. Για
τη μείωση των πληθυσμών
άγριων ειδών ευθύνεται κυρίως
η ανθρώπινη δραστηριότητα.
«Για να τροφοδοτήσουμε τον τρόπο ζωής μας στον 21ο αιώνα επιλέξαμε την υπερεκμετάλλευση
της γης. Κινητήρια δύναμη της
εξαφάνισης των πληθυσμών
άγριων ειδών είναι η καταστροφή
των βιότοπων, που προκαλείται
από τη γεωργία, με στόχο τη σίτιση των ανθρώπων», προσθέτει
η Σο.
Η συνεχιζόμενη καταστροφή
του περιβάλλοντος θα έχει, όμως,
δεινές συνέπειες και για τον άνθρωπο. «Η ενίσχυση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής
αυξάνει τον κίνδυνο ξεσπάσματος
ζωονοτικών νόσων, όσων μεταπηδούν δηλαδή από τα ζώα στον
άνθρωπο, όπως είναι ο κορωνοϊός», αναφέρει στην έκθεσή του
το WWF.
REUTERS
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Πονοκέφαλος τραπεζών τα επερχόμενα ΜΕΔ
Τελειώνει η περίοδος χάριτος που έχει δοθεί στους δανειολήπτες για αναστολή των δόσεών τους μέχρι το 2020
τοιου χαρακτήρα υπήρχε και εντός
οικονομικής ανάλυσης της ΚΤΚ
τους προηγούμενους μήνες. «Η
αναστολή των δόσεων και εκποιήσεων, που αποφασίστηκε στο
πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας, είναι εξ ορισμού προσωρινού χαρακτήρα και
δεν μπορούν να επιλύσουν διαρθρωτικές αδυναμίες», ενώ ο Διοικητής τόνισε πως «η πώληση των
ΜΕΔ μπορεί να ανακουφίζει τους
ισολογισμούς των εμπορικών τραπεζών αλλά ο αντίκτυπος στο ιδιωτικό χρέος παραμένει αφού τα δάνεια αυτά δεν διαγράφονται».

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μόλις τρεις μήνες περίοδο χάριτος
έχουν οι δανειολήπτες που έχουν
αιτηθεί αναστολή δόσεων των δανείων τους. Από τον Ιανουάριο, οι
τράπεζες θα αρχίσουν να λαμβάνουν ξανά δόσεις από τους συνολικά 50.586 δανειολήπτες που έχουν
μπει στο πρόγραμμα αναστολής
δόσεων από τον Μάρτη του 2020.
Η συμβατική αξία των δανείων,
για τα οποία ζητήθηκε αναστολή
δόσεων βάσει των τελευταίων δη<
<
<
<
<
<

Ακόμα δεν έχει ληφθεί
η οποιαδήποτε απόφαση, ωστόσο σε υψηλό
επίπεδο συζητείται το
ενδεχόμενο να επεκταθεί το πρόγραμμα αναστολής δόσεων για τους
ξενοδόχους και συναφείς κλάδους.
μοσιευμένων στοιχείων, ανήλθε
στις 19 Ιουνίου σε 11,74 δισεκατομμύρια, ποσό που αγγίζει το πολύ
μεγάλο 60% των συνολικών δανείων της Κύπρου. Το ποσοστό αυτό
είναι «τρομακτικό», σύμφωνα με
οικονομικούς κύκλους, ενώ αν με
μια «συντηρητική» εκτίμηση θέσουμε πως ένα 10 – 20% από αυτούς
τους 50.586 δανειολήπτες δεν καταφέρουν να επιστρέψουν στην
«κανονικότητα» καταβολής των
δόσεών τους, τότε τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Κύπρο δεν
θα παραμείνουν στα 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε μία Κύπρο, ιδιαίτερα,

Ο αστερίσκος

Η αναστολή των δόσεων και εκποιήσεων, που αποφασίστηκε στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδη-

μίας, είναι εξ ορισμού προσωρινού χαρακτήρα, ανέφερε ο Διοικητής της Κεντρικής.
που τη δεδομένη στιγμή τα ΜΕΔ
ανέρχονται στο 30% των συνολικών
δανείων που έχουν δοθεί, ενώ συγκριτικά ο μέσος ευρωπαϊκός όρος
είναι στο 3 – 5%. Το πρόβλημα που
θα δημιουργηθεί θα είναι τεράστιο
για ακόμα μία φορά και για μία μικρή οικονομία όπως της Κύπρου.
Όλες οι προσπάθειες των τραπεζών
με θυσίες κερδών από το 2013,
ώστε να γίνουν προβλέψεις, αυξήσεων των τμημάτων που αντιμετωπίζουν τα μη εξυπηρετούμενα
και όλες οι πράξεις που έχουν γίνει
με αγοραστές δανείων, δεν θα
έχουν το αποτέλεσμα της προσπά-

θειας που πραγματικά καταβλήθηκε. Οι τράπεζες ήδη έχουν αντιληφθεί το μεγάλο πρόβλημα και βλέπουμε από τα αποτελέσματα του
2021 να «φορτώνουν» συνεχώς
προβλέψεις για τα ήδη υπάρχοντα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια που
έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους. Η
πρακτική αυτή θα συνεχίσει για
όλη τη χρονιά, όπως πληροφορείται
η «Κ» από τραπεζικές πηγές, αφού
η θωράκιση των τραπεζών από τα
ΜΕΔ είναι υψίστης σημασίας γι’
αυτές και την οικονομία, παρόλο
που πλέον δεν υπάρχει μεγάλη συσχέτιση του τραπεζικού τομέα της

Κύπρου με την οικονομία. Το κώδωνα του κινδύνου «χτύπησε» ξανά
ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κωνσταντίνος Ηροδότου εντός
της εβδομάδας. «Οι κυπριακές τράπεζες θα πρέπει να είναι έτοιμες
να αντιμετωπίσουν ένα νέο κύκλο
κόκκινων δανείων, ως αποτέλεσμα
της πανδημίας του κορωνοϊού»,
τόνισε ο Διοικητής της Κεντρικής
κατά την ομιλία του στην ετήσια
γενική συνέλευση του Συνδέσμου
Τραπεζών. Είναι η δεύτερη φορά
που έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου μέσα στους μήνες της πανδημικής κρίσης, ενώ αναφορά τέ-

Ακόμα δεν έχει ληφθεί η οποιαδήποτε απόφαση, ωστόσο σε υψηλό επίπεδο συζητείται το ενδεχόμενο όπως έχει ξαναγράψει η «Κ»
να επεκταθεί το πρόγραμμα αναστολής δόσεων για τους ξενοδόχους
και συναφείς κλάδους μέχρι να αρχίσει ξανά η τουριστική περίοδος.
Δηλαδή να υπάρξει παράταση για
το πρώτο τρίμηνο του 2021. Η συμβατική αξία των δανείων για τα
οποία ζητήθηκε αναστολή δόσεων
ανήλθε στις 19 Ιουνίου σε 11,74
δισεκατομμύρια, από 11,44 δισ.
που ανέρχονταν στις 5 Ιουνίου, εκ
των οποίων τα 7,07 δισ. αφορά σε
επιχειρηματικά δάνεια και το υπόλοιπο, 4,67 δισ. αφορά δάνεια νοικοκυριών. Αναλυτικότερα, στα 1,37
δισεκατομμύρια ανήλθε στις 19
Ιουνίου του 2020 το συνολικό ποσό
των δόσεων χορηγήσεων που έχουν
ανασταλεί, ύστερα από σχετικό αίτημα δανειοληπτών, από τα 1,31
δισ. που ανερχόταν στις 5 Ιουνίου
του 2020. Αναστολή δανείων αιτήθηκαν συνολικά 50.586 δανειολήπτες, εκ των οποίων οι 44.428
αφορούν νοικοκυριά και οι 6.158

επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία αφορούν σε δάνεια
που είχαν καθυστέρηση μέχρι 30
ημέρες τόσο σε αδειοδοτημένα πιστωτικά ιδρύματα όσο και σε εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, από το
συνολικό ποσό των δόσεων που
έχουν ανασταλεί, ποσό ύψους
929,468 εκατ. αφορά σε εταιρικά
δάνεια και 408,206 εκατ. σε δάνεια
νοικοκυριών.
Από τα εταιρικά δάνεια, βάσει
των στοιχείων της ΚΤΚ, το μεγαλύτερο ποσό των δανείων για τα
οποία ζητήθηκε μέχρι τις 19 Ιουνίου
του 2020 αναστολή δόσεων, αφορά
στον τομέα φιλοξενίας και εστίασης
με μικτή αξία 1,8 δισ. από 728 δανειολήπτες. Ακολουθεί ο τομέας
των δραστηριοτήτων ακίνητης
ιδιοκτησίας με 1,3 δισ., (691 δανειολήπτες), οι κατασκευές με μικτή
αξία δανείων 1,2 δισ. (628 δανειολήπτες) και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 1,2 δισ. (1.770 δανειολήπτες).

Από την αντίπερα όχθη

Μέσα στο -ομολογουμένως ανησυχητικό- 60% των δανειοληπτών
που αιτήθηκαν αναστολή δόσεων
δανείων (μορατόριουμ), προκύπτει
πως υπάρχει ένα 40% το οποίο δεν
αιτήθηκε, αν και είχε και αυτό τη
δυνατότητα να αιτηθεί αναστολή
δόσεων. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει
ένα μεγάλο μέρος δανειοληπτών
που αντιστέκονται σε αυτή την τάση και θέλουν να μην επεκταθεί η
περίοδος αποπληρωμής των δανείων τους από την αρχική συμφωνία όταν σύναψαν το δάνειο.
Ενδεχομένως οι τράπεζες τώρα να
πρέπει να εντοπίσουν ποιοι είναι
αυτοί οι καλοπληρωτές, να τους
προσεγγίσουν και να τους κάνουν
πελάτες.

ς

ΠΡΟπτυχιακά

ΤΟ
ΝΕΑΠΟΛΙΣ
δίπλα σου!

σπουδασε με ασφαλεια!
ȀȐȞİȝİĲİȖȖȡĮĳȒ

tȜɂɈɕɃɀɊɀȝƇɂɎȾɂɉɔɊȾɐɆ

tșɉɎɂɋȾɃɋɈɆɂɃɔ

tȫɉȺƇȾȿɂɃɔ ȣɈȼɂɊɋɂɃɔɃȺɂ
ȮɉɀɅȺɋɈɈɂɃɈɆɈɅɂɃɒ

tȝɃɋɕɅɀɊɀɃȺɂ
șɆɒƇɋɌɇɀșɃɂɆɔɋɐɆ

tȯɌɎɈɄɈȼɕȺ
tȥɈɅɂɃɔ
tȜɂȾɁɆȾɕɑȪɎɓɊȾɂɑɃȺɂșɊɍɒɄȾɂȺ

tȝɍȺɉɈɊɓɆɀȨɄɀɉɈɍɈɉɂɃɔ

tȨɈɄɂɋɂɃɔȤɀɎȺɆɂɃɔ

tȯɀɍɂȺɃɔȝƇɂɎȾɂɉɀɅȺɋɂɃɗɋɀɋȺ

Μάθε περισσότερα:
Τ.: +357 26843331
E: recruitment@nup.ac.cy
W: www.nup.ac.cy

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:
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Μπήκαν
ξανά τα ΜΕΔ
στην ατζέντα
της Τρόικα
Ξεκινά ο προγραμματισμένος
μεταμνημονιακός έλεγχος της Κύπρου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τη Δευτέρα ξεκινά ο προγραμματισμένος μεταμνημονιακός έλεγχος
της Κύπρου από το κλιμάκιο της
Τρόικα και αυτή τη φορά τα δεδομένα είναι εντελώς διαφορετικά
σε σχέση με τα δεδομένα που
ίσχυαν όταν το κλιμάκιο είχε επισκεφθεί την Κύπρο τον Σεπτέμβριο
του 2019. Η πανδημία έχει αλλάξει
τις προτεραιότητες για όλα τα κρά<
<
<
<
<
<

Ο μεταμνημονιακός
έλεγχος της Τρόικα
θα γίνεται ανά εξάμηνο
μέχρι να αποπληρωθεί
το 75% του ποσού του
δανείου που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας.
τη, με την ατζέντα των τροικανών
να έχει τροποποιηθεί. Οι ανησυχίες
της Τρόικα για την κυπριακή οικονομία το 2019 επικεντρώνονταν
σε κυρίως δύο θέματα. Τη βιωσιμότητα του τότε νέου Γενικού Σχεδίου Υγείας της Κύπρου (ΓεΣΥ),
αλλά και τις αποφάσεις για τους
μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.
Όπως έγραψε η «Κ» στην οικονο-

μική έκδοση της Τετάρτης για την
επικείμενη επίσκεψη των τροικανών στο νησί, το θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων επανέρχεται στο προσκήνιο. Γι’ αυτό, εξάλλου, απορρίφθηκε μία τρίτη τρίμηνη παράταση στις εκποιήσεις
από τις τράπεζες. Δεν θα ήταν καθόλου ικανοποιημένη η Τρόικα με
μία ακόμα παράταση στις εκποιήσεις, ιδίως για περιπτώσεις που
χρονολογούνται πολλά χρόνια πριν
την περίοδο της πανδημίας και δεν
έχουν καμία σχέση με τις οικονομικές δυσκολίες που θα προκύψουν
στον κοινωνικό ιστό. Η Τρόικα θα
βρει αυτή τη φορά ένα ΓεΣΥ το
οποίο έχει μπει στη δεύτερή του
φάση, έχουν αυξηθεί βεβαίως οι
εισφορές, αλλά λειτουργεί και ορθά
παρά τις όποιες αδυναμίες παρουσιάζει.
Ο κίνδυνος των αποφάσεων των
δικαστηρίων για επιστροφή των
μισθών των δημοσίων υπαλλήλων
έχει εξαλειφθεί. Αρχές Απριλίου
το Ανώτατο δικαστήριο έκρινε ως
νόμιμες τις αποκοπές που έγιναν
κατά την περίοδο της κρίσης στους
μισθούς των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα και έκρινε πως το
κράτος μπορεί να περιορίσει τους
μισθούς, εάν κριθεί σκόπιμο. Η
πανδημία, ωστόσο, έχει δημιουργήσει προβλήματα –όπως σε όλες
τις οικονομίες- και στην κυπριακή.
Το πλεόνασμα των 603 εκατομμυρίων ευρώ που παρουσίασε στο τέλος του 2019 μετά τις παρεμβάσεις
δημοσιονομικού περιεχομένου των
1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και τις

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά την έξοδο της Κύπρου από τις μνημονιακές της υποχρεώσεις και ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε δομικές μεταρρυθμίσεις οι
οποίες της είχαν υποδειχθεί.
παρεμβάσεις για ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων στα
1,7 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν
φτάσει την Κύπρο να έχει έλλειμμα
στο επτάμηνο ύψους 943 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι συνολικές
δαπάνες στο επτάμηνο έφτασαν
τα 5.180,9 εκατ. ευρώ και τα συνολικά έσοδα για την ίδια περίοδο
μειώθηκαν και έφτασαν στα 4.250
εκατ. ευρώ. Την ίδια ώρα, η ανεργία
που συνεχώς μειωνόταν και είχε
φτάσει στο 6,5%, τα πιο πρόσφατα
στοιχεία δείχνουν ότι έχει ανέβει
ελαφρώς στο 7,1%. Και με την τάση
μειώσεων των μισθών και επιχειρηματικής πίεσης αναμένεται να
ανέβει για ακόμα μια φορά, αυτή
τη φορά στο 9%.
Όσον αφορά στο δημόσιο χρέος,
η Τρόικα θα βρει την Κύπρο να κυμαίνεται –όπως ανέφερε το ΥΠΟΙΚ
την προηγούμενη εβδομάδα- στο
120%, έναντι του 95,5% στα τέλη
του 2019 πριν την πανδημία. Οι
ίδιες εκτιμήσεις του ΥΠΟΙΚ θέλουν
το δημόσιο χρέος να μειωθεί στο
116,8% του ΑΕΠ στα τέλη του 2020.
Η Κομισιόν πάντως αναμένει ύφεση

ΑΡΘΡΟ

7,4% για την Κύπρο και έλλειμμα
7% του ΑΕΠ για το 2020, βάσει των
εαρινών της προβλέψεων. Η Επιτροπή υπολογίζει το ΑΕΠ στην Κύπρο να συρρικνωθεί κατά -7,4%
του ΑΕΠ το 2020, αλλά το 2021 να
επέλθει ανάπτυξη στο 6,1%. Τέλος,
το έλλειμμα θα αυξηθεί στο 7% του
ΑΕΠ το 2020 ενώ θα περιοριστεί
στο 1,8% το 2021. Επιστρέφοντας
στο σημείο των μη εξυπηρετούμενων δανείων, αυτό το Σεπτέμβριο
η Τρόικα θα βρει το κυπριακό τραπεζικό σύστημα να έχει στον ισολογισμό του 9 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ο μόνος δείκτης που είναι
καλύτερος από αυτό του Σεπτεμβρίου του 2019, που ήταν στα 10,5
δισεκατομμύρια τα ΜΕΔ. Εντούτοις,
το πρόβλημα είναι πως τα 9 δισ.
δεν αναμένεται να παραμείνουν
σε αυτό τον αριθμό και θα αυξηθούν
αρκετά μετά το τέλος του μέτρου
για το μορατόριουμ δόσης των δανείων τον Δεκέμβριο. Οι μέχρι τώρα
εκτιμήσεις πλέον και από την Κεντρική Τράπεζα, θέλουν αύξηση των
ΜΕΔ κατά το πρώτο τρίμηνο του
2021.

Με το βλέμμα και στις μεταρρυθμίσεις
Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά

την έξοδο της Κύπρου από τις μνημονιακές της υποχρεώσεις και
ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε
δομικές μεταρρυθμίσεις οι οποίες
της είχαν υποδειχθεί. Αυτή ήταν
εξάλλου και η κριτική που είχε
ασκηθεί στην Κύπρο, ότι ενδεχομένως να έπρεπε να παραμείνει
εντός μνημονίου ώστε να προχωρήσει -παρά τις όποιες αντιρρήσεις υπήρξαν στο εσωτερικό για
αρκετές τομές- σε μεταρρυθμίσεις. Φυσικό και επόμενο να της
υποδειχθεί η ανάγκη για αλλαγές
στη δικαιοσύνη, ώστε να καταστούν αποτελεσματικότερες οι δικαστικές διαδικασίες σε περιπτώσεις αφερεγγυότητας. Πρόσθετα,
η Τρόικα είχε επισημάνει την
ανάγκη για μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, αφού κατά την
ίδια, θα ενίσχυε την αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα και
θα στήριζε τη βιωσιμότητα των δη-

μόσιων οικονομικών. Η Τρόικα είχε επισημάνει πως τα δημόσια οικονομικά και συγκεκριμένα αυτό
του κρατικού μισθολογίου, είναι
υψηλό. Τέλος, δεν αποκλείεται να
αναφέρουν ξανά την ανάγκη της
ιδιωτικοποίησης ημικρατικών οργανισμών, όπως είναι η Cyta. Η θέση της κυβέρνησης ήταν πάντως,
σύμφωνα με την τελευταία διαθέσιμη πληροφόρηση, να γίνει μια
μερική αποκρατικοποίηση, δηλαδή μετοχοποίηση. Αξίζει να σημειωθεί πως η δημιουργία του εμπορικού δικαστηρίου, κάτι που επιζητούσε η Τρόικα, έχει δρομολογηθεί.
Ο μεταμνημονιακός έλεγχος της
Τρόικα θα γίνεται ανά εξάμηνο μέχρι να αποπληρωθεί το 75% του
ποσού του δανείου που έχει συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία από
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και το ΔΝΤ. Το δάνειο από
το ΔΝΤ έχει ήδη αποπληρωθεί.

/ Της ΑΝΤΡΙΑΣ ΛΑΟΥ*

Διαφύλαξη των θέσεων εργασίας και αξιοποίηση των εργαλείων της Ε.Ε.
Λίγο πριν τη λήξη του τρίτου τριμήνου
του 2020 και την πανδημία του COVID-19 να έχει επηρεάσει ολόκληρο
τον πλανήτη, ο αντίκτυπος των νέων
δεδομένων φαίνεται να ξεπερνά το
σενάριο κάθε φαντασίας καθώς οι
κοινωνικο-οικονομικές της επιπτώσεις
δεν προβλέπεται να απαμβλυνθούν
στο άμεσο μέλλον. Η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει με αργότερους
από τους προβλεπόμενους ρυθμούς
εξαιτίας του φόβου που έχει δημιουργηθεί, της επιβολής τοπικών lockdowns εκεί όπου υπάρχουν αυξημένα
περιστατικά εντοπισμού κρουσμάτων
και, των περιοριστικών μέτρων που
εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ
από τις διάφορες κυβερνήσεις.
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) καταγράφηκε μεταξύ των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεύτερο
τρίμηνο ύφεση της τάξεως του 11,8%
στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
(GDP) σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο
του 2020. Η ύφεση που προκλήθηκε
ένεκα των περιορισμών του κορωνοϊού, είναι η μεγαλύτερη που έχει
καταγραφεί από το 1995, όταν άρχισε
η δημοσίευση των σχετικών στοιχείων. Στο πρώτο τρίμηνο του έτους
η ύφεση στην Ευρωζώνη ήταν 3,7%
σε τριμηνιαία βάση και 3,2% σε ετήσια
βάση.Επιπρόσθετα, η Eurostat καταγράφει πως η απασχόληση στην
Ευρωζώνη μειώθηκε κατά 3,1% στο
δεύτερο τρίμηνο σε ετήσια βάση και
κατά 2,9% σε τριμηνιαία βάση που
είναι επίσης οι μεγαλύτερες μειώσεις
από το 1995. Στην Κύπρο ο αριθμός
των απασχολουμένων μειώθηκε ελαφρά περισσότερο από τον μέσο όρο
και συγκεκριμένα κατά 1,1% σε ετήσια βάση και κατά 0,9% σε σύγκριση
με το πρώτο τρίμηνο.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός
ότι οι τάξεις των εργαζομένων που
έχουν πληγεί ή θα πληγούν περισσότερο από αυτή την κρίση είναι οι
γυναίκες, το χαμηλά αμειβόμενο και
συχνά ανειδίκευτο προσωπικό που
δεν έχει την ευχέρεια να εργαστεί
από το σπίτι, οι αυτοεργαζόμενοι και
οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση
ή με προσωρινά συμβόλαια εργασίας,
οι νέοι απόφοιτοι σχολείων και πανεπιστημίων καθώς και η γενιά των
σημερινών τριαντάρηδων. Μάλιστα,
οι τελευταίοι, φαίνεται να πλήττονται
για δεύτερη φορά μετά την προηγούμενη οικονομική κρίση, γεγονός που
επιφέρει σοβαρές συνέπειες στις απολαβές και τις μελλοντικές τους προοπτικές εργοδότησης και ανέλιξης.
Και ενώ φαινομενικά τα επίπεδα
ανεργίας στην Κύπρο φαίνεται να
είναι ακόμη καθησυχαστικά, δεν
πρέπει να ξεχνάμε πως αυτό οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό στα ειδικά σχέδια
τα οποία έχει κηρύξει η Κυπριακή
Κυβέρνηση προς στήριξη των επιχειρήσεων και διασφάλιση των θέσεων εργασίας. Κοιτώντας την επόμενη μέρα, είναι πιο επιτακτικό από
ποτέ να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχει θέσει στην διάθεση
των κρατών μελών της η Ευρωπαϊκή
Ένωση προκειμένου να εξασφαλιστεί
η αντιμετώπιση της κρίσης. Τα μέτρα
που προτάσσει η ΕΕ εκτείνονται
μέσω του Next Generation σε τρεις
πυλώνες και ανέρχονται στα 750 δισ.
ευρώ:
- Στήριξη των κρατών μελών για
ανάκαμψη
- Επανεκκίνηση της οικονομίας
και στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων
- Αξιοποίηση των διδαγμάτων από
την κρίση
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Μια πιο κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητα
να καταργήσει τις εξαρτήσεις από τρίτους και
να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες νέες
θέσεις εργασίας.
Η Επιτροπή παραμένει πλήρως
προσηλωμένη στην υλοποίηση των
δύο εμβληματικών πρωτοβουλιών
της, της πράσινης και της ψηφιακής
μετάβασης, που είναι καίριας σημασίας για την επανεκκίνηση της ευρωπαϊκής οικονομίας ενώ όλοι οι πόροι θα διοχετεύονται μέσω προγραμμάτων της ΕΕ στα εξής:
1. Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία είναι
η αναπτυξιακή μας στρατηγική.
Ένα μαζικό κύμα ανακαίνισης με
σκοπό τον εκσυγχρονισμό των κτιρίων και των υποδομών ζωτικής σημασίας της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής ενός εκατομμυρίου σημείων φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.
Ένα εκατομμύριο νέες πράσινες
θέσεις εργασίας. Μια πιο κυκλική οικονομία έχει τη δυνατότητανα καταργήσει τις εξαρτήσεις από τρίτους
και να δημιουργήσει εκατοντάδες
χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.
Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα
στο πιάτο» στηρίζει τους αγρότες
ώστε να παρέχουν στους Ευρωπαίους
οικονομικά προσιτά, θρεπτικά, ασφαλή και βιώσιμα τρόφιμα.
Για τη στήριξη των φυσικών οικοσυστημάτων μας, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε πρόσφατα στρα-

τηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030, ενώ επίκειται μια δασική στρατηγική.
Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα
στηρίξει την επανεκπαίδευση εργαζομένων και θα δημιουργήσει οικονομικές ευκαιρίες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
2. Μια βαθύτερη και πιο ψηφιακή ενιαία
αγορά
Η Ευρώπη θα επενδύσει περισσότερο στην καλύτερη συνδεσιμότητα και στη βιομηχανική και τεχνολογική παρουσία της. Τεχνολογίες
όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοασφάλεια, τα δεδομένα και οι
υποδομές υπολογιστικού νέφους, τα
δίκτυα 5G και 6G, οι υπερυπολογιστές
και οι κβαντικοί υπολογιστές, καθώς
και οι τεχνολογίες αλυσίδας συστοιχιών θα έχουν πολλαπλασιαστικό
αντίκτυπο και θα αυξήσουν τη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης.
Η Επιτροπή θα αναλάβει νομοθετική δράση σχετικά με την κοινή
χρήση δεδομένων και τη διακυβέρνηση, η οποία θα οδηγήσει σε νόμο
για τα δεδομένα. Καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται να διογκωθεί
τα επόμενα χρόνια, θα βελτιωθεί το
νομικό πλαίσιο για τις ψηφιακές υπηρεσίες, με σαφείς κανόνες για τις διαδικτυακές πλατφόρμες.
Μια νέα στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια θα ενισχύσει τη συνεργασία, τις γνώσεις και την ικανότητα της ΕΕ με στόχο τη διατήρηση
της ασφάλειας των ψηφιακών υποδομών μας.
3. Μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάκαμψη
SURE (Support mitigating Unemployment Risks in Emergency) - Στήριξη για τον μετριασμό των κινδύνων
ανεργίας σε κατάσταση έκτακτης

ανάγκης - Προβλέπει 100 δισ. ευρώ
για βοήθεια προς τους εργαζομένους
και τις επιχειρήσεις. Η Επιτροπή προτίθεται να κάνει χρήση παρόμοιων
μηχανισμών στο μέλλον.
Η ενισχυμένη στήριξη της απασχόλησης των νέων βοηθά τις ευάλωτες ομάδες εργαζομένων, μεταξύ
των οποίων και οι νέοι, να δημιουργήσουν ένα οικονομικό απόθεμα και
να αποκτήσουν εργασία, κατάρτιση
και εκπαίδευση. Καθώς οι γυναίκες
υπερεκπροσωπούνται σε θέσεις εργασίας στην πρώτη γραμμή χωρίς
να λαμβάνουν ίσες αμοιβές με άνδρες
συναδέλφους τους, είναι αναγκαίο
να γεφυρωθεί το μισθολογικό χάσμα
μεταξύ των φύλων, μεταξύ άλλων με
τη λήψη μέτρων για τη μισθολογική
διαφάνεια.
Για να βοηθήσει τα κράτη μέλη
να παράγουν φορολογικά έσοδα, η
Επιτροπή θα εντείνει την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.
Καθώς η Ευρώπη ξεκινά την πορεία της ανάκαμψης προς μια πιο
πράσινη και ψηφιακή οικονομία,
είναι σημαντικότερη από ποτέ η
ανάγκη βελτίωσης και προσαρμογής
των δεξιοτήτων, της γνώσης και της
τεχνογνωσίας. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει ένα θεματολόγιο δεξιοτήτων για την Ευρώπη και ένα σχέδιο
δράσης για την ψηφιακή εκπαίδευση.
4. Οικοδόμηση μιας ανθεκτικότερης
Ένωσης
Μια νέα φαρμακευτική στρατηγική θα αντιμετωπίσει κινδύνους
που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, όπως οι ικανότητες
παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας
έτσι τη στρατηγική αυτονομία της
Ευρώπης.

Ένα νέο σχέδιο δράσης για τις
πρώτες ύλες κρίσιμης σημασίας θα
ενισχύσει τις κρίσιμες αγορές για
την ηλεκτρονική κινητικότητα, τις
μπαταρίες, τις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας, τα φαρμακευτικά προϊόντα, την αεροδιαστημική, την άμυνα και τις ψηφιακές εφαρμογές.
Η ΕΕ θα ξεκινήσει επισκόπηση
της εμπορικής πολιτικής για να εξασφαλιστεί η συνεχής ροή αγαθών
και υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο και η μεταρρύθμιση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Η
ΕΕ θα ενισχύσει τον έλεγχο των
άμεσων ξένων επενδύσεων και θα
παρουσιάσει Λευκή Βίβλο σχετικά
με νομική πράξη για τις ξένες επιδοτήσεις.
Η Επιτροπή θα ενισχύσει τον
μηχανισμό rescEU ώστε να δημιουργηθεί μια μόνιμη ικανότητα για
τη διαχείριση κάθε είδους κρίσης,
μεταξύ άλλων με τη δημιουργία
υποδομών για την αντιμετώπιση
καταστάσεων έκτακτης ανάγκης,
μεταφορικής ικανότητας και ομάδων
στήριξης έκτακτης ανάγκης.
Είναι γεγονός ότι οι χώρες της
Ευρωζώνης έχουν διαχειριστεί στην
πλειονότητα τους αποτελεσματικά
την κρίση της πανδημίας μέχρι τώρα. Εφόσον εξακολουθούμε να πορευόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά,
οι στρατηγικοί σχεδιασμοί που θα
ακολουθήσουν πρέπει να είναι στη
βάση της «νέας κανονικότητας»
που θα προσβλέπει στον άνθρωπο,
τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον
αλλά και την διαρκή βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας.

* Η Άντρια Λαού είναι Επικεφαλής
Γραφείου ΟΕΒ Λεμεσού-Πάφου.
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Μετρούν ζημιές με το βλέμμα στο αύριο
Καταστροφική η φετινή χρονιά για αρκετά επαγγέλματα που εξαρτώνται από τον τουρισμό – Τρεις επαγγελματίες μιλούν στην «Κ»
Της AΝΤΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟYΛΟΥ

ξενοδοχεία από τα μέσα του Οκτώβρη ενώ ορισμένοι ξενοδόχοι θα
κλείσουν αρχές Οκτωβρίου και θα
επαναλειτουργήσουν γύρω στον
Μάρτιο. Σύμφωνα με τον κ. Μιχαηλίδη, για το 2021, παρόλο που είναι
νωρίς, εάν είναι έτοιμο το εμβόλιο
για τον κορωνοϊό ή καλύτερη διαχείριση της πανδημίας και συνέχιση
της καλής επιδημιολογικής εικόνας
και άνοιγμα αγορών όπως της Ρωσίας πιθανόν να υπάρξει μεγαλύτερη
τουριστική ροή προς την Κύπρο.
Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
για το 2021, οι πληρότητες θα είναι
σημαντικά χαμηλότερες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια.

Μία μεγάλη λίστα επαγγελμάτων
επηρεάζεται από το πλήγμα που
έχει δεχθεί ο τουρισμός λόγω της
πανδημίας και των αλυσιδωτών επιπτώσεων που επέφεραν τα περιοριστικά μέτρα. Τις δυσκολίες αυτής
της περιόδου, αλλά και κάποια σχέδια ενόψει των ζοφερών επερχόμενων ετών, καθώς δεν αναμένεται
επάνοδος στα δεδομένα του τουρισμού που υπήρχαν το 2019, πριν
το 2023 ή 2024 όπως ανέφερε και
ο Υφυπουργός Τουρισμού, καταθέτουν στην «Κ», ο CEO των ξενοδοχείων, Anabelle , Almyra, Aloe Hotel,
Anassa Hotel, Θάνος Μιχαηλίδης
(πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ Πάφου), ο Πρό-

Η χειμερινή περίοδος
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Μεταφερόμαστε από
το μαζικό τουρισμό και
γκρουπ σε μεμονωμένα
ταξίδια.
εδρος του Συνδέσμου Τουριστικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA) Βασίλης
Σταματάρης και ο ιδιοκτήτης του
Lemon Park και εκπρόσωπος του
Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών εκδηλώσεων, Κωνσταντίνος
Μωσαϊκός.

Σε αχαρτογράφητα νερά
Ο CEO των ξενοδοχείων, Anabelle
, Almyra, Aloe Hotel, Θ. Μιχαηλίδης
χαρακτηρίζει καταστροφική τη φε-

Τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο οι πληρότητες ήταν ιδιαίτερα χαμηλές στις πλείστες ξενοδοχειακές μονάδες, ενώ η εγχώρια αγορά ήταν αυτή που κυριάρχησε.
τινή χρονιά για τον ξενοδοχειακό
τομέα με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί.
«Εάν δεν υπήρχε το σχέδιο στήριξης των ξενοδοχοϋπαλλήλων και
το μορατόριουμ στις δόσεις, η ζημιά
στη βιομηχανία θα ήταν τρομακτική.
Με αυτά τα σχέδια προσπαθήσαμε
και προσπαθούμε να διατηρηθούμε.
Πάλι είναι δύσκολο. Εάν κάποιες
άλλες αγορές ήταν ανοιχτές ίσως
να είχαμε περισσότερο τουριστικό

ρεύμα, απλώς διαφάνηκε ότι πρέπει
να είμαστε πάντοτε ευέλικτοι για
να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες
της αγοράς και να περιορίζουμε τη
ζημιά ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις
που θεωρούνται ακραίες».Όλα τα
σχέδια των ξενοδόχων είναι υπό
εξέταση «διότι δυστυχώς τα δεδομένα αλλάζουν γρήγορα, χώρες αλλάζουν κατατάξεις και είναι δύσκολο.
Κι αυτό γιατί αν αύριο αλλάξει μία
κατηγοριοποίηση χώρας πιθανόν

ν’ αλλάξει δραματικά και ο αριθμός
των τουριστών», τονίζει ο κ. Μιχαηλίδης. Επιπλέον, η πανδημία
έχει αλλάξει άρδην το τοπίο σε ό,τι
αφορά στις πληρότητες των ξενοδοχείων.
Τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο
οι πληρότητες ήταν ιδιαίτερα χαμηλές στις πλείστες ξενοδοχειακές
μονάδες, ενώ η εγχώρια αγορά ήταν
αυτή που κυριάρχησε. Σε σχέση με
τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο

οι πληρότητες στην Πάφο κυμαίνονται γύρω στο 20%.
Όπως επισημαίνει ο κ. Μιχαηλίδης, ο αριθμός των τουριστών που
φθάνει από την Αγγλία είναι πολύ
χαμηλός ώστε να υπάρξει επιπλέον
κίνηση στα ξενοδοχεία που είναι
ανοιχτά. Εκτιμά ότι ο Οκτώβριος
αναμένεται να κυμανθεί στα επίπεδα
του Σεπτεμβρίου με ακόμα χαμηλότερες πληρότητες. Μάλιστα, όπως
σημειώνει, ενδέχεται να κλείσουν

Το μέλλον της χειμερινής περιόδου προβλέπεται ζοφερό για τον ξενοδοχειακό κλάδο, σημειώνει ο κ.
Μιχαηλίδης. Τα πλείστα ξενοδοχεία
θα είναι κλειστά όπως διαφαίνεται
σήμερα η κατάσταση.
Τα σχέδια και οι προσπάθειες
επικεντρώνονται κυρίως στην προώθηση των ξενοδοχείων στο εξωτερικό νοουμένου ότι οι συνθήκες
το επιτρέπουν και οι αγορές θα μπορούν ν’ ανταποκριθούν. «Όσον
αφορά το 2020 στόχος μας είναι να
προστατέψουμε ότι μπορούμε για
τις πληρότητες των ξενοδοχείων
και να διατηρήσουμε εν ενεργεία
όσο το δυνατό περισσότερο εργατικό δυναμικό.
Η καλοκαιρινή περίοδος τελειώνει τον Οκτώβριο ενώ από τον Νοέμβριο ξεκινά η χειμερινή περίοδος
που λήγει τέλος Μαρτίου.

«Μαύρη» χρονιά για τα ταξίδια

Εκμηδενίστηκε ο γαμήλιος τουρισμός

«Μαύρη» χαρακτηρίζει τη φετινή
χρονιά από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών
Πρακτόρων Κύπρου (ACTA), Βασίλης Σταματάρης, ο οποίος είναι
ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού γραφείου, Travelorama στη Λευκωσία.
Με μηδέν κρατήσεις, όπως αναφέρει, ο κλάδος διανύει το πιο
άσχημο σενάριο.
«Ημασταν σε άγνοια στη διάρκεια που θα κρατούσε η πανδημία.
Είχαμε άγνοια στο πώς θα συμπεριφέρονταν οι αεροπορικές εταιρείες, για την κατηγοριοποίηση
των χωρών αλλά και να αντιμετωπίσουμε την οικονομική δυσπραγία
των μελών μας», σημειώνει ο κ.

Ένα από τα επαγγέλματα που επηρεάζονται από τη μείωση της τουριστικής κίνησης είναι και οι διοργανωτές γαμήλιων δεξιώσεων. Η
πανδημία ξέσπασε κατά τη διάρκεια των μηνών που τελούνται οι
περισσότεροι γάμοι, δηλαδή μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου με
ζευγάρια να καταφθάνουν στην
Κύπρο με τους καλεσμένους τους.
Υπολογίζεται ότι ο γαμήλιος
τουρισμός αποφέρει στην Κύπρο
κάθε χρόνο έσοδα γύρω στα 110
εκατομμύρια ευρώ.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά στον
τομέα του γαμήλιου τουρισμού,
όπως αναφέρει στην «Κ» ο ιδιοκτήτης του LemonPark και εκπρό-

Σταματάρης και προσθέτει: «Έχουμε φθάσει πλέον κοντά στο μηδέν.
Μπορεί να βλέπουμε μερική κινητικότητα στα αεροδρόμια μας,
ωστόσο όποιος ταξιδεύει δεν είναι
τουρίστας. Υπάρχουν πολλές κατηγορίες ταξιδιωτών. Τα γκρουπ
που φθάνουν στην Κύπρο είναι
μηδαμινά.
Μεταφερόμαστε σε μια μαζική
αλλαγή από μαζικό τουρισμό και
γκρουπ σε μεμονωμένα ταξίδια,
δηλαδή άτομα που ταξιδεύουν μόνα ή με την οικογένεια τους. Αυτή
αναμένεται να είναι μια νέα τάση.
Ωστόσο, θα χρειαστούμε μεγάλους
αριθμούς από αυτή την κατηγορία
για να φθάσουμε σε επίπεδα προ-

ηγούμενων ετών». Αυτή την περίοδο οι τουριστικοί πράκτορες
τρέχουν να ακυρώσουν δρομολόγια, εισιτήρια πελατών μας ενώ
προσπαθούν συνάμα να ετοιμάσουν προγράμματα για τους διοργανωτές με φόντο τον Απρίλιο του
2021.
Σε σχέση με τα σχέδια στήριξης
της κυβέρνησης, ο κ. Σταματάρης
τονίζει ότι οι ζημιές στον κλάδο
αγγίζουν ποσοστό πέραν του 95%
. Μπορεί να βελτιώθηκαν τα σχέδια
αλλά ακόμη δεν κρίνονται ως πλήρως ικανοποιητικά, όπως τονίζει,
καθώς αρκετές επιχειρήσεις του
κλάδου δεν μπορούν να καλύψουν
ούτε μέρος των ζημιών.

σωπος του Παγκύπριου Συνδέσμου
Επαγγελματιών εκδηλώσεων, Κωνσταντίνος Μωσαϊκός, λόγω της
κατάστασης δεν κατέφθασαν τουρίστες ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα wedding destination. «Ο
κλάδος έχει εκμηδενιστεί», τονίζει
ο κ. Μωσαϊκός.
Ουσιαστικά τα γραφεία ασχολούνται με τη διοργάνωση και φιλοξενία ζευγαριών που επιλέγουν
κάθε χρόνο την Κύπρο για να τελέσουν το μυστήριο του γάμου
στο νησί. Τα γραφεία δραστηριοποιούνται κυρίως στις παραλιακές
πόλεις της Κύπρου.
Οι κυριότερές αγορές για τον
γαμήλιο τουρισμό είναι το Ηνω-

μένο Βασίλειο, η Ρωσία, ο Λίβανος
και το Ισραήλ.
Στο μεταξύ, ολόκληρη η βιομηχανία των εκδηλώσεων άφησε
πίσω της τεράστιες ζημιές. Ποσοστό 80% των εκδηλώσεων έχουν
μεταφερθεί για το 2021.
Ο κ. Μωσαϊκός δηλώνει ότι θα
πρέπει με σκληρή δουλειά να περισωθεί ό,τι έχει απομείνει. «Επιπλέον, ο κλάδος χρειάζεται ουσιαστική στήριξη. Τα σχέδια στήριξης
δεν είναι αρκετά για να σώσουν
ολόκληρες επιχειρήσεις. Γίνονται
διαβήματα με τα αρμόδια Υπουργεία. Η επόμενη σεζόν ξεκινά τον
Μάϊο και ακολουθεί μέχρι τότε
ένας αγώνας επιβίωσης».

Κλείνουν τα περισσότερα ξενοδοχεία στην Κρήτη
Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Η μεγάλη πλειονότητα των ξενοδοχείων της Κρήτης που συνεργάζονται με βρετανικά τουριστικά
γραφεία θα κλείσουν μετά την απόφαση των βρετανικών Αρχών να
επιβάλλουν 14ήμερη καραντίνα
για όσους επιστρέφουν από 7 ελληνικά νησιά, μεταξύ των οποίων
και η Μεγαλόνησος. Οι Βρετανοί
τουρίστες ξεπέρασαν φέτος τον
Αύγουστο και τους Γερμανούς στην
Κρήτη, γεμίζοντας έως και κατά
70% ξενοδοχεία συνεργαζόμενα
με την TUI, καθώς και άλλους, μικρότερους tour operators. «Το μεσημέρι της Δευτέρας αρχίσαμε να

βλέπουμε τον ένα μετά τον άλλο
tour operator, αρχής γενομένης
από την TUI, να αποκλείει την Κρήτη από τις επόμενες πτήσεις που
είχαν προγραμματισθεί από το
πρωί της Τρίτης», είπε στην «Κ»
κυβερνητική πηγή.
Αργότερα ακολούθησε η βρετανική κυβέρνηση. Πηγή της Περιφέρειας Κρήτης ανέφερε στην
«Κ» πως φαίνεται ότι οι βρετανικές
Αρχές συνέδεσαν τα κρούσματα
«με τουρίστες που βρίσκονταν σε
ξενοδοχεία γύρω από τα Μάλια».
Και οι ολλανδικές Αρχές συνδέουν
την απόφασή τους να «κλείσουν»
την Κρήτη, επιβάλλοντας με την
επιστροφή στις Κάτω Χώρες 10ήμε-
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«Δεν θα αντέξουμε
μόνο με τους Δανούς,
τους Γάλλους και
τους Βέλγους μέχρι
να επανεξετάσουν
την απόφασή τους
οι Βρετανοί», λένε
επιχειρηματίες
στη Μεγαλόνησο.

ρη καραντίνα, με τη συγκεκριμένη
περιοχή του νησιού, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ».
Σύμφωνα με πληροφορίες από
τις τοπικές Αρχές, παρά το γεγονός
ότι τα θετικά κρούσματα κορωνοϊού
είχαν μειωθεί τις τελευταίες μέρες
στο κέντρο των Χανίων και του
Ηρακλείου, η Χερσόνησος, η Σταλίδα και τα Μάλια έδιναν σταθερά
θετικά κρούσματα μεταξύ των εργαζομένων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και μπαρ.
Η εξέλιξη αυτή οδηγεί στο παράδοξο αποτέλεσμα το κερδισμένο
από τη φετινή σεζόν Ηράκλειο να
δεχθεί από την απόφαση των βρετανικών και ολλανδικών Αρχών

μεγαλύτερο πλήγμα από τα Χανιά,
που δούλευαν με χαμηλότερη πληρότητα μέσα στη σεζόν. Τα ξενοδοχεία στα Χανιά, πριν από την
απόφαση των ολλανδικών Αρχών,
είχαν αποφασίσει να μείνουν ανοιχτά περιμένοντας μια νέα θετική
απόφαση των βρετανικών Αρχών
σε 10 ημέρες, τη μεθεπόμενη Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου. «Η απόφαση
των Ολλανδών μάς αποτέλειωσε»,
είπε στην «Κ» επιχειρηματίας στον
Πλατανιά. «Δεν θα αντέξουμε μόνο
με τους Δανούς, τους Γάλλους και
τους Βέλγους να κρατήσουμε τα
ξενοδοχεία μας ανοιχτά μέχρι να
επανεξετάσουν την απόφασή τους
οι Βρετανοί».

Τα αεροπλάνα που έφθασαν την
Τρίτη στο Ηράκλειο και είχαν μισθωθεί ή ανήκαν σε Βρετανούς
tour operators ήταν άδεια και ήρθαν μόνο για να πάρουν τουρίστες
που συνωστίζονταν για να αναχωρήσουν για το Ηνωμένο Βασίλειο,
ώστε να αποφύγουν την καραντίνα.
Δεν ήταν η πρώτη φορά που η Βρετανία και η Ολλανδία επέβαλαν
την τοπική επιλογή, αποκλείοντας
όχι μια ολόκληρη χώρα, αλλά περιοχές της.
«Το ίδιο είχε συμβεί προηγουμένως με την Καταλωνία, τις Βαλεαρίδες και περιοχές της Κροατίας», είπε στην «Κ» κυβερνητική
πηγή.
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Μέσα σε ένα τρίμηνο χάθηκαν
183.000 θέσεις εργασίας

«Ψαλίδι» στους μισθούς
λόγω μείωσης
του χρόνου εργασίας

●

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Η ανεργία εκτινάχθηκε στο 18,3% τον Ιούνιο από 14,4% στα τέλη Μαρτίου
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Πρωτοφανής, όπως και η κατάσταση που βιώνει η χώρα εν μέσω της παγκόσμιας πανδημίας
του κορωνοϊού, είναι η αύξηση
της ανεργίας μέσα σε τρεις μήνες. Τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής είναι άκρως
αποκαλυπτικά. Από τον Μάρτιο
που ελήφθησαν από την κυβέρνηση τα πρώτα μέτρα και οδηγηθήκαμε στο lockdown έως και
τον Ιούνιο, μήνα που τυπικά ξεκίνησε το άνοιγμα των ξενοδοχείων και η ιδιότυπη τουριστική περίοδος, χάθηκαν 183.000
θέσεις εργασίας. Ετσι, το ποσοστό ανεργίας από το 14,4% στα
τέλη Μαρτίου εκτινάχθηκε στο
18,3% τον Ιούνιο, ήτοι άνοδος
της ανεργίας κατά 4 ποσοστιαίες
μονάδες. Πρόκειται για μία αύξηση που φτάνει το 27%.
Ακόμα και αν η σύγκριση γίνει
από μήνα σε μήνα, προκύπτει ότι
«το τέρας» της ανεργίας αυξήθηκε κατά μία ποσοστιαία μονάδα,
από το 17,3% που είχε καταγραφεί από την ΕΛΣΤΑΤ τον Μάιο.

836.637 άνεργοι
Σε απόλυτους αριθμούς, οι
άνεργοι στην Ελλάδα ανήλθαν
τον Ιούνιο στους 836.637, αυξημένοι κατά 27.091 (+3,3%) σε
σχέση με τον Ιούνιο του 2019
και περισσότεροι κατά 58.146
(+7,5%) σε σχέση με τον Μάιο
του 2020. Τα στοιχεία καταδεικνύουν ότι φέτος ούτε το άνοιγμα του τουρισμού, κατά τον συγκεκριμένο μήνα, κατάφερε να
περιορίσει το «άλμα προς τα πάνω» που έκανε η ανεργία, παρότι
ταυτόχρονα «τρέχουν» τόσο το
μέτρο της αναστολής συμβάσεων (με τους εργαζομένους που
μπαίνουν στον «πάγο» να μη
θεωρούνται άνεργοι), όσο και
το πρόγραμμα «Συν-Εργασία»
(κατά το δεύτερο 12ήμερο του
Ιουνίου).
Οι απασχολούμενοι τον Ιούνιο έφτασαν τα 3.744.630 άτομα, καταγράφοντας μείωση κατά 174.217 (-4,4%), συγκριτικά
με τον Ιούνιο του 2019, αλλά
και μικρή αύξηση κατά 11.640

Ούτε το άνοιγμα
του τουρισμού κατάφερε να περιορίσει
το «άλμα», παρότι
«τρέχουν» οι αναστολές συμβάσεων
και το πρόγραμμα
«Συν-Εργασία».
(+0,3%), σε σχέση με τον Μάιο
της τρέχουσας χρονιάς.
Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία,
αυξήθηκαν κατά 108.669 άτομα
σε σχέση με τον Ιούνιο του 2019
(αύξηση 3,4%) και μειώθηκαν κατά 72.265 άτομα σε σχέση με τον
Μάιο του 2020 (μείωση 2,1%).
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με
τον ορισμό για τον άνεργο και
τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εάν ένα άτομο που δεν
εργάζεται, δεν αναζητά ενεργά
εργασία και δεν είναι διαθέσιμο
να αναλάβει άμεσα εργασία, δεν
κατατάσσεται στους ανέργους

αλλά στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό.
Ανά φύλο, φαίνεται ότι στις
γυναίκες είναι αισθητά υψηλότερη η ανεργία (21,1%), σε σχέση με τους άνδρες (16,1%). Παράλληλα, διαπιστώνεται αύξηση
του ποσοστού ανεργίας σε όλες
τις ηλικιακές ομάδες. Ειδικά
στην κατηγορία των νέων (1524 ετών), η ανεργία «σκαρφάλωσε» εκ νέου στο 39,3%, από
34,4% που είχε υποχωρήσει, πριν
από ένα έτος. Στις ηλικίες 25-34
ετών, η αύξηση είναι μικρότερη
(23,7% φέτος, αντί για 23% πέρυσι). Είναι όμως πολύ πιο αισθητή
στην κατηγορία 35-44 ετών, που
θεωρείται η πλέον παραγωγική
(από 14,8% πέρυσι, αναρριχήθηκε στο 16,3% φέτος τον Ιούνιο). Ελάχιστη ήταν η αύξηση
που καταγράφηκε στις ηλικίες
45-54 ετών (14,5% φέτος, από
14,3% πέρυσι) και 55-64 ετών
(13,5% φέτος, από 13,3% πέρυσι). Μοναδική ηλικιακή ομάδα
όπου διαπιστώθηκε μείωση είναι από 65 έως 74 ετών, όπου η
ανεργία μειώθηκε στο 7,1% τον
φετινό Ιούνιο, από 10,5% πέρυσι. Το στοιχείο αυτό συνδέεται

με την αύξηση των αιτήσεων
συνταξιοδότησης κατά τον συγκεκριμένο μήνα, και δείχνει ότι
πάρα πολλοί εργαζόμενοι που
είχαν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, μπροστά στον
κίνδυνο της ανεργίας επέλεξαν
τη «λύση» της εξόδου.

Πρώτο το Αιγαίο
Ανά περιφέρεια το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας της τάξης
του 28,6% καταγράφεται στο Αιγαίο και είναι υπερδιπλάσιο από
το 13,8% που είχε καταγραφεί
πριν από ένα έτος, αλλά και σαφής ένδειξη ότι ο τουρισμός φέτος συνέδραμε ελάχιστα στην
αύξηση της απασχόλησης στα
νησιά της χώρας.
Στο 20,9% μετρήθηκε η ανεργία στην Κρήτη (από 11,4% πέρυσι) και στο 20,5% στη Μακεδονία - Θράκη.
Ακολουθούν η Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα με 19,5%, η Πελοπόννησος, ∆υτ. Ελλάδα και τα
Ιόνια Νησιά με 18,8% και η Ηπειρος - ∆υτ. Μακεδονία με 18,4%.
Στον αντίποδα, το μικρότερο ποσοστό ανεργίας (14%) καταγράφηκε στην Αττική.

Ρευστότητα 9 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ξεπερνάει τα 9 δισ. ευρώ η ρευστότητα που θα έχει διοχετευθεί
σε επιχειρήσεις έως τα τέλη του
χρόνου μέσα από κεφάλαια κίνησης που χορηγούν οι εμπορικές τράπεζες με τη στήριξη της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ηδη, μέσω των δύο βασικών
χρηματοδοτικών εργαλείων, του
ΤΕΠΙΧ ΙΙ και του Ταμείου Εγγυοδοσίας, έχουν δοθεί σε επιχειρήσεις κεφάλαια κίνησης 3,9 δισ.
ευρώ και έως το τέλος του χρόνου το ποσό αυτό θα φτάσει στα
9,1 δισ. ευρώ.
Στον διπλασιασμό της ρευστότητας κυρίαρχο ρόλο έχει η δεύτερη φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας, που ανακοίνωσε στην
εκπνοή της εβδομάδας ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης, με τη μεταφορά του πρόσθετου ποσού του 1 δισ. ευρώ της
κρατικής εγγύησης στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ανοίγοντας τον δρόμο για νέα δάνεια
ύψους 3,5 δισ. ευρώ.
Η κατανομή στη νέα φάση θα
γίνει υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ενώ συμμετοχή θα
έχουν και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ετσι, ενώ στην πρώτη
φάση του προγράμματος το ποσό
του 1 δισ. ευρώ της κρατικής εγγύησης είχε μοιραστεί (50%-50%)
μεταξύ των μεγάλων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η νέα
κατανομή θα είναι η εξής:
• 650 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ποσό που μαζί
με την τραπεζική μόχλευση θα

Η διευθύνουσα σύμβουλος της
Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Αθηνά Χατζηπέτρου.

Οι τράπεζες
χορηγούν κεφάλαια
κίνησης με τη στήριξη
της Ελληνικής
Αναπτυξιακής
Τράπεζας.
δώσει δάνεια 2 δισ. ευρώ.
• 130 εκατ. ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις, ποσό που με την τραπεζική μόχλευση θα δώσει δάνεια
550 εκατ. ευρώ.
• 220 εκατ. ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, που μαζί με
την τραπεζική μόχλευση θα δώσει δάνεια 500 εκατ. ευρώ.
Μέσω της ανακατανομής των
κεφαλαίων κατά τη νέα φάση του
Ταμείου Εγγυοδοσίας οι μικρές
και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
θα χρηματοδοτηθούν με 2,5 δισ.

ευρώ, σε σχέση με το 1,5 δισ. ευρώ της πρώτης φάσης.
Οπως εξηγεί στην «Κ» η διευθύνουσα σύμβουλος της ΕΑΤ,
Αθηνά Χατζηπέτρου, «η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, με τη
συμβολή του τραπεζικού συστήματος, προσπαθεί να χρηματοδοτήσει μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, οι οποίες
συμβάλλουν στη δημιουργία ΑΕΠ.
Προστατεύουμε με αυτό τον τρόπο ένα μέρος του χαμένου τζίρου
με σκοπό την επιβίωση των επιχειρήσεων και τη διατήρηση των
θέσεων εργασίας».
Στο πλαίσιο αυτό, τα δάνεια
που χορηγούνται από τις τράπεζες με τη στήριξη της ΕΑΤ γίνονται με τραπεζικά κριτήρια και
προϋποθέτουν οι επιχειρήσεις
αυτές να είναι βιώσιμες, στοιχείο
που διαφοροποιεί την υποστήριξη που παρέχει η ΕΑΤ από άλλα
εργαλεία στήριξης που δίνει το
κράτος, όπως είναι η επιστρεπτέα προκαταβολή του υπουργείου Οικονομικών.
Να σημειωθεί ότι το Ταμείο Εγγυοδοσίας ξεκίνησε τον Ιούνιο και
σε λιγότερο από τρεις μήνες έχουν
εκταμιευθεί και διοχετευθεί στην
αγορά πάνω από 2,1 δισ. ευρώ. Τα
εγκεκριμένα δάνεια ανέρχονται σε
3,4 δισ. ευρώ και έχουν ουσιαστικά καλύψει τα 3,5 δισ. ευρώ που
είναι ο προϋπολογισμός της πρώτης φάσης. Οπως προκύπτει από
τη σχετική κατανομή, από αυτά:
• 1,1 δισ. ευρώ κατευθύνθηκε
προς τις μικρές επιχειρήσεις (απομένουν άλλα 400 εκατ. ευρώ προς
εκταμίευση).

• 1 δισ. ευρώ έχει κατευθυνθεί
προς τις μεγάλες επιχειρήσεις
(απομένει άλλο 1 δισ. ευρώ προς
εκταμίευση). Η υστέρηση που
εμφανίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις αποδίδεται στο γεγονός ότι
πολλά από τα δάνεια αυτά είναι,
π.χ., ομολογιακά και έχουν περισσότερες διαδικασίες ελέγχου.
Μέχρι σήμερα, κατά την πρώτη φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας έχουν κάνει αίτηση για
δανειοδότηση πάνω από 5.700
επιχειρήσεις, από τις οποίες οι
400 είναι μεγάλες, ενώ 5.300 είναι μικρότερες επιχειρήσεις. Από
την κατανομή των δανείων προκύπτει ότι ο μέσος όρος τους για
τις μεγάλες επιχειρήσεις προσεγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ
στις 300.000 ευρώ διαμορφώνεται
ο μέσος όρος του δανείου για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Αντιστοίχως, μέσω του ΤΕΠΙΧ
ΙΙ, που ήταν το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα που ενεργοποίησε η ΕΑΤ, έχουν δανειοδοτηθεί
12.900 επιχειρήσεις, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό
του προγράμματος, που συνολικά ανήλθε στο 1,8 δισ. ευρώ.
Ο μέσος όρος του δανείου που
δόθηκε μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ ήταν
περί τις 128.000 ευρώ.
Το υπουργείο Ανάπτυξης και
η ΕΑΤ έχουν ενεργοποιήσει ήδη
τη δεύτερη φάση του ΤΕΠΙΧ, στο
οποίο το ποσοστό συνεπένδυσης,
από 40%-60% που ήταν, μετατρέπεται σε 5% για την ΕΑΤ και 95%
για τις τράπεζες και μέσω αυτού
αναμένεται να δοθούν άλλα 800
εκατ. ευρώ.

Στη δραματική μείωση των απασχολουμένων θα πρέπει να προστεθεί
και ο δραστικός περιορισμός του
χρόνου απασχόλησης όσων παραμένουν εντός της αγοράς εργασίας,
εξαιτίας της στροφής στις ευέλικτες
μορφές απασχόλησης (περίπου 50%
των νέων θέσεων εργασίας) και των
μέτρων αναστολής, επισημαίνει
το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
στο μηνιαίο οικονομικό δελτίο του.
Οπως χαρακτηριστικά σημειώνει
και ο ΟΟΣΑ στην πρόσφατη έκθεσή του, η επίπτωση της κρίσης της
πανδημίας στη μείωση του εργάσιμου χρόνου είναι 10 φορές μεγαλύτερη απ’ ό,τι ήταν στην κρίση του
2007-2008. Για να υπογραμμίσει το
ΙΝΕ ΓΣΕΕ ότι οι δραματικές αυτές
εξελίξεις στο μέτωπο της απασχόλησης και των σχέσεων εργασίας
θα έχουν ως αποτέλεσμα τη σοβαρή μείωση των μισθών και του διαθέσιμου εισοδήματος.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι επιστημονικοί συνεργάτες της συνομοσπονδίας θεωρούν εξαιρετικής σημασίας
τη λήψη νέων μέτρων παρέμβασης
στην οικονομία, καθώς είναι ανάγκη να δημιουργηθούν συνθήκες
σταθεροποίησης και αντιστροφής
της υφεσιακής δυναμικής αλλά και
μετασχηματισμού του αναπτυξιακού υποδείγματος. «∆εδομένης της
μακροοικονομικής δομής της οικονομίας, η επιβράδυνση της ύφεσης
και η ταχεία ανάκαμψη της μεγέθυνσης θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της καταναλωτικής δαπάνης
και την επίδραση που αυτή έχει στις
επενδυτικές προσδοκίες», επισημαίνεται στο δελτίο και υπογραμμίζεται πως «δεδομένου ότι ένα γενικό
lockdown δεν είναι πιθανό, η εξέλιξη του διαθέσιμου εισοδήματος

Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την
ένταση της ύφεσης, αλλά και την
επιστροφή στην ανάκαμψη.

ΟΟΣΑ: Η επίπτωση
της κρίσης της πανδημίας στη μείωση
του χρόνου απασχόλησης είναι 10 φορές
μεγαλύτερη απ’ ό,τι
ήταν στην κρίση
του 2007-2008.
θα καθοριστεί από τη μεταβολή
της απασχόλησης και την αμοιβή
της, καθώς και από τις δημοσιονομικές παρεμβάσεις στο διαθέσιμο
εισόδημα των νοικοκυριών. Κατά
συνέπεια, οι εξελίξεις στην αγορά
εργασίας τους αμέσως επόμενους
μήνες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό
τη χρονική έκταση και την ένταση
της ύφεσης αλλά και την επιστροφή στην ανάκαμψη».

Αβεβαιότητα για πληρωμές
λογαριασμών ρεύματος
To πώς θα επηρεάσει η πανδημία
της COVID-19 τους πελάτες της
επιχείρησης, αλλά και τους προμηθευτές της, αποτελεί σημαντική αβεβαιότητα για την οικονομική κατάσταση της ∆ΕΗ το
επόμενο διάστημα, σύμφωνα με
όσα αναφέρονται στην έκθεση
των αποτελεσμάτων για το α΄ εξάμηνο του 2020.
Πέραν των δυσχερειών πληρωμής από πελάτες που συνεχίζουν
να μην αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους, η εταιρεία ανησυχεί
για την αρνητική επίδραση στα
οικονομικά της από τον μεγάλο
αριθμό, κυρίως μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που σταματούν
τη λειτουργία τους λόγω της οικονομικής συγκυρίας και αφήνουν
ανεξόφλητους λογαριασμούς ρεύματος. Αβεβαιότητα προσθέτει το
φαινόμενο της αλλαγής προμηθευτή από οικιακούς και εμπορικούς
πελάτες με συσσωρευμένες οφειλές από τρέχοντες λογαριασμούς
σε άλλη επωνυμία (με διαφορετικό
ΑΦΜ) αλλά και της σημαντικής
αύξησης των οφειλών των πελατών με διακοπή συμβολαίου που
δημιουργούνται εξαιτίας της απώλειας μεριδίου. Η εταιρεία, βάσει
του ρυθμιστικού πλαισίου, δεν
έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει
οφειλές μεταξύ παροχών του ίδιου
πελάτη στην οικιακή χρήση, στην
οποία ανήκει το 70% των πελατών.
Οι ανάγκες του ομίλου και
της μητρικής εταιρείας για κεφάλαια κίνησης ενδέχεται να
αυξηθούν, σύμφωνα με την έκθεση, για μια σειρά από παράγοντες. Ο βασικότερος εξ αυτών
είναι ο αυξημένος βαθμός καθυστέρησης είσπραξης ή ακόμη
και η μη είσπραξη των απαιτήσεων, κυρίως των πελατών με διακοπή συμβολαίου προμήθειας,
σε συνδυασμό με την υποχρέωση καταβολής του ΕΤΜΕΑΡ, του
ΕΦΚ και του ΦΠΑ που επιβάλλεται στην ηλεκτρική ενέργεια κατά την ημερομηνία οφειλής τους,
ανεξάρτητα από το εάν έχουν εισπραχθεί ή όχι. Ανάγκη για αυξημένα κεφάλαια κίνησης και επιδείνωση της ρευστότητας προκαλεί

και η συνεχής αύξηση του αριθμού των πολιτών που εντάσσονται στο μητρώο των ευάλωτων
πελατών και απολαμβάνουν ειδικά προνόμια ως προς την εξόφληση των λογαριασμών τους καθώς
και οι ρυθμιστικές αποφάσεις για
τη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς που επιβαρύνουν το
κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τη ∆ΕΗ ως προμηθευτή.
Οι επιπτώσεις της πανδημίας
στους προμηθευτές, αλλά και η
διαθεσιμότητα εξοπλισμού από
αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με την Εκθεση, μπορεί να
επηρεάσουν αρνητικά τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των
προβλεπόμενων κατασκευαστικών έργων. Επιπροσθέτως, αρνητικά μπορεί να επηρεαστεί η
δυνατότητα προμήθειας σε υγρά
καύσιμα, υλικά και ανταλλακτικά.

Οι ανάγκες του ομίλου
και της μητρικής εταιρείας για κεφάλαια
κίνησης ενδέχεται
να αυξηθούν.
Η ∆ΕΗ αναφέρει ως παράδειγμα
την καθυστέρηση του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσης της
μονάδας Πτολεμαΐδα 5 κατά 2,5
μήνες εξαιτίας των κυβερνητικών μέτρων για τον κορωνοϊό.
Σημειώνει, ωστόσο, ότι εφόσον
δεν υπάρξουν νέα μέτρα περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας, δεν προβλέπεται ιδιαίτερη μεταβολή στην πορεία των
προμηθειών πέραν μιας μετατόπισης κάποιων παραδόσεων κατά 2-3 μήνες.
Η διοίκηση της ∆ΕΗ πάντως
προβλέπει συνέχιση της απώλειας μεριδίου αγοράς η οποία, όπως
εκτιμά, σε συνδυασμό με την πολιτική εκπτώσεων και επιβράβευσης πελατών που εφαρμόζεται από
τον Μάρτιο του 2020, οδηγεί σε
μείωση των εσόδων.
ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ
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Τριτοκοσμικές επιδόσεις
στην οικονομική ελευθερία
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην 92η θέση μεταξύ 162 χωρών
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Aπογοητευτικές παραμένουν οι επιδόσεις της Ελλάδας σε ό,τι αφορά
τον δείκτη οικονομικής ελευθερίας, αφού τα τελευταία διαθέσιμα
στοιχεία, για το 2018, δείχνουν
περαιτέρω υποχώρησή της κατά
7 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει την 92η θέση ανάμεσα σε 162
χώρες. Την οικονομική ελευθερία μετράει το ΚΕΦίΜ, σε συνεργασία με το καναδικό ινστιτούτο
Fraser, με βάση τις επιδόσεις σε
μια σειρά από πεδία: το μέγεθος
του κράτους, το κράτος δικαίου
και τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα,
την πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα,
την ελευθερία στο διεθνές εμπόριο και το ρυθμιστικό περιβάλλον
στην τραπεζική πίστη, τα εργασιακά και την επιχειρηματικότητα.
Η παράμετρος στην οποία σημειώνονται οι χειρότερες ελληνικές
επιδόσεις είναι αυτή του μεγέθους
του κράτους. Εδώ η Ελλάδα καταλαμβάνει την 149η θέση, μεταξύ
των 162 χωρών, κάτι που βαραίνει
καθοριστικά στη συνολική κακή
της βαθμολογία. Το μέγεθος του
κράτους υπολογίζεται με βάση τις
δαπάνες του προϋπολογισμού, τις
μεταβιβάσεις και επιδοτήσεις, τις
κρατικές επενδύσεις, τις κρατικές
επιχειρήσεις και το ύψος του ανώτατου φορολογικού συντελεστή.
Σημειώνεται ότι στη θέση 92
της γενικής κατάταξης, η Ελλάδα βρίσκεται ακριβώς κάτω από
Τανζανία και Κολομβία, σε ό,τι
αφορά τις επιδόσεις της στην οικονομική ελευθερία. Ακολουθούν
το Μαρόκο και η Γουιάνα… Μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής

Το μέγεθος του ελληνικού κράτους είναι
ένα από τα μεγαλύτερα παγκοσμίως.
Ενωσης καταλαμβάνει με διαφορά την τελευταία θέση, με την
προτελευταία χώρα, την Πολωνία, να βρίσκεται στην 77η θέση.
Επίσης, το ΚΕΦίΜ επισημαίνει
ότι είναι τελευταία και μεταξύ
των κρατών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καθώς η Κύπρος
καταλαμβάνει την 22η θέση, η
Ρουμανία την 23η, η Αλβανία την
26η, η Βουλγαρία την 32η, η Βόρεια Μακεδονία την 71η και η
Βοσνία και Ερζεγοβίνη την 82η.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα κατα-

λάμβανε την 35η θέση το 2000
και έκτοτε κατρακυλάει συνεχώς,
με το 2015 να έχει σημειώσει τη
χειρότερη επίδοση καταλαμβάνοντας την 97η θέση. Τις καλύτερες επιδόσεις μεταξύ όλων των
χωρών έχουν το Χονγκ Κονγκ, η
Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, η
Ελβετία και οι ΗΠΑ. Οι συντάκτες της έρευνας προβλέπουν,
πάντως, ότι το Χονγκ Κονγκ δεν
θα διατηρήσει τη θέση του και
στην επόμενη έρευνα, καθώς έχει
αυξηθεί η ανασφάλεια των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και έχει
εξασθενήσει το κράτος δικαίου,
εξαιτίας των παρεμβάσεων της
κινεζικής κυβέρνησης το 2019
και το 2020. Τις χειρότερες επιδόσεις έχουν η Αλγερία, το Ιράν,
η Ανγκόλα, η Λιβύη, το Σουδάν
και η Βενεζουέλα.

Στα άλλα πεδία του δείκτη οικονομικής ελευθερίας, πλην του
μεγέθους του κράτους, η Ελλάδα
είχε τις εξής επιδόσεις:
• Κράτος δικαίου και ιδιοκτησιακά δικαιώματα: 52η θέση.
• Πρόσβαση σε ισχυρό νόμισμα:
109η θέση.
• Ελευθερία στο διεθνές εμπόριο:
57η θέση.
• Ρυθμιστικό περιβάλλον στην
τραπεζική πίστη, στα εργασιακά και στην επιχειρηματικότητα: 78η θέση.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του
ΚΕΦίΜ, Νίκος Ρώμπαπας, δήλωσε:
«Οσοι και όσες επιχειρούν στην
Ελλάδα εξακολουθούν να βιώνουν
τον εκτενή έλεγχο του κράτους
στην οικονομία και να αντιμετωπίζουν εμπόδια σε κάθε τους κίνηση. Πέρα από την απογοητευτική
θέση που έχει η χώρα μας ανάμεσα στις χώρες της Ε.Ε., όπου
για ακόμη μία χρονιά έρχεται τελευταία, εντυπωσιάζει το γεγονός
της μεγάλης δυσλειτουργίας της
δημόσιας διοίκησης. Στον φετινό
δείκτη που παρουσιάζει τις επιδόσεις μας το 2018, ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα είναι
τα υψηλά ποσοστά μεροληψίας
και ευνοιοκρατίας στον κρατικό
μηχανισμό, ο οποίος δημιουργεί
καθημερινά δυσκολίες στις συναλλαγές πολιτών και επιχειρήσεων
με τον δημόσιο τομέα».
Οπως υποστηρίζεται από πηγές που επικαλείται το ΚΕΦίΜ, οι
άνθρωποι που ζουν σε χώρες με
μεγάλο βαθμό οικονομικής ελευθερίας, απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο ευημερίας, πολιτικά
και κοινωνικά δικαιώματα, καθώς
και μεγαλύτερο προσδόκιμο ζωής.

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Απώλειες 3,3 δισ. ευρώ
για εμπόριο, τουρισμό,
μεταφορές το β΄ τρίμηνο
Ο γενικός κλάδος που περιλαμβάνει το εμπόριο, τις μεταφορές και τον τουρισμό (ως προς
το σκέλος των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης)
παρουσίασε τη μεγαλύτερη ευαισθησία στην υγειονομική κρίση της COVID-19 το β΄ τρίμηνο 2020, αναφέρει ανάλυση της
Eurobank στο δελτίο «7 ημέρες
οικονομία».
Συγκεκριμένα, σε σχέση με το
α΄ τρίμηνο κατέγραψε απώλειες
της τάξεως του 33,3% ή 3,3 δισ.
ευρώ σε όρους πραγματικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας.
Σημειώνεται πως ο συγκεκριμένος γενικός κλάδος έχει το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου
της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας που παράγεται στην
Ελλάδα.
Συνεπώς, όχι μόνο αποδείχθηκε ο πιο ευάλωτος στην υγειονομική κρίση, αλλά είχε και τη
μεγαλύτερη συνεισφορά στη συρρίκνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, περίπου το
65% των 12,2 ποσοστιαίων μονάδων πτώσης της συνολικής ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το
β΄ τρίμηνο 2020.
Ακολούθησε ο γενικός κλάδος
των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων (π.χ. νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες
μηχανικών και αρχιτεκτόνων,
επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, διαφήμιση κ.ά.) και των
διοικητικών και υποστηρικτικών
δραστηριοτήτων (π.χ. υπηρεσίες μίσθωσης και ταξιδιωτικών
πρακτόρων κ.ά.) σημειώνοντας
μείωση της τάξεως του 25,1%.
Τέλος, ο γενικός κλάδος των
τεχνών, διασκέδασης και ψυχα-

γωγίας, επισκευών ειδών νοικοκυριού και άλλων υπηρεσιών παρουσίασε τον τρίτο μεγαλύτερο
βαθμό ευαισθησίας στη διαταραχή που προκάλεσε η πανδημία
του κορωνοϊού (-23,1%).
Το ποιοτικό σκέλος των παραπάνω αποτελεσμάτων, δηλαδή
ποιοι κλάδοι επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία COVID-19
το β΄ τρίμηνο του 2020, ήταν σε
μεγάλο βαθμό αναμενόμενο λόγω
των χαρακτηριστικών που έχει

Οι τρεις κλάδοι
χτυπήθηκαν περισσότερο από όλους
από την πανδημία,
αναφέρει ανάλυση
της Eurobank.
μια υγειονομική κρίση και των
αναγκαίων μέτρων που απαιτούνται για την αντιμετώπισή της
(π.χ. κοινωνική αποστασιοποίηση, αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων, περιορισμοί αφίξεων
από την αλλοδαπή κ.ά.).
Κλάδοι όπως του εμπορίου,
του τουρισμού, των μεταφορών,
της διασκέδασης και ψυχαγωγίας σημείωσαν τις μεγαλύτερες
απώλειες στην πλειονότητα των
κρατών της Ε.Ε.-27.

Εξαγωγές
Αισιόδοξο μήνυμα από τις ελληνικές εξαγωγές αγαθών, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών,
οι οποίες κατάφεραν να διατηρήσουν το θετικό πρόσημο και τον
Ιούλιο του 2020, σημειώνοντας
αύξηση της τάξεως του 9,2%.

●
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Μειώθηκαν κατά 22% τα κόκκινα
δάνεια των τραπεζών σε ένα χρόνο
Υποχώρησαν στα 61,1 δισ. στο τέλος του πρώτου εξαμήνου από 78,4 δισ. πέρυσι
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σημαντική μείωση των κόκκινων
δανείων κατά 22% πέτυχαν οι
τέσσερις συστημικές τράπεζες
στο τέλος του α΄ εξαμήνου του
τρέχοντος έτους σε σχέση με το
αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο, μειώνοντας τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που έχουν ακόμη στους
ισολογισμούς τους στα 61,1 δισ.
ευρώ από 78,4 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2019 σε επίπεδο ομίλων.
Ανάλογη είναι και η μείωση των
κόκκινων δανείων στην Ελλάδα,
το ύψος των οποίων περιορίστηκε από τα 73,2 δισ. ευρώ στα 56,8
δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ εξαμήνου του έτους.
Η μείωση που επιτεύχθηκε
συνδέεται με την υλοποίηση των
συναλλαγών που είχαν δρομολογηθεί πριν από το ξέσπασμα της
πανδημικής κρίσης, αλλά και στις
οργανικές ενέργειες, δηλαδή στις
ρυθμίσεις δανείων που πραγματοποιήθηκαν, μέσω των οποίων
ανακόπηκε η εισροή νέων καθυστερήσεων και παγιώθηκε η τάση
μείωσης του στοκ των κόκκινων
δανείων που καταγράφεται συστηματικά τα τελευταία τρίμηνα. Αυτό
δείχνουν τα στοιχεία των ισολογισμών των τεσσάρων συστημικών
τραπεζών, βάσει των οποίων τα μη
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στην
Ελλάδα μειώθηκαν κατά 16,3 δισ.
ευρώ και κατά 17,3 δισ. ευρώ σε
επίπεδο ομίλων.
• Eurobank. Τη μεγαλύτερη μείωση, κατά 8,1 δισ. ευρώ, εμφανίζει η
Eurobank λόγω της ολοκλήρωσης
της συναλλαγής Cairo συνολικής
αξίας 7 δισ. ευρώ, καθώς και της
συναλλαγής Pillar, αξίας 2 δισ. ευρώ, το 2019. Η τράπεζα έχει ήδη
πετύχει δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 15,3% σε επίπεδο ομίλου (17,2% στην Ελλάδα),
περιορίζοντας το στοκ των δανείων σε καθυστέρηση στα 6,2 δισ.
ευρώ συνολικά (από 14,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό εξάμηνο) από τα οποία τα 5,6 δισ. ευρώ
στην Ελλάδα (από 13,6 δισ. ευρώ).
• Alpha Bank. Ακολουθεί η Alpha
Bank, με μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά 3,5
δισ. ευρώ, που επιτεύχθηκε κυρίως μέσω της πώλησης του χαρτοφυλακίου κόκκινων επιχειρηματικών δανείων με την επωνυμία
Neptune. Η διοίκηση της Alpha
Bank στοχεύει στη μείωση του
δείκτη NPEs στο 24% –από 43,5%
στο τέλος του α΄ εξαμήνου του
έτους– μετά την ολοκλήρωση της

Η μείωση συνδέεται
με την υλοποίηση
των συναλλαγών
που είχαν δρομολογηθεί πριν από το ξέσπασμα της πανδημικής
κρίσης.
συναλλαγής Galaxy μέσω της οποίας θα τιτλοποιήσει κόκκινα δάνεια
αξίας 10,5 δισ. ευρώ έως τα τέλη
του χρόνου. Το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της
τράπεζας θα περιοριστεί από τα
21,2 δισ. ευρώ στα 11 δισ. ευρώ
σε επίπεδο ομίλου και στα 8,5 δισ.
ευρώ, περίπου.
• Εθνική. Επεται η Εθνική Τράπεζα,
που κατέγραψε στο τέλος του α΄
εξαμήνου του έτους μείωση των
κόκκινων δανείων κατά 2,9 δισ.

ευρώ, επιτυγχάνοντας τη μείωση
του δείκτη των NPEs στο 30%,
περίπου. Η διοίκηση της Εθνικής ολοκλήρωσε το β΄ εξάμηνο
του 2019 την πώληση τριών χαρτοφυλακίων κόκκινων δανείων
του χαρτοφυλακίου Mirror, αξίας
1,2 δισ. ευρώ, του χαρτοφυλακίου Symbol, αξίας 900 εκατ. ευρώ,
και του χαρτοφυλακίου Icon, αξίας
1,6 δισ. ευρώ, ενώ βρίσκεται στην
τελική φάση για το κλείσιμο άλλων δύο μικρότερων συναλλαγών
και συγκεκριμένα του χαρτοφυλακίου Marina και του χαρτοφυλακίου Danube, αξίας 300 και 200
εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Σε πλήρη
εξέλιξη είναι επίσης η τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Frontier,
συνολικής αξίας άνω των 6 δισ.
ευρώ, μέσω της οποίας το στοκ
των κόκκινων δανείων θα μειωθεί περίπου στα 5 δισ. ευρώ στο
τέλος του 2021 από 10,4 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος
έτους και ο δείκτης NPE θα μειωθεί κοντά στο 15%.

• Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς
μείωσε το στοκ των κόκκινων
δανείων κατά 2,8 δισ. ευρώ, περίπου, στο τέλος του α΄ εξαμήνου του έτους και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν
στο τέλος της ίδιας περιόδου στα
23,3 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου, από τα οποία τα 22,6 δισ.
ευρώ είναι δάνεια σε καθυστέρηση στην Ελλάδα. Η διοίκηση της
Πειραιώς έχει δρομολογήσει τέσσερις συναλλαγές και συγκεκριμένα την πώληση του χαρτοφυλακίου Iris, αξίας 600 εκατ. ευρώ,
του χαρτοφυλακίου Trinity, αξίας
300 εκατ. ευρώ, και τις τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, αξίας 2
και 5 δισ. ευρώ αντίστοιχα, το
σύνολο των οποίων θα ολοκληρωθεί εντός του 2020 και στις αρχές του 2021. Στόχος είναι μέσω
αυτών των συναλλαγών το στοκ
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να μειωθεί στα 16 δισ. ευρώ και ο αντίστοιχος δείκτης NPE
να υποχωρήσει στο 30%.
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Κίνδυνοι και ευκαιρίες
την επόμενη μέρα
της πανδημίας
Η αναμενόμενη αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και περιθωριοποίησης σημαντικού τμήματος
του πληθυσμού, της αύξησης των
μη εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και της αύξησης του δημόσιου και ιδιωτικού χρέους και των
δημοσιονομικών ελλειμμάτων, είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις
για την ελληνική οικονομία στην
COVID εποχή. Αυτό επισημαίνει σε
άρθρο του ο πρόεδρος της Grant
Thornton δρ Νίκος Καραμούζης,
υπογραμμίζοντας την ανάγκη οι
πόροι που θα διατεθούν από την
Ε.Ε., τα επόμενα χρόνια, να αξιοποιηθούν από την Ελλάδα για να
επιταχύνει τον μετασχηματισμό
της παραγωγικής δομής της, αλλά και να βελτιώσει σταθερά την
ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια της οικονομίας και την παραγωγικότητα της χώρας. Στόχος,
όπως σημειώνει ο κ. Καραμούζης,
είναι να τεθεί η ελληνική οικονομία
σε διατηρήσιμη και ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά, δημιουργώντας
εισοδήματα, ευκαιρίες, ευημερία
και πλούτο για τους πολλούς. Οι
μεγάλες προκλήσεις, ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι για την ελληνική
οικονομία και την κυβέρνηση, που
αν δεν αντιμετωπιστούν επιτυχώς
μπορούν να παγιδεύσουν την ελληνική οικονομία σε μονιμότερη
στασιμότητα, είναι:
• Να διατηρήσει η χώρα μεσοπρόθεσμα τη δημοσιονομική σταθερότητα, την εμπιστοσύνη των αγορών και να μετριάσει την επίπτωση
των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας στη βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους που
αναμένεται να ξεπεράσει το 200%
του ΑΕΠ στο τέλος του 2020.
• Να αντιμετωπίσει επιτυχώς η Ελλάδα τις προκλήσεις που θα προκύψουν όσον αφορά το ύψος των
επιτοκίων, το κόστος δανεισμού
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και
τη ρευστότητα στην αγορά από τη
σταδιακή αντιστροφή των πρωτοφανών μέτρων στήριξης της ρευστότητας που έχει υλοποιήσει η
ECB λόγω της πανδημίας και την
επαναφορά των αυστηρών κεφαλαιακών απαιτήσεων στο τραπεζικό σύστημα από τον SSM.
• Να επιλύσει το τραπεζικό σύστημα το πρόβλημα του μεγάλου
αποθέματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ύψους σήμερα περίπου 60 δισ. ευρώ) που αναμένεται
να αυξηθεί κατά 10-15 δισ. ευρώ
μεσοπρόθεσμα λόγω COVID-19,
ενώ παραμένουν έντονες οι κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις από τα 90 δισ. ευρώ των συνολικών προβληματικών δανείων
στην οικονομία.
• Να υλοποιήσει η κυβέρνηση το
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Στόχος της προσπάθειας, όπως σημειώνει ο κ. Καραμούζης, είναι να
τεθεί η ελληνική οικονομία σε διατηρήσιμη και ισχυρή αναπτυξιακή
τροχιά, δημιουργώντας εισοδήματα,
ευκαιρίες, ευημερία και πλούτο για
τους πολλούς.
αναγκαίο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση, σε περιβάλλον διευρυμένων
διεθνών αβεβαιοτήτων αυξανόμενης εγχώριας ανεργίας, οικονομικής καχεξίας και επιταχυνόμενης
φτώχειας στην Ελλάδα, ως προϋπόθεση για την αναπτυξιακή ανάταξη της χώρας.
• Να αξιοποιήσει επιτυχώς τους
σημαντικούς νέους πόρους από το
Next Generation EU και το MMF
(περίπου 70 δισ. ευρώ) για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο και εξωστρεφές αναπτυξιακό πρότυπο και σε
υψηλούς και διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής ανάκαμψης.
• Να υλοποιηθούν και να αποδώσουν καρπούς πολιτικές ταχύτατης αύξησης των εγχώριων, ξένων
και δημοσίων επενδύσεων, κυρίως Σ∆ΙΤ, καθώς και της εγχώριας
αποταμίευσης.
• Να αντιμετωπιστεί το κρίσιμο
οικονομικό και κοινωνικό ζήτημα της ανεργίας μέσω της ισχυρής ανάκαμψης της οικονομίας
και της αξιοποίησης των μηχανισμών στήριξης της απασχόλησης
«Συν-Εργασία».
• Να αντιμετωπιστούν επιτυχώς
διαρθρωτικά προβλήματα, όπως ο
αργός ψηφιακός μετασχηματισμός,
το υψηλό επίπεδο φοροδιαφυγής,
η επιστροφή του ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης που
έφυγε στο εξωτερικό, η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση,
η δημογραφική επιδείνωση λόγω
της γήρανσης του πληθυσμού και
το υψηλό κόστος μετάβασης σε πιο
καθαρές πηγές ενέργειας.
• Να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η
τουρκική πρόκληση και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες και η αστάθεια στην περιοχή με τρόπο και
ταχύτητα που δεν διαταράσσουν
την κοινωνική, πολιτική και οικονομική σταθερότητα και ισορροπία της χώρας.

Νέο μοντέλο διδασκαλίας του «επιχειρείν» στα σχολεία προτείνει ο ΣΕΒ
Σημαντική υστέρηση σε σύγκριση
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζει η Ελλάδα σε θέματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης λόγω
κυρίως της έλλειψης ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για την
ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από τη σχολική εκπαίδευση. Αυτό αναφέρει, μεταξύ
άλλων, σχετικό δελτίο του ΣΕΒ, το
οποίο επισημαίνει ότι ο τρόπος
διδασκαλίας της επιχειρηματικής
εκπαίδευσης στην Ελλάδα απαιτεί
την υιοθέτηση ενός διαφορετικού
παιδαγωγικού μοντέλου, καθώς
έως τώρα η διδασκαλία της κρίνεται ανεπαρκής.
Σύμφωνα με το δελτίο του ΣΕΒ,
η παραδοσιακή προσέγγιση της
μετωπικής διδασκαλίας, δηλαδή
της διδασκαλίας κατά την οποία
ο διδάσκων κάνει διάλεξη-μονόλογο μπροστά στους μαθητές του,
αλλά και της παθητικής αφομοίωσης θεωρητικών γνώσεων δεν
τους βοηθάει να τις αξιοποιήσουν
δημιουργικά. Σημαντική πρωτοβουλία, ωστόσο, αποτελούν τα
εκπαιδευτικά προγράμματα του
Σωματείου Επιχειρηματικότητας
Νέων/Junior Achievement Greece
(ΣΕΝ/JA Greece), εγκεκριμένα από
το υπουργείο Παιδείας, τα οποία
έχουν ως στόχο την καλλιέργεια

Το 78% των μαθητών
που συμμετείχε σε
πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης
έμαθε να συνεργάζεται
σε ομάδα.
επιχειρηματικών δεξιοτήτων μέσα από βιωματικές μεθόδους μάθησης. Τα δε οφέλη των επιχειρηματικών προγραμμάτων είναι
πολλαπλά, δίνοντας στους νέους
επίδοξους επιχειρηματίες τα πρώτα εφόδια για να αναπτύξουν επιχειρηματικό πνεύμα.
Οπως αναφέρει ο ΣΕΒ, το 78%
των μαθητών που συμμετείχε σε
πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης εκτιμά ότι βοηθήθηκε
πολύ ή απόλυτα προκειμένου να
μάθει να συνεργάζεται σε ομάδα.
Υψηλό επίσης ποσοστό μαθητών,
της τάξεως του 76%, αναφέρει ότι
ανέπτυξε δημιουργική σκέψη, ενώ
το 72% εκτιμά ότι μέσα από το επιχειρηματικό πρόγραμμα έμαθε να
εξερευνά αλλά και να αξιολογεί
νέες ιδέες. Παράλληλα, 6 στους
10 μαθητές (το 62%) θεωρούν ότι
άλλαξε πολύ ή απόλυτα η αντίληψή

Σημαντικό βήμα το «άνοιγμα» των επιχειρήσεων σε προγράμματα εκπαίδευσης μαθητών στην επιχειρηματικότητα.
τους για την επιχειρηματικότητα
και τους επιχειρηματίες. Στο δελτίο του ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι η
ενίσχυση του ανταγωνισμού στο
επιχειρηματικό περιβάλλον καθι-

στά απαραίτητη την ανάγκη ύπαρξης επιχειρηματικών στελεχών με
γνώσεις, δεξιότητες και όραμα, τονίζοντας παράλληλα ότι οι επιχειρήσεις χρειάζονται ανθρώπινο δυ-

ναμικό που θα μπορεί να στηρίξει
τη στρατηγική ανάπτυξης και επιβίωσης των επιχειρήσεων.
Ετσι, ο ΣΕΒ παρουσιάζει μια
δέσμη προτάσεων με στόχο την

ένταξη της επιχειρηματικότητας
στα σχολεία, δίνοντας έμφαση
στην ανάγκη να διαμορφωθεί μια
ολοκληρωμένη εθνική στρατηγική
για την προώθηση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης σε όλες τις
εκπαιδευτικές βαθμίδες. Επίσης,
προτείνει την αναβάθμιση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με
έμφαση στις σύγχρονες διδακτικές μεθόδους (ομαδική εργασία,
βιωματική μάθηση κ.λπ.) καθώς
και τον σχεδιασμό σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού που θα αφορά
την επιχειρηματική εκπαίδευση.
Επιπλέον, συνιστά τη διαμόρφωση ενός πλαισίου παρακολούθησης
και αξιολόγησης καθώς και τη δημιουργία κινήτρων για την ενίσχυση της συμμετοχής εκπαιδευτικών
σε δραστηριότητες επιχειρηματικής εκπαίδευσης. Σημαντικό βήμα
για την ενίσχυσή της αποτελεί και
το «άνοιγμα» των ίδιων των επιχειρήσεων σε τέτοια προγράμματα
μέσα από τις επισκέψεις επιχειρηματικών στελεχών σε σχολεία,
την καθοδήγηση των μαθητών
(mentoring) κ.ά., ενώ ωφέλιμη θα
είναι και η ενθάρρυνση της συμμετοχής στελεχών επιχειρήσεων
σε προγράμματα επιχειρηματικής
εκπαίδευσης στα σχολεία.
Δ. Κ.
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Η SoftBank πίσω
από τη μεγάλη
άνοδο και πτώση
του Nasdaq
Εκτόξευσε τις τεχνολογικές μετοχές, αλλά
μια διαρροή στον Τύπο χάλασε το σχέδιο
Τα τολμηρά κερδοσκοπικά στοιχήματα της ιαπωνικής SoftBank
στην άνοδο των μετοχών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας οδήγησαν
σε εκτίναξη των τιμών των μετοχών τους και αρχικά απέδωσαν μεγάλα κέρδη στην τράπεζα. Οταν,

H SoftBank στοιχημάτισε στη μεγάλη
άνοδο των μετοχών τεχνολογίας, αλλά όταν
η στρατηγική της έγινε
γνωστή η μετοχή της
υποχώρησε,
συμπαρασύροντας
και τις τεχνολογικές.
όμως, διέρρευσε στον διεθνή Τύπο ότι η ιαπωνική τράπεζα στοιχημάτιζε δισ. δολάρια, η είδηση
προκάλεσε ανησυχία στους επενδυτές της οδηγώντας σε μαζικές
πωλήσεις των μετοχών της. Το
αποτέλεσμα ήταν μια θεαματική
πτώση των μετοχών αυτών, που
επέτεινε και την πτώση των μετοχών των τεχνολογικών εταιρειών.
Η ιαπωνική τράπεζα είχε στοι-

χηματίσει σε επενδυτικά παράγωγα που προβλέπουν περαιτέρω
άνοδο των μετοχών τεχνολογικών εταιρειών, οι οποίες βρίσκονταν ήδη σε ανοδική πορεία. Με
τα στοιχήματά της αυτά έχει έως
τώρα διασφαλίσει κέρδη 4 δισ. δολαρίων, τα οποία όμως, τονίζουν
παράγοντες της αγοράς, προς το
παρόν είναι λογιστικά.
Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου είδαν το φως της δημοσιότητας οι επενδυτικές της
επιλογές. Σχετικό ρεπορτάζ των
Financial Times στο φύλλο της
Κυριακής ανέφερε ότι ο Μασαγιόσι Σον, ιδρυτής της SoftBank,
επένδυε δισ. δολάρια στην άνοδο των μετοχών υψηλής τεχνολογίας εξωθώντας στα ύψη την
τιμή τους. Η είδηση προβλημάτισε τους επενδυτές της τράπεζας
και κατά κύριο λόγο τους μικροεπενδυτές που, όπως ανέφεραν
στη βρετανική εφημερίδα παράγοντες της αγοράς, φοβήθηκαν
ότι οι τολμηρές αυτές κινήσεις
θα έπλητταν τα κέρδη της. Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα,
ο Ναόκι Φουτζιβάρα, διαχειριστής κεφαλαίων στην επενδυτική Shinkin Asset Management,
τόνισε πως «οι θεσμικοί επενδυτές γνωρίζουν και καταλαβαίνουν με ποιο τρόπο λειτουργούν

Οι θεσμικοί επενδυτές γνωρίζουν και καταλαβαίνουν με ποιο τρόπο λειτουργούν αυτού του είδους τα στοιχήματα, γι’ αυτό και δεν φοβήθηκαν πως θα υπάρξει μείζων αντίκτυπος στα κέρδη της SoftBank. Οι μικροεπενδυτές, αντιθέτως, ανησύχησαν πως οι συναλλαγές σε αυτού του είδους τα παράγωγα μετοχών
έθεταν σε κίνδυνο τα κέρδη της εταιρείας. Ετσι ξεκίνησαν οι μαζικές πωλήσεις της μετοχής της ιαπωνικής τράπεζας. Στη φωτογραφία, ο επικεφαλής της τράπεζας Μαγιόζι Σον.
αυτού του είδους τα στοιχήματα,
γι’ αυτό και δεν φοβήθηκαν πως
θα υπάρξει μείζων αντίκτυπος
στα κέρδη της Softbank». Οι μικροεπενδυτές, αντιθέτως, ανησύχησαν πως οι συναλλαγές σε
αυτού του είδους τα παράγωγα
μετοχών έθεταν σε κίνδυνο τα
κέρδη της εταιρείας. Σημειωτέον, όμως, ότι οι μικροεπενδυτές
της τράπεζας αντιπροσωπεύουν
το 10% του συνόλου.
Το αποτέλεσμα ήταν ένα κύμα μαζικών πωλήσεων των μετοχών της τράπεζας, που σημείωσαν
πτώση κατά 7,2% και οδήγησαν σε

μείωση της χρηματιστηριακής της
αξίας κατά 17 δισ. δολάρια. Από
την αρχή του έτους η μετοχή της
SoftBank είχε γνωρίσει συνολική
άνοδο 33%.
Σύμφωνα με την αμερικανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς, η
SoftBank διέθετε στα τέλη Ιουνίου μερίδια σε 25 από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας του
κόσμου. Στο χαρτοφυλάκιό της
είχε μετοχές της Amazon αξίας
1,04 δισ. δολ., της Alphabet αξίας 475 εκατ. δολ., της Adobe αξίας 248 εκατ. δολ. και της Netflix
αξίας 189 εκατ. δολ.

Με την πτώση της η SoftBank
επέτεινε την υποχώρηση των μετοχών εταιρειών τεχνολογίας, επιτάχυνε δηλαδή μια διόρθωση της
αγοράς που ήταν σε μεγάλο βαθμό
αναμενόμενη μετά την ιλιγγιώδη
άνοδο στην οποία είχαν οδηγηθεί
τους προηγούμενους μήνες οι μετοχές των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.
Είχαν, άλλωστε, προηγηθεί και
προειδοποιήσεις μεγάλων τραπεζών πως στις αρχές Σεπτεμβρίου
ενδέχεται να σημειωθεί πτώση
μετοχών των εταιρειών τεχνολογίας στην αγορά του Τόκιο, καθώς

επιστρέφουν οι θεσμικοί επενδυτές από τις θερινές διακοπές
και ξεπουλούν μετοχές που έχουν
υπερτιμηθεί στη διάρκεια του καλοκαιριού. Σημειωτέον ότι πολλοί
παράγοντες της Wall Street αντιμετωπίζουν την πρόσφατη πτώση
των μετοχών εταιρειών τεχνολογίας όχι ως προανάκρουσμα μιας
παρατεταμένης περιόδου διολίσθησης της αγοράς αλλά ως μια
περίοδο αναστάτωσης ή ακόμη
και «υγιούς διόρθωσης», όπως χαρακτήρισε μέσα στην εβδομάδα η
Invesco την πτώση του Nasdaq
κατά 10%.
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Ο ιός δεν ανακόπτει την πράσινη
στροφή της παγκόσμιας οικονομίας
Ξεπερνούν τα 100 δισ. ευρώ οι εκδόσεις των «κοινωνικά υπεύθυνων» ομολόγων

Των KATE HOLTON, SINEAD CRUISE / REUTERS

To να μπεις σε μία νέα εταιρεία
ως εργαζόμενος μπορεί να αποδειχθεί δύσκολο στις καλύτερες εποχές, διότι πρέπει να
εντυπωσιάσεις τους προϊσταμένους, να μάθεις νέες δεξιότητες και να σχετισθείς με
νέους συναδέλφους και να οικοδομήσεις φιλικές σχέσεις.
Το όλο πράγμα δυσχεραίνεται
περαιτέρω, όταν η «προσγείωσή» σου στο νέο εργασιακό περιβάλλον συντελείται εν μέσω
πανδημίας, η οποία υποχρέωσε εκατομμύρια ανθρώπους να
εργάζονται από το σπίτι.
Οπερ σημαίνει πως οι νεοπροσληφθέντες βρέθηκαν
να κρίνουν τους νέους συναδέλφους τους από το τι χρώμα
έχουν οι κουρτίνες τους και
ποια είναι η συμπεριφορά τους
κατά την τηλεδιάσκεψη στην
πλατφόρμα Zoom. Οσες επιχειρήσεις τώρα τα κατάφεραν και
χειρίστηκαν αποτελεσματικά
την κατάσταση, μάλλον έχουν

Στις περισσότερες
περιπτώσεις,
λόγω τηλεργασίας
δυσκολεύονται
να αποκτήσουν
ομαδικό πνεύμα.
ένα έτι μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων που δείχνουν ικανοποιημένοι.
Οσες απέτυχαν, είδαν τους
νεοπροσληφθέντες να δυσκολεύονται να αποκτήσουν ομαδικό πνεύμα ή να αναπτύσσουν την αίσθηση του ανήκειν
στην εταιρεία. Μία νεαρή διαπραγματεύτρια στη Βρετανία,
που προσελήφθη από μεγάλη
ευρωπαϊκή τράπεζα, όταν ξεκίνησε η καραντίνα στη χώρα, είπε ότι η τηλεργασία κατέστησε ακόμα πιο δύσκολη
την κατανόηση της εταιρικής
νοοτροπίας.
«∆εν είναι ακριβώς εύκολο για τον νέο προϊστάμενο
το να εξηγήσει τα χαρακτηριστικά του γραφείου σου, χωρίς
να έχεις πατήσει το πόδι σου
εκεί», εξομολογείται, διατηρώντας την ανωνυμία της. «Μοιάζει σαν να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να συνδεθώ
με τη νέα εργοδοσία και να
αναπτυχθεί αφοσίωση. Είμαι
πιστή στην ομάδα των συνεργατών, αλλά όχι στον συνολικό οργανισμό της τράπεζας».
Σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο Λονδίνο ένας νέος
υπάλληλος αναφέρει πως τα
στελέχη που είχαν επιφορτιστεί για να του πάρουν ηλεκτρονικά συνέντευξη, εξέταζαν τη βιβλιοθήκη του και τις

φωτογραφίες που είχε εκεί,
ενώ παράλληλα υπέβαλαν τις
ερωτήσεις τους. Αν και εισήλθε στην τράπεζα τον Μάιο, δεν
περιμένει να συναντήσει διά
ζώσης τους συναδέλφους του
φέτος. Για τον Σαμ Τόμσον, ο
οποίος εντάχθηκε ως μηχανικός διασφάλισης ποιότητας
στο δυναμικό της εταιρείας με
την εφαρμογή MoneyBox για
αποταμιεύσεις και επενδύσεις,
η μη προσωπική επαφή έκανε την αρχική συνεργασία να
μοιάζει με συναλλαγή.
Ωστόσο αναγνωρίζει πόσο κόπο κατέβαλε η εταιρεία
για να φέρει τους ανθρώπους
κοντά και να τους κάνει ομάδα. «Μας έδιναν κουπόνια από
την εταιρεία παραδόσεων φαγητού Deliveroo και καθόμασταν μπροστά στον υπολογιστή συζητώντας μεταξύ μας
και τρώγοντας», λέει. «Είναι ο
καλύτερος τρόπος ένταξης σε
μία εταιρεία, που είδα μέχρι
σήμερα».
Και τα τελευταία έξι χρόνια είχε δοκιμάσει αρκετές
δουλειές στον κλάδο χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η
MoneyBox ιδρύθηκε το 2016
και κατά τη διάρκεια της πανδημίας προσέλαβε 35 άτομα,
οπότε το συνολικό της δυναμικό φθάνει τους 135 πλέον.
Αρχικά δεν ήθελε να κάνει προσλήψεις σε πεδία που
απαιτούσαν αλληλεπίδραση και
συνεργασία με διαφορετικές
ομάδες, όπως οι μηχανικοί που
αναπτύσσουν λογισμικό, αλλά
τελικά υπερέβη τους δισταγμούς αυτούς, όπως αναφέρει ο
διευθυντής ανθρωπίνου δυναμικού Τζακ Τζονστόουν. Ανάλογη προσέγγιση ακολουθούν
και ισχυρές τράπεζες όπως οι
Standard Chartered, Citi and
Deutsche Bank. Η δεύτερη προσέλαβε 3.840 άτομα στη διεύθυνση τεχνολογίας και εξυπηρέτησης θεσμικών πελατών την
περίοδο Μαρτίου - Αυγούστου.
Αφ’ ης στιγμής γίνεται η
πρόσληψη, η MoneyBox και
οι συνεργαζόμενες τράπεζες
αποστέλλουν ένα ψηφιακό εγχειρίδιο ή ένα βίντεο καλωσορίσματος μαζί με την αναγκαία
τεχνολογία.
Οι ψηφιακές συνεδριάσεις
με τους διευθυντές οργανώνονται συχνότερα, οι παλαιότεροι αναλαμβάνουν να εξοικειώσουν τους νέους με την
εταιρεία και μια σειρά τεχνολογικών πλατφορμών χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς
της επικοινωνίας. ∆ίδονται κίνητρα για συσκέψεις με διαφορετικές ομάδες και για κοινωνικές εκδηλώσεις ηλεκτρονικά,
ώστε να διαμορφωθούν ευρύτερα δίκτυα μεταξύ του προσωπικού.

Παρά τους φόβους που έχουν εκφράσει επανειλημμένως περιβαλλοντικές οργανώσεις ότι η πανδημία και η συνεπακόλουθη ύφεση
μπορεί να αναστείλουν τη στροφή
προς μια πράσινη οικονομία, όλα
δείχνουν ότι η διαδικασία είναι
αμετάκλητη, έστω κι αν προχωράει με αργούς ρυθμούς. Κερδίζει
διαρκώς έδαφος η αγορά πράσινων
ομολόγων, ενώ εντείνονται οι πιέσεις των επενδυτών προς τις ρυπογόνες βιομηχανίες.
Μία ημέρα μετά το πρώτο πράσινο δεκαετές ομόλογο που εξέδωσε με μεγάλη επιτυχία το Βερολίνο,
η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler προχώρησε σε ανάλογη έκδοση. Η έκδοση προσείλκυσε προσφορές ύψους άνω των 6,5
δισ. ευρώ, σύμφωνα με πηγές που
μίλησαν στο Bloomberg σε καθεστώς ανωνυμίας.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που
έχει ανακοινώσει η εν λόγω αυτοκινητοβιομηχανία, πρόθεσή της
είναι να χρησιμοποιήσει όσα κεφάλαια αντλήσει από την εν λόγω
έκδοση για να χρηματοδοτήσει την
ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων οχημάτων και γενικότερα οχημάτων φιλικών προς το περιβάλλον και μη
ρυπογόνων.
Πρόκειται για την έκτη έκδοση πράσινου χρέους που έχει γίνει στην Ευρώπη εντός του μηνός
και καταδεικνύει την ισχυρή ανάκαμψη της αγοράς μετά τις μαζικές
πωλήσεις και τη βαθύτατη πτώση
της πανδημίας. Μέσα στην εβδομάδα, εκτός από τη Γερμανία, πράσινα ομόλογα εξέδωσαν η ισπανική
τράπεζα Banco de Sabadell αλλά
και η εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου του Αμστερνταμ Royal
Schiphol.
Οι τελευταίες αυτές εκδόσεις
φτάνουν το σύνολο των λεγόμενων
«κοινωνικά υπεύθυνων» ομολόγων
που έχουν εκδοθεί φέτος περίπου
στα 105 δισεκατομμύρια ευρώ και
πλησιάζουν το ύψος των αντίστοιχων εκδόσεων στο σύνολο του περασμένου έτους.
Στο μεταξύ, το μεγαλύτερο
κρατικό επενδυτικό ταμείο του
κόσμου, το πλούσιο ταμείο της
Νορβηγίας, με κεφάλαια ύψους
1,2 τρισ. δολαρίων, καλεί όσες επιχειρήσεις του χαρτοφυλακίου του
είναι υπεύθυνες για τις μεγαλύτερες εκπομπές καυσαερίων να παρέχουν διεξοδική και λεπτομερή
ενημέρωση για τυχόν κινδύνους

Κερδίζει διαρκώς έδαφος η αγορά πράσινων ομολόγων, ενώ εντείνονται οι πιέσεις προς τις ρυπογόνες βιομηχανίες.

Η πράσινη έκδοση
της Daimler προσείλκυσε προσφορές
ύψους άνω των 6,5
δισ. ευρώ.
που απειλούν τις επενδύσεις του
εξαιτίας της έκθεσής τους στην
κλιματική αλλαγή.
Το εν λόγω κρατικό ταμείο, που
επενδύει τα έσοδα της Νορβηγίας από το πετρέλαιο, βρίσκεται
τις τελευταίες δύο δεκαετίες στην
εμπροσθοφυλακή των προσπαθειών που καταβάλλονται παγκοσμίως
προκειμένου να αποκαλύπτουν οι
επιχειρήσεις τον αντίκτυπό τους
στο περιβάλλον. «Αυτό που μας
ενδιαφέρει είναι να διαπιστώσουμε κατά πόσον το επιχειρηματικό
μοντέλο τους είναι τέτοιο ώστε
να μπορεί να επιβιώσει και σε μια

κοινωνία με χαμηλή χρήση άνθρακα και να κατανοήσουμε με ποιον
τρόπο αντιμετωπίζουν αυτή την
προοπτική», δήλωσε στο Reuters
η Καρίν Σμιθ Ιενάτσο, διευθύνουσα σύμβουλος του ταμείου για θέματα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης.
Οπως τόνισε η ίδια, χωρίς όμως
να διευκρινίσει σε ποιες εταιρείες αναφερόταν, το επενδυτικό
ταμείο ενδιαφέρεται να δει την
ανάλυση που κάνουν οι εταιρείες βάσει συγκεκριμένων σεναρίων, μεταξύ των οποίων και το σενάριο που προβλέπει αύξηση της
θερμοκρασίας του πλανήτη κατά
δύο βαθμούς Κελσίου. «Θέλουμε η
εταιρεία να είναι ανοικτή στα συμπεράσματα που θα προκύψουν
από την ανάλυση των σεναρίων»,
υπογράμμισε. Πρόκειται για αναφορά στη Συμφωνία του Παρισιού,
που το 2015 δέσμευσε όσες χώρες
την προσυπέγραψαν να μειώσουν
τις εκπομπές καυσαερίων και να
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε

να περιορίσουν την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη αυτόν τον
αιώνα το πολύ στους δύο βαθμούς
Κελσίου πάνω από τα επίπεδα που
επικρατούσαν την εποχή προ της
βιομηχανικής επανάστασης. Σημειωτέον ότι το κρατικό επενδυτικό
ταμείο της Νορβηγίας έχει επενδύσεις σε 9.200 επιχειρήσεις ανά
τον κόσμο, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 1,5% των παγκόσμιων
μετοχών.
Τον περασμένο μήνα, άλλωστε,
το μεγαλύτερο συνταξιοδοτικό ταμείο της Νορβηγίας, το Storebrand
Asset Management, άρχισε να εκποιεί τις επενδύσεις του σε επιχειρήσεις που ευθύνονται για σημαντικές εκπομπές καυσαερίων. Το
κρατικό επενδυτικό ταμείο της
Νορβηγίας, πάντως, κατέστησε
σαφές ότι δεν πρόκειται να μιμηθεί το παράδειγμα του Storebrand,
καθώς επιλέγει παραδοσιακά να
αναπτύσσει στενούς δεσμούς με
τις εταιρείες στις οποίες επενδύει.

Φθίνουν οι πωλήσεις προϊόντων μακιγιάζ
Ενας από τους κλάδους που δέχονται πλήγματα λόγω του κορωνοϊού
είναι αυτός των προϊόντων ομορφιάς και δη του μακιγιάζ – με μια
μάσκα στο πρόσωπο τι να αγοράσεις; Ολοένα και περισσότερες γυναίκες εργάζονται από το σπίτι, άρα
δεν «υποχρεώνονται» να έχουν μια
επαγγελματική εμφάνιση. Επίσης,
όταν βγαίνουν φορούν αρκετά συχνά μάσκα, οπότε η διάθεση να αγοράσουν κραγιόν και ρουζ φθίνει.
Παράλληλα, η πανδημία έχει φέρει στο προσκήνιο νέα δεδομένα,
δημιουργώντας νέες τάσεις, όπως
παρατηρεί σχετικά η εφημερίδα
The Wall Street Journal.

Στροφή
Κι αυτές οι τάσεις είναι η στροφή σε προϊόντα περιποίησης δέρματος και στην τεχνολογία ψηφιακής δοκιμής. Η γενικότερη εικόνα
της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην οικονομία παραμένει
θολή, οπότε αναλυτές του κλάδου
εκτιμούν ότι οι πωλήσεις ειδών μακιγιάζ θα παραμείνουν υποτονικές,
ασκώντας πιέσεις και στα συνολικά αποτελέσματα των εταιρειών.
Λόγου χάριν, η αμερικανική αλυσίδα καταστημάτων καλλυντικών
Ulta Beauty ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι οι πωλήσεις
ειδών μακιγιάζ, οι οποίες αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% των συνολικών πωλήσεών της, παραμένουν σε
χαμηλότερα από τα προ πανδημίας

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών αγοράς Mintel, οι λιανικές πωλήσεις
καλλυντικών στις ΗΠΑ αναμένεται να μειωθούν κατά 10,6% το 2020.
επίπεδα. Ειδικότερα, το δεύτερο τρίμηνο οι πωλήσεις των προϊόντων
μακιγιάζ μειώθηκαν 43%, αλλά τα
κέρδη της γενικά αποδείχθηκαν
καλύτερα των αναμενομένων – οι
καταναλωτές επισκέφθηκαν λιγότερες φορές τα καταστήματα Ulta
Beauty, αλλά ξόδεψαν περισσότερα.
Εν τω μεταξύ, όπως επισημαίνει στο ρεπορτάζ της η Wall Street
Journal, οι πωλήσεις προϊόντων μακιγιάζ είχαν ήδη αρχίσει να ελαττώνονται τα τελευταία δύο χρόνια, εν
μέρει λόγω της προτίμησης αρκετών
γυναικών να «επενδύουν» σε μια πιο
φυσική εμφάνιση. Σύμφωνα με την
εταιρεία ερευνών αγοράς Mintel, οι
λιανικές πωλήσεις καλλυντικών στις
ΗΠΑ αναμένεται να μειωθούν κατά
10,6% το 2020.
Ενας λόγος για τις εξελίξεις αυτές
είναι πως δεν υπάρχουν νέες τάσεις
στο συγκεκριμένο πεδίο, όπως πριν

από πέντε χρόνια, όταν δινόταν έμφαση στις γραμμές του προσώπου
και στις φωτοσκιάσεις και είχαν δημιουργηθεί ανάλογα προϊόντα. Σήμερα, εξαιτίας της πανδημίας, της
τηλεργασίας και των περιορισμένων κοινωνικών συναθροίσεων, το
ενδιαφέρον υποχωρεί. Επίσης, ενώ
σε προηγούμενες κρίσεις οι γυναίκες αγόραζαν κάτι μικρό, όπως ένα
κραγιόν, τώρα αυτό δεν είναι αναγκαίο λόγω μάσκας.

Τουρισμός
Αν και πολλοί ταξιδιωτικοί περιορισμοί ήρθησαν, η τουριστική
κίνηση δεν λειτουργεί αυτή τη φορά αντισταθμιστικά. Οι προβλέψεις
για τα έσοδα των καταστημάτων
αφορολόγητων ειδών στα αεροδρόμια παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Ούτε ο κολοσσός του κλάδου,
η Estee Lauder, έμεινε αλώβητος.

Οι πωλήσεις στα καλλυντικά της
μειώθηκαν 61%, ενώ μια ελπίδα
για κέρδη δίνουν τα προϊόντα που
αφορούν την περιποίηση δέρματος.
Με την εργασία να έχει μεταφερθεί έως ένα βαθμό στο σπίτι, οι γυναίκες δείχνουν να προτιμούν πιο
πολύ κρέμες προσώπου, λοσιόν και
ορούς. Κι αυτά κυρίως τα αγοράζουν ηλεκτρονικά.
Πρόκειται για ακόμα μία νέα
τάση, στο πλαίσιο της οποίας μεγάλο μέρος του τζίρου των εταιρειών του κλάδου έχει μετατοπισθεί
στο ∆ιαδίκτυο. Ειδικότερα, η Ulta
ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια
του τρίτου τριμήνου οι ψηφιακές
πωλήσεις της ενισχύθηκαν θεαματικά κατά 200%, και σε αυτό συνέβαλε η εικονική δοκιμή προϊόντων
ή η παρακολούθηση μαθημάτων
μακιγιάζ. Πάντως, όπως παρατηρούν εν κατακλείδι αναλυτές του
κλάδου των ειδών ατομικής περιποίησης και των καλλυντικών,
καλύτερες ημέρες θα έρθουν μετά
το τέλος της πανδημίας, αν και αλλαγές όπως η τηλεργασία τείνουν
να λάβουν μόνιμο χαρακτήρα. Συν
τοις άλλοις, τα προϊόντα αυτά απαιτούν δοκιμή στο δέρμα και βασίζονται στην επαφή – οπότε, μέχρις
ότου βρεθεί το εμβόλιο και υποχωρήσουν οι ανησυχίες για θέματα
υγείας και ασφάλειας, οι γυναίκες
δεν θα επιλέγουν να αγοράζουν είδη μακιγιάζ με τον τρόπο που το
έκαναν στο παρελθόν.
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Ανοιχτές
διατηρεί η ΕΚΤ
τις στρόφιγγες
της ρευστότητας
Αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ
και το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων
Σταθερή στην πολιτική αντιμετώπισης της κρίσης με την παροχή
άφθονης ρευστότητας παραμένει η ΕΚΤ. Στην τακτική συνεδρίασή της η Τράπεζα διατήρησε χθες αμετάβλητα τα επιτόκια
του ευρώ στο -0,5%, όπως και το
έκτακτο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων αξίας 1,35 τρισ. ευρώ για
την αντιμετώπιση του οικονομικού αντίκτυπου της πανδημίας.
Στην καθιερωμένη συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησε η πρόεδρος της Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, υπογράμμισε πως η ΕΚΤ
αναθεωρεί τώρα την εκτίμηση
που είχε εκφράσει τον Ιούνιο ότι
στη διάρκεια του τρέχοντος έτους
η οικονομία της Ευρωζώνης θα
συρρικνωθεί στο 8,7% και εκτιμά ότι η ύφεση θα είναι μικρότερη και θα περιοριστεί στο 8%.
∆ιατηρεί, πάντως, αμετάβλητες
τις προβλέψεις της για το 2021
και το 2022.

Αβεβαιότητα
Η κ. Λαγκάρντ παραδέχθηκε
πως υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω επιδείνωσης της οικονομίας της Ευρωζώνης, εξαιτίας της
αβεβαιότητας που περιβάλλει τις
οικονομικές επιπτώσεις από την
πανδημία. Οπως τόνισε, «η ισχύς
της ανάκαμψης εξακολουθεί να

απειλείται από έντονη αβεβαιότητα, ενώ εξαρτάται από το πώς θα
εξελιχθεί στο μέλλον η πανδημία
και κατά πόσον θα επιτύχουν οι
πολιτικές ανάσχεσής της».
Για τους λόγους αυτούς διευκρίνισε πως η Τράπεζα εκτιμά ότι
παραμένει αναγκαία η πολιτική
στήριξης της οικονομίας και θα
εξακολουθήσει να διασφαλίζει
ρευστότητα στην οικονομία.
Αναφερόμενη στο θέμα των
ημερών, την ανατίμηση του ευρώ
που έχει ενισχυθεί κατά περισσότερο από 10% έναντι του δολαρίου τους τελευταίους πέντε μήνες,
η κ. Λαγκάρντ παραδέχθηκε πως
το θέμα απασχόλησε έντονα το
∆.Σ. στη διάρκεια της συνεδρίασης. Οπως τόνισε, «η εξωτερική αξία του ευρώ επηρεάζει την
πορεία του πληθωρισμού». Ερωτώμενη από δημοσιογράφο κατά
πόσον αντιμετωπίζει η Ευρωζώνη
πρόβλημα αποπληθωρισμού, η κ.
Λαγκάρντ επικαλέστηκε τα στοιχεία που φέρουν τον πληθωρισμό
να υποχωρεί κυρίως εξαιτίας της
πτώσης των τιμών του πετρελαίου και κατ’ επέκτασιν της ενέργειας σε αντίθεση με τις τιμές των
τροφίμων που έχουν σημειώσει
σημαντική άνοδο. Σε ό,τι αφορά
τις προβλέψεις της Τράπεζας για
τον πληθωρισμό, αυτές παραμέ-

Η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τόνισε ότι «η ισχύς της ανάκαμψης εξακολουθεί να απειλείται από έντονη αβεβαιότητα, ενώ εξαρτάται από το πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον η πανδημία και κατά πόσον θα επιτύχουν οι πολιτικές ανάσχεσής της».
των δεκαετών της Γερμανίας να
βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα της τελευταίας εβδομάδας και
συγκεκριμένα στο 0,43%.

Η άνοδος του ευρώ

Η ΕΚΤ εκτιμά
ότι η ύφεση
θα περιοριστεί στο 8% Ο πληθωρισμός
φέτος από 8,7% που
Επειτα από καταιγισμό ερωτήσεων σχετικών με την εκτίναξη
προέβλεπε τον Ιούνιο. του ευρώ, η κ. Λαγκάρντ τόνισε
νουν αμετάβλητες στο 0,3 % για
το τρέχον έτος και στο 1,0% για
το επόμενο.
Σημειωτέον ότι από την αρχή της συνεδρίασης χθες και σε
όλη τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, το ευρώ παρέμεινε
σε ανοδική πορεία. Κυμαινόταν
σε επίπεδα γύρω στο 1,189 δολ.
καταγράφοντας άνοδο 0,4% και
παραμένοντας κοντά στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δύο
ετών. Την ίδια στιγμή, οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης σημείωναν άνοδο, με εκείνες

Σχολιάζοντας τη στάση της ΕΚΤ, η
Σέεμα Σαχ, στέλεχος και αναλύτρια
της Principal Global Investments,
εξέφρασε την εκτίμηση ότι «οι αγορές γνωρίζουν πως η ΕΚΤ μπορεί
να κάνει ελάχιστα για να αποδυναμώσει το νόμισμα, καθώς τα επιτόκια βρίσκονται σε όσο πιο χαμηλά
επίπεδα γίνεται, ενώ τα προγράμματα αγοράς ομολόγων και φθηνών
δανείων είναι τεράστια». Η ίδια
αναλύτρια αποδίδει την ενίσχυση του ευρώ όχι τόσο στην υποχώρηση του δολαρίου, αλλά «σε
όλους τους σωστούς λόγους, όπως
η βελτίωση της οικονομικής ανάπτυξης, τα σχετικά περιορισμένα
κρούσματα κορωνοϊού και οι θετικές εξελίξεις με τα δημοσιονομικά
μέτρα στήριξης της οικονομίας».
Σε ερώτηση δημοσιογράφου
για το αν η τράπεζα προτίθεται

επανειλημμένως την πάγια θέση
της Τράπεζας, ότι η ΕΚΤ δεν θέτει
στόχο καμία συγκεκριμένη ισοτιμία του ευρώ. Προσέθεσε, όμως,
ότι η άνοδος του ευρώ σχετίζεται
με τις εξελίξεις στο μέτωπο του
πληθωρισμού, τις οποίες η Τράπεζα παρακολουθεί προσεκτικά,
δεδομένου ότι ο δείκτης υποχώρησε σε αρνητικό έδαφος. Παραδέχθηκε, όμως, επίσης ότι η
Τράπεζα εξετάζει την προοπτική
να επαναπροσδιορίσει τον στόχο της για τον πληθωρισμό και
το πώς ορίζει τη «σταθερότητα
των τιμών».

να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια
για να δώσει ώθηση στην οικονομία, η κ. Λαγκάρντ τόνισε πως έχει
μεν βρεθεί στο επίκεντρο της πολιτικής της το πρόγραμμα αγοράς
ομολόγων, αλλά «η τράπεζα επιφυλάσσεται να χρησιμοποιήσει
όλα ανεξαιρέτως τα εργαλεία που
διαθέτει». Παράλληλα, όμως, η κ.
Λαγκάρντ ερωτήθηκε κατά πόσον
η ΕΚΤ προτίθεται να συνδράμει
τη μετάβαση της οικονομίας στη
νέα κατάσταση, όπως αυτή διαγράφεται με τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογικών κολοσσών. Η
πρόεδρος της ΕΚΤ επανέλαβε πως
«αποστολή της τράπεζας είναι να
διασφαλίσει τη σταθερότητα των
τιμών». Πρόσθεσε, ωστόσο, πως οι
αγορές πράσινων ομολόγων είναι
ένα είδος συνεισφοράς στη μετάβαση στο νέο τοπίο της οικονομίας.

Πολιτικό αδιέξοδο στις ΗΠΑ για το νέο πακέτο στήριξης της οικονομίας
Επειτα από εβδομάδες σχοινοτενών
διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο
κομμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου, οι συνομιλίες για το νέο
πακέτο στήριξης της μεγαλύτερης
οικονομίας στον κόσμο έχουν περιέλθει σε πλήρες αδιέξοδο.
Το πολιτικό αδιέξοδο στη Γερουσία σημαίνει ότι τα μέλη του
Κογκρέσου θα φύγουν από την
Ουάσιγκτον στις αρχές Οκτωβρίου, όταν θα διακοπούν οι εργασίες εν αναμονή των προεδρικών
εκλογών του Νοεμβρίου, χωρίς να
έχουν προχωρήσει σε κάποια ενέργεια προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση.
Με την πανδημία του κορωνοϊού να σφυροκοπάει ακόμη τις ΗΠΑ,
ο Μιτς Μακόνελ, ηγέτης της πλειοψηφίας των Ρεπουμπλικανών στη
Γερουσία, ρώτησε χθες τους συναδέλφους του γερουσιαστές, «εάν
θέλουν να κάνουν κάτι ή εάν θέλουν να παραμείνουν άπρακτοι». Η
απάντηση φαίνεται να είναι ότι...
δεν θέλουν να κάνουν κάτι, όπως
συμπεραίνει σε σχετικό σχόλιό του
το πολιτικό περιοδικό Politico.

οικονομικό κόστος περίπου 500
δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Το πακέτο αυτό προώθησε ο
Μιτς Μακόνελ από κοινού με άλλα
ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικανών. Οι ∆ημοκρατικοί της Γερουσίας, που έχουν ασκήσει επίμονες
πιέσεις για πολύ ευρύτερο πακέτο,
αναμένεται να καταψηφίσουν την
προώθηση του πακέτου αυτού αύριο, Παρασκευή. Θεωρείται, άλλωστε, βέβαιο ότι θα καταψηφίσουν
και την ανάληψη οποιασδήποτε
νομοθετικής δράσης κατά την περίοδο που διανύουμε. Για μεγάλο
χρονικό διάστημα, εξάλλου, ασκούσαν πιέσεις για να παραταθούν
τα επιδόματα ανεργίας στα εκατομμύρια Αμερικανών ανέργων
ενώ οι Ρεπουμπλικανοί ζητούσαν
επίμονα τη μείωση του ποσού. Το
αποτέλεσμα ήταν το προεδρικό
διάταγμα με το οποίο αποφάσισε
ο Ντόναλντ Τραμπ να παρατείνει
τη χορήγηση επιδομάτων αλλά με
μειωμένο ποσό.
Ο ηγέτης της πλειοψηφίας των
Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία
χρειάστηκε δύο μήνες για να πείσει

Δημοκρατικοί
και Ρεπουμπλικανοί
δεν κατάφεραν
να συμφωνήσουν
για τα νέα μέτρα αντιμετώπισης της κρίσης.
Με τον χρόνο που μεσολαβεί
μέχρι τις προεδρικές εκλογές να
είναι λιγότερος από οκτώ εβδομάδες, καθώς ο αμερικανικός λαός θα
αποφασίσει ποιος θα ελέγχει τον
Λευκό Οίκο και ποιος τη Γερουσία,
τα δύο κόμματα του Κογκρέσου, το
Ρεπουμπλικανικό και το ∆ημοκρατικό, δεν έχουν κατορθώσει να καταλήξουν σε συμφωνία ούτε για να
αρχίσουν τη μεταξύ τους διαπραγμάτευση για ένα περιορισμένο πακέτο βοήθειας. Ενα τέτοιο πακέτο
με αντικείμενο την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που προκάλεσε στην αμερικανική οικονομία η
πανδημία του κορωνοϊού θα είχε

Η στάση των δύο κομμάτων αφήνει χωρίς «ομπρέλα» προστασίας την αμερικανική οικονομία, η οποία σφυροκοπείται από την πανδημία.

τουλάχιστον 51 Ρεπουμπλικανούς
γερουσιαστές να ψηφίσουν την
αναφερόμενη οικονομική πρόταση
παροχής κινήτρων στην αμερικανική οικονομία, εξαιτίας πολιτικών
διαφορών εντός της ρεπουμπλικανικής κοινοβουλευτικής ομάδας.
Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών
και των ∆ημοκρατικών και υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φαίνεται ότι έχουν
αποδεχθεί το πολιτικό αδιέξοδο
σχετικά με το πακέτο βοήθειας,
σκεπτόμενοι πως οι ψηφοφόροι
θα αποφασίσουν σύντομα για το
ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο, αφού εκατοντάδες Αμερικανοί
πεθαίνουν από τον κορωνοϊό κάθε ημέρα.
Καθώς το πολιτικό διακύβευμα είναι υψηλό, Ρεπουμπλικανοί
και ∆ημοκρατικοί γερουσιαστές
εντείνουν την κομματική ρητορική τους, ώστε να διασφαλίσουν
ότι δίνουν τον χειρότερο δυνατό
τόνο στα κίνητρα του αντίπαλου
πολιτικού κόμματος αναφορικά με
το πολιτικό αδιέξοδο για το πακέτο βοήθειας.

Εγκαίρως, αλλά όχι εσπευσμένα, η επάνοδος στη δημοσιονομική πειθαρχία
Η επιστροφή
στους κανόνες
θα εξεταστεί το επόμενο έτος, εκτίμησε
ο Κλάους Ρέγκλινγκ.
πως σήμερα οι επενδυτές δεν το
εμπιστεύονται όπως είναι. Χαρακτήρισε, άλλωστε, αναγκαία την
αναθεώρησή του, καθώς η αξιολόγηση της δημοσιονομικής πολιτικής βασίζεται, μεταξύ άλλων,
σε ένα εκτιμώμενο μέγεθος και
συγκεκριμένα στο μέγεθος του
εκτιμώμενου ρυθμού ανάπτυξης.
Σε ό,τι αφορά την οικονομία
της Ευρωζώνης, ο κ. Ρέγκλινγκ
είπε ότι η κρίση του κορωνοϊού

EPA

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)
Κλάους Ρέγκλινγκ τόνισε πως η
Ε.Ε. πρέπει να εξετάσει την επάνοδό της στους δημοσιονομικούς κανόνες μέσα στο επόμενο έτος. Μιλώντας σε συνέδριο στη Γερμανία,
ο κ. Ρέγκλινγκ τάχθηκε υπέρ της
αναθεώρησης των κανόνων δημοσιονομικής σταθερότητας, ώστε
να είναι απλούστεροι και πιο αξιόπιστοι στο πλαίσιο της δημοσιονομικής εποπτείας. Προειδοποίησε,
ωστόσο, ότι μια εσπευσμένη επιστροφή στους δημοσιονομικούς
κανόνες θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ύφεση, αλλά και ότι μια
πολύ καθυστερημένη επάνοδος θα
μπορούσε να επιφέρει υπερχρέωση αρκετών χωρών. Αναφερόμενος στο Σύμφωνο Σταθερότητας, ο κ. Ρέγκλινγκ υπογράμμισε

Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ.

είναι αναμφίβολα η χειρότερη που
έχει καταγραφεί, καθώς επικρατεί αβεβαιότητα και οι οικονομικές επιδόσεις δεν θα επανέλθουν
στα προ κρίσης επίπεδα πριν από
το 2022 στην καλύτερη περίπτωση.Τόνισε, πάντως, ότι μετά το
χαμηλότερο σημείο της κρίσης
τον Απρίλιο σημειώνεται ανάκαμψη, με πολλούς δείκτες να έχουν
βελτιωθεί σημαντικά το επόμενο τρίμηνο και με ορισμένους να
φθάνουν σχεδόν στα προ κρίσης
επίπεδα.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο επικεφαλής του ESM στην ανάγκη
να προωθηθούν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις από τις χώρες της
Ευρωζώνης τα επόμενα χρόνια,
καθώς ο ίδιος βλέπει τέσσερις λόγους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τη μελλοντική

ανάπτυξη: Πρώτον, ο δυνητικός
ρυθμός ανάπτυξης θα είναι πιθανόν χαμηλότερος μετά την κρίση,
καθώς η πανδημία καταστρέφει
κεφάλαιο, περιλαμβανομένου ανθρώπινου κεφαλαίου. ∆εύτερον,
η κατάρρευση του παγκόσμιου
εμπορίου σημαίνει χαμηλότερο
ανταγωνισμό και συνεπώς χαμηλότερη αύξηση της παραγωγικότητας. Τρίτον, ο κ. Ρέγκλινγκ τόνισε ότι ανησυχεί για το τραπεζικό
σύστημα και το ενδεχόμενο να
επηρεαστεί η παροχή πιστώσεων
από τις τράπεζες στην οικονομία.
Τέταρτον, το υψηλότερο δημόσιο
χρέος, το οποίο σήμερα, όπως είπε, είναι αναπόφευκτο, μπορεί
να έχει αρνητική επίπτωση στην
ανάπτυξη μακροπρόθεσμα και η
επάνοδος σε διατηρήσιμα ελλείμματα δεν θα είναι εύκολη.

Real Estate
ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

Πώς θα ενοικιάζει την κατοικία του
ευάλωτο νοικοκυριό που πτώχευσε

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Μόλις 5.000 τ.μ. γραφειακών χώρων
μισθώθηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια
του δεύτερου τριμήνου στο λεκανοπέδιο Αττικής, δείγμα του «παγώματος» που επικράτησε στην αγορά
ακινήτων, ως αποτέλεσμα της πανδημίας και των μέτρων που ελήφθησαν για τον περιορισμό των κρουσμάτων. Σύμφωνα με στοιχεία της
εταιρείας παροχής υπηρεσιών ακινήτων Proprius, συνολικά κατά το
πρώτο εξάμηνο μισθώθηκαν 25.000
τ.μ. γραφείων, καθώς οι περισσότερες
εταιρείες ανέστειλαν τα σχέδια για
τη μετεγκατάστασή τους. Υπενθυμίζεται ότι, σε ετήσια βάση, η αγορά
γραφείων της Αθήνας καταγράφει
περίπου 70.000-80.000 τ.μ. νέων μισθώσεων γραφείων.
Στην ανάλυσή της για την πορεία
της αγοράς γραφείων κατά το δεύτερο τρίμηνο, η Proprius σημειώνει
ότι η πτώση της δραστηριότητας
νέων ενοικιάσεων αντανακλά την
αρνητική επίδραση της κρίσης του
κορωνοϊού συνολικά στην οικονομία.
Ωστόσο, ακόμα κι εν μέσω της γενικότερης αυτής εικόνας, σημειώθηκαν κάποιες ενοικιάσεις γραφειακών
χώρων, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, με τις εταιρείες τεχνολογίας να
είναι πιο κινητικές από άλλους κλάδους.
Πάντως, παρά την κάθετη υποχώρηση της ζήτησης, οι ζητούμενες
τιμές των ενοικίων δεν σημείωσαν
ιδιαίτερη διαφοροποίηση και παρέμειναν αμετάβλητες. Σύμφωνα με
τους αναλυτές, με δεδομένο ότι η
ζήτηση για επαγγελματικούς χώρους
υψηλών προδιαγραφών σε σημεία
προβολής διατηρείται σε υψηλό επίπεδο, τα ενοίκια δεν πρόκειται να
δεχθούν ιδιαίτερες πιέσεις. Είναι
χαρακτηριστικό ότι, τις τελευταίες
εβδομάδες, όλο και περισσότεροι
χρήστες (εταιρείες) έχουν επανενεργοποιήσει τα σχέδια που είχαν
εκπονήσει πριν από την πανδημία,
για τη μετακίνησή τους σε νέα γραφεία, με αποτέλεσμα να αναμένονται
περισσότερες συμφωνίες μίσθωσης
το προσεχές διάστημα.
Στον αντίποδα, η ζήτηση για λιγότερο σύγχρονα κτίρια γραφείων
σε δευτερεύουσες αγορές αναμένεται
να πληγεί φέτος, τάση που θα γίνει
ακόμα περισσότερο αισθητή κατά
το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Στο
πλαίσιο αυτό, η Proprius αναμένει
ότι θα αυξηθεί η διαθεσιμότητα γραφείων μέχρι το τέλος του έτους, χωρίς
όμως αυτό να συνεπάγεται και πτώση

Στα τέλη Οκτωβρίου αναμένεται
να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες του νέου Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Κατοικιών, προκειμένου στη συνέχεια
να ακολουθήσει η διαγωνιστική
διαδικασία για την ανάδειξη του
ιδιώτη που θα επενδύσει στον
τομέα της διαχείρισης ακινήτων.
Ο επενδυτής θα προκριθεί
ύστερα από ανοικτό διεθνή διαγωνισμό, που αναμένεται να έχει
ολοκληρωθεί έως τα τέλη του
χρόνου προκειμένου ο φορέας
να τεθεί σε λειτουργία από τις
αρχές του 2021, οπότε και τίθεται
σε εφαρμογή ο νέος Κώδικας Διευθέτησης Οφειλών και Παροχής
Δεύτερης Ευκαιρίας.
Πηγές του υπουργείου Οικονομικών εκτιμούν ότι το ενδιαφέρον θα είναι ισχυρό, καθώς δέλεαρ για τη συμμετοχή επενδυτών θα αποτελέσει η επιδότηση
ενοικίου που θα παράσχει το κράτος στα νοικοκυριά που θα «παραδώσουν» το ακίνητό τους στο
πλαίσιο της πτώχευσης.
Το ύψος του επιδόματος ξεκινάει από 70 ευρώ και μπορεί να
φτάσει κατ’ ανώτατο έως 210 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των
προστατευόμενων μελών του κάθε νοικοκυριού. Η κρατική επιδότηση με τη μορφή επιδόματος
στέγασης θα διασφαλίζει, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του αρμόδιου υπουργείου, ότι το ευάλωτο νοικοκυριό θα είναι σε θέση
να πληρώνει το ενοίκιο που συμφωνεί με τον φορέα, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό σταθερές πηγές εσόδων.
Σε περίπτωση που δεν πληρώσει τρεις διαδοχικούς μήνες,
ο φορέας θα μπορεί να κάνει έξωση στον μισθωτή. Σημειώνεται
ότι ο ευάλωτος οφειλέτης θα έχει
χάσει την κυριότητα της πρώτης
του κατοικίας, αφού το ακίνητο
θα έχει αγοραστεί από τον φορέα
κατά το στάδιο του πλειστηριασμού είτε πριν από τον πλειστηριασμό κατόπιν συμφωνίας και
με τον πιστωτή, δηλαδή την τράπεζα.
Η αγορά θα γίνει στην εμπορική τιμή του ακινήτου κατά τον
χρόνο της συναλλαγής. Αν και
δεν υπάρχουν σαφείς εκτιμήσεις
για το ύψος των κεφαλαίων που
θα πρέπει να επενδυθούν, πηγές
του υπουργείου Οικονομικών πα-

Οι περισσότερες μισθώσεις εντοπί-

ζονται στο κέντρο της Αθήνας κυρίως
από τεχνολογικές εταιρείες.
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Μόλις 25.000 τ.μ. ενοικιάστηκαν το α΄ εξάμηνο
– Φρένο σε μετεγκαταστάσεις επιχειρήσεων.
στις ζητούμενες τιμές των ενοικίων,
ιδίως αν πρόκειται για σύγχρονα
ακίνητα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα
ο δείκτης διαθεσιμότητας κενών
γραφείων διαμορφώνεται σε 8,6%
στην Αττική. Ωστόσο, σε περιοχές
υψηλής συγκέντρωσης ποιοτικών
ακινήτων, όπως ο άξονας της Λ. Κηφισίας και γενικά τα βόρεια προάστια,
το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο
και δεν ξεπερνάει το 6,76%, ενώ
όταν πρόκειται για σύγχρονα και
πολυτελή γραφεία, το ποσοστό προσεγγίζει το 5%. Συνολικά, προς εκμίσθωση βρίσκονται σήμερα 437.000
τ.μ. γραφείων, ενώ το συνολικό απόθεμα υπολογίζεται ότι είναι μεγαλύτερο από 5 εκατ. τ.μ.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο
κλάδος των πολυτελών γραφείων
εμφανίζει αρκετές αντοχές απέναντι
και σε αυτήν την κρίση, λόγω της
έλλειψης χώρων, με αποτέλεσμα οι
αξίες και τα ενοίκια να παραμένουν
σε υψηλό επίπεδο. Παράλληλα, οι
παραπάνω συνθήκες ευνοούν και
τις επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί για την προσθήκη νέων κτιρίων
γραφείων σύγχρονων προδιαγραφών.
Με βάση τα σχετικά στοιχεία, μέχρι
το τέλος του 2021, υπολογίζεται ότι
θα προστεθούν πάνω από 90.000
τ.μ. νέων γραφείων.

ΑΡΘΡΟ

ΙΝΤΙΜΕ

Μίσθωση έως 12 έτη με κρατική επιδότηση, δυνατότητα επαναγοράς του ακινήτου

ΕΡΑ

Ο κορωνοϊός «πάγωσε»
τη ζήτηση για χώρους
γραφείων στην Αθήνα

Το κρατικό επίδομα ενοικίου κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων
μελών κάθε νοικοκυριού. Η κρατική επιδότηση θα διασφαλίζει ότι το ευάλωτο νοικοκυριό θα είναι σε θέση να
πληρώνει το ενοίκιο που συμφωνεί με τον φορέα. Σε περίπτωση που δεν πληρώσει τρεις διαδοχικούς μήνες, ο
φορέας θα μπορεί να κάνει έξωση στον μισθωτή.
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Στα τέλη του έτους ο
διαγωνισμός για την
επιλογή του ιδιώτη
που θα αναλάβει τον
φορέα διαχείρισης
των κατοικιών που παραδίδονται από όσους
πτώχευσαν.
ραδέχονται ότι θα απαιτηθούν
σημαντικά κεφάλαια και, όπως
εκτιμούν, το ενδιαφέρον θα προέλθει κυρίως από funds που έχουν
επενδύσει και στη διαχείριση
των κόκκινων δανείων.
Σε κάθε περίπτωση, ο ιδιώτης
που θα αναλάβει να λειτουργήσει
τον φορέα θα πρέπει να επενδύσει
με ορίζοντα 12ετίας, όσο δηλαδή
διαρκεί το δικαίωμα μίσθωσης
του ακινήτου από τον ευάλωτο

οφειλέτη. Τα μισθώματα που θα
καταβληθούν δεν θα αφαιρεθούν
από το τίμημα για την επαναγορά
του ακινήτου από το ευάλωτο
νοικοκυριό μετά τη 12ετία. Η
επαναγορά θα γίνει επίσης στην
εμπορική αξία του ακινήτου τη
δεδομένη στιγμή.
Για να χαρακτηριστεί κάποιος
οφειλέτης ευάλωτος θα πρέπει
να πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.
Το συνολικό του εισόδημα δεν
θα πρέπει να υπερβαίνει τις 7.000
ευρώ εάν πρόκειται για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, ποσό που προσαυξάνεται κατά 3.500 ευρώ για
κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού.
Στη μονογονεϊκή οικογένεια
για το πρώτο ανήλικο μέλος του
νοικοκυριού ορίζεται προσαύξηση
7.000 ευρώ. Στα νοικοκυριά με
απροστάτευτα τέκνα, ορίζεται
προσαύξηση 7.000 ευρώ για κάθε
απροστάτευτο τέκνο. Το συνολικό
εισόδημα δεν μπορεί να υπερ-

βαίνει τις 21.000 ευρώ ετησίως,
ανεξαρτήτως της σύνθεσης του
νοικοκυριού.
Σε ό,τι αφορά τα περιουσιακά
στοιχεία, θα πρέπει η συνολική
φορολογητέα αξία της ακίνητης
περιουσίας του νοικοκυριού να
μην υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ
για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό,
προσαυξανόμενη κατά 15.000
ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος
και έως των 180.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των καταθέσεων
του νοικοκυριού ή/και η τρέχουσα
αξία μετοχών, ομολόγων κ.λπ.
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις
7.000 ευρώ για μονοπρόσωπο
νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 3.500 ευρώ για κάθε επιπλέον
μέλος του νοικοκυριού. Στη μονογονεϊκή οικογένεια για το πρώτο ανήλικο μέλος του νοικοκυριού
ορίζεται προσαύξηση 7.000 ευρώ.
Στα νοικοκυριά με απροστάτευτα
τέκνα, ορίζεται προσαύξηση 7.000
ευρώ για κάθε απροστάτευτο τέκνο.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Τι έρχεται στην αγορά ακινήτων;
Τα τελευταία χρόνια και όσο περνά
ο καιρός γινόμαστε μάρτυρες μιας
αυξανόμενης τάσης διάσπασης και
μετασχηματισμού του παραδοσιακού τρόπου που διεκπεραιώνουμε
διάφορες εργασίες. Στο επίκεντρο
αυτής της εξέλιξης βρίσκεται η τεχνολογία.
Τα παραδείγματα είναι ήδη χιλιάδες και σε όλο τα φάσμα δραστηριότητας και μάλιστα με χιαστή
αλληλεπίδραση. Σκεφτείτε τι έκανε
η Apple στη βιομηχανία των κινητών τηλεφώνων, τι έκανε η Tesla
στη βιομηχανία του αυτοκινήτου,
τι έκανε η τεχνητή νοημοσύνη και
η εξέλιξη του διαδικτύου σε εφαρμογές όπως τις έξυπνες οικιακές
συσκευές, τη ρομποτική, τα drones,
την αυτονόμηση της οδήγησης
οχημάτων, την ιατρική, την εξερεύνηση του διαστήματος, την παρακολούθηση του περιβάλλοντος,
τις καθημερινές μας συναλλαγές
κλπ.
Σκεφτείτε τι ορίζοντες διανοίγονται με το 3-D printing. Σκεφτείτε
τι αλλαγή επέφερε η Airbnb στον
χώρο της φιλοξενίας ή η Uber στον
χώρο της μετακίνησης και των συγ-
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Ο αγοραστής, ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης/
πωλητής και το ακίνητο
θα έχουν ratings και
θα μπορούν να τύχουν
δέουσας επιμέλειας
με πλήρως εχέμυθο
τρόπο.
κοινωνιών. Η λίστα είναι πραγματικά ήδη τεράστια.
Στον κόσμο του real estate ήδη
ζωγραφίζεται ένα σκηνικό που δεν
θυμίζει και πολλά από όσα ξέραμε.
Το πρώτο βήμα όμως της νέας κατάστασης πραγμάτων είναι οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Αυτές και
σε συνδυασμό με εφαρμογές επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας και τεχνολογιών Blockchain
δεν θα αλλάξουν μόνο τους τρόπους
συναλλαγών, αλλά θα αλλάξουν
τον τρόπο καθορισμού των τιμών
πώλησης και ενοικίων. Επιπλέον

Τα virtual tours θα είναι ρεαλιστικά, θα επιτρέπουν την τοποθέτηση επίπλων
και άλλων αντικειμένων έτσι ώστε ο χρήστης να μπορεί να πάρει πλήρη αίσθηση και εικόνα των χώρων που προτίθεται να αγοράσει ή να ενοικιάσει.
θα κάνουν την αγορά πιο διαφανή.
Ο τομέας θα μετασχηματιστεί πλήρως. Αυτό το νέο πλαίσιο θα επιφέρει ανταγωνισμό ο οποίος στην
περίπτωση των ακινήτων θα έχει
πολύ θετικές προεκτάσεις. Θα αυξήσει την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων επειδή όλα θα

είναι σε δημόσια έκθεση και μια
περίτεχνη φωτογράφηση δεν θα
είναι αρκετή για να πείσει. Τα virtual tours θα είναι ρεαλιστικά, θα
επιτρέπουν την τοποθέτηση επίπλων και άλλων αντικειμένων έτσι
ώστε ο χρήστης να μπορεί να πάρει
πλήρη αίσθηση και εικόνα των χώ-

ρων που προτίθεται να αγοράσει
ή να ενοικιάσει.
Επιπλέον όλοι θα κρίνονται. Ο
αγοραστής, ο ενοικιαστής, ο ιδιοκτήτης/ πωλητής και το ακίνητο
θα έχουν ratings και θα μπορούν
να τύχουν δέουσας επιμέλειας με
πλήρως εχέμυθο τρόπο. Από την
εξίσωση δεν θα εξαιρείται ούτε και
η πλατφόρμα διαμεσολάβησης.
Με αυτό τον τρόπο πλέον πρακτικά εκμηδενίζονται όλα τα νεκρά
ή σκοτεινά σημεία της διαδικασίας
συναλλαγής. Δηλαδή σαν αγοραστής θα ξέρεις αν ο πωλητής είναι
τράμπας ή αξιόλογος και θα γνωρίζεις αν το ακίνητο είχε κάποιο
κακό ιστορικό.
Σαν ιδιοκτήτης θα ξέρεις αν ο
υποψήφιος ενοικιαστής έχει σταθερή δουλειά ή ικανοποιητική οικονομική δύναμη να μισθώσει το
ακίνητο σου, ή αν είναι άτομο που
κάθε λίγο σπάζει συμβόλαια και
εξαφανίζεται ή δεν πληρώνει και
του κάνουν έξωση.
Σήμερα, όταν θέλεις να προσφέρεις το ακίνητο σου για ενοικίαση
και θέλεις να ξέρεις τι πρέπει να
ζητήσεις, πρακτικά έχεις δύο επι-

λογές. Είτε θα «συγκόψεις» ένα
ενοίκιο μετά από δική σου «έρευνα»
ή θα ρωτήσεις κάποιον «που καταλαβαίνει» να σου υποδείξει. Στη
νέα εποχή, εσύ θα βάζεις σε μια
ηλεκτρονική πλατφόρμα ένα επιφυλαχθέν ενοίκιο και η ηλεκτρονική δημοπρασία θα το πάρει εκεί
που το πάει η αγορά. Δεν έχει ούτε
να «γελάσεις» κάποιου, ούτε να
σου «γελάσει» κάποιος.
Με αυτά υπό εξέλιξη, το τέλος
του επαγγέλματος του κτηματομεσίτη θα έρθει σε καμιά δεκαριά
χρόνια.
Ήδη οκτώ στους δέκα εδώ στην
Κύπρο συνεισφέρουν σε μια συναλλαγή μόνο με ένα τηλεφώνημα
«σύστασης» - γεγονός που προκαλεί
μεγάλη δυσανασχέτηση μεταξύ
των συμβαλλομένων, αφού την όλη
δουλειά την κάνουν οι συμβαλλόμενοι και κανένας άλλος.
Η αλλαγή έρχεται. Το θέμα είναι
να είσαι στη σωστή μεριά της εξέλιξης.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι
CEO της APS Andreou Property Strategy
- Chartered Surveyors.
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Δέκα χρόνια... στιγμιαίο τηλεγράφημα
Από το ρομαντικό ξεκίνημα του Instagram έως την αστρονομική εξαγορά από το Facebook και την πολιτισμική ηγεμονία
Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

Στο βιβλίο της «No filter, The inside
story of Instagram» (εκδ. Simon &
Schuster, 2020), η Σάρα Φριρ αφηγείται «χωρίς φίλτρα» μια εντυπωσιακή ιστορία επιτυχίας.
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Η Σάρα Φριρ είναι μία από αυτές
τις ενοχλητικές δημοσιογράφους
που δεν βολεύονται με τα εταιρικά
δελτία Τύπου. Γράφει τακτικά στο
Bloomberg ως βασική ρεπόρτερ
τεχνολογικών θεμάτων και μέσων
κοινωνικής δικτύωσης στον πλέον
γόνιμο και πλούσιο τόπο της καινοτομίας, στη Σίλικον Βάλεϊ. Με το
πρώτο βιβλίο της «No filter, The
inside story of Instagram» (εκδ.
Simon & Schuster, 2020), αξιοποιεί την προνομιακή πρόσβασή της
στο ψηφιακό χρυσωρυχείο, για
να αφηγηθεί «χωρίς φίλτρα» μια
εντυπωσιακή ιστορία επιτυχίας.
Στις 6 Οκτωβρίου 2010, μια νέα
φωτογραφική εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα κάνει ξαφνικά την
εμφάνισή της και διαδίδεται αμέσως σαν ιός, γίνεται αυτό που μάθαμε να αποκαλούμε «viral». Μέσω
της απλής αλλά ευφυούς εφαρμογής μπορεί καθένας να δημιουργήσει ένα προφίλ και ν’ αρχίσει να
τραβά φωτογραφίες, σε τετράγωνο φορμάτ, και να τις αναρτά, περιμένοντας ότι θα τις δουν άλλοι
χρήστες, ώστε αν τους αρέσει και
την εγκρίνουν να πατήσουν ένα
κουμπί επιβράβευσης.
Μέσα στα δέκα αυτά χρόνια, η
εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης με
το όνομα Instagram (ένωση των λέξεων «στιγμιαίο», «τηλεγράφημα»)
γίνεται συνώνυμη μιας πολιτισμικής επανάστασης χωρίς προηγούμενο. Το Instagram δεν έκανε απλά
τον καθένα από εμάς ερασιτέχνη
φωτογράφο, αλλά έθισε ολόκληρες
γενιές ανθρώπων στα κινητά τηλέφωνα, σ’ ένα ατελείωτο χαϊδολόγημα οθονών και εισήγαγε τον επιχειρηματικό κόσμο στην εύρωστη
οικονομία της προσοχής και της
επιρροής. «Η πρώιμη επιτυχία του
Instagram» γράφει η Φριρ, «οφειλόταν λιγότερο στην τεχνολογία και
περισσότερο στην ψυχολογία, στο
πώς έκανε τους ανθρώπους να νιώθουν. Τα φίλτρα έκαναν την πραγματικότητα να μοιάζει με τέχνη. Κι
έπειτα, καθώς αρχειοθετούσαν αυτή την τέχνη, οι άνθρωποι άρχισαν
να βλέπουν τη ζωή τους, τους εαυτούς τους, και τη θέση τους στην
κοινωνία, διαφορετικά».
Στη Σίλικον Βάλεϊ, το 90%
των νεοφυών επιχειρήσεων είναι καταδικασμένο σε θάνατο.
Το Instagram έδειξε πολύ γρήγορα ότι δεν θα έχει τέτοια τύχη. Σε
δύο μόλις χρόνια από την κυκλοφορία του, έφτασε να απειλεί ευθέως ένα μεγαθήριο των κοινωνικών δικτύων, το Facebook, για να
το εξαναγκάσει σε μια, σκανδαλώδη για αρκετούς, εξαγορά ύψους

«Οι millennials αγκάλιασαν το Instagram γιατί αξιολόγησαν ως σημαντικότερο το να φαίνονται ενδιαφέροντες παρά να κάνουν μια δουλειά συμβατικού ωραρίου».

Σήμερα, το Instagram
φέρνει στο Facebook πάνω από 20 δισ. σε διαφημιστικά έσοδα και απασχολεί 450 υπαλλήλους.
ενός δισ. δολαρίων. Τότε η εφαρμογή δεν ήταν ούτε κατά διάνοια
κερδοφόρος, ενώ απασχολούσε
μόλις 13 υπαλλήλους. Σήμερα, το
Instagram φέρνει στο Facebook
πάνω από 20 δισ. σε διαφημιστικά
έσοδα, απασχολεί 450 υπαλλήλους,
κι αποτελεί το εργαλείο μέτρησης
βάσει του οποίου αξιολογεί ο κόσμος την επιτυχία, την ομορφιά,
και το ευ ζην. Οι πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες του μεταφράζουν την προσοχή που δέχονται οι φωτογραφίες και τα βίντεό
τους ως νόμισμα που επικυρώνει
ψηφιακά την ατομική τους αξία.

Σύμφωνα με τη Φριρ, η επιτυχία της ιδέας είναι πολυπαραγοντική. Πάνω από όλα όμως είναι το
προσωπικό κατόρθωμα του Κέβιν
Σίστρομ και του Μάικ Κρίγκερ –
κυρίως του πρώτου. «Οι επιχειρήσεις γίνονται μια αντανάκλαση των
ιδρυτών τους», γράφει η συγγραφέας, σκιαγραφώντας το πορτρέτο του
τελειομανούς Σίστρομ: «Ηταν ανταγωνιστικός, αλλά ήταν πάντα πολύ
σημαντικό για εκείνον να κάνει τα
πράγματα με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο. ∆ιάλεγε τα κρασιά της καλύτερης χρονιάς, προσπαθούσε να
απορροφήσει γνώση από τους πιο
ταλαντούχους, και διάβαζε τόνους
βιβλίων για κάθε νέα δεξιότητα που
ήθελε να τελειοποιήσει. Σύντομα,
θα προσλάμβανε προσωπικό στυλίστα, προσωπικό γυμναστή, κι έναν
κόουτς διοίκησης. Επινε καφέ από
κόκκους της Blue Bottle μόνο στη
μέγιστη απόδοσή τους, τέσσερις
ημέρες μετά το καβούρδισμά τους».

για να βιώσουν ένα συναίσθημα,
ή για να μάθουν, ή για να εξασκηθούν σε κάποιου τύπου συναίσθηση του παρελθόντος, αλλά
για να τραβήξουν την καλή φωτογραφία για λογαριασμό εταιρειών, «θολώνοντας τα όρια μεταξύ
ατόμου και brand».

Το Instagram ξεκίνησε με τη
ρομαντική φιλοδοξία του Σίστρομ,
να δημιουργήσει έναν χώρο εξιδανίκευσης, όπου οι άνθρωποι θα
μοιράζονταν όμορφες εικόνες. Σύντομα όμως κατάλαβε ότι αυτό
που δημιούργησε θα είχε περισσότερες χρήσεις. Η εφαρμογή έγινε σταδιακά μια ασταμάτητη μηχανή παραγωγής διασημοτήτων,
βάζοντας στο λεξιλόγιο όλου του
κόσμου τη λέξη «influencer», το
αυτοπροβαλλόμενο εκείνο άτομο που αναρτά στιγμιότυπα της
ζωής του επενδύοντάς τα με καταναλωτικά προϊόντα και εμπειρίες, επί πληρωμή, ή έστω με
την υπόσχεση κάποιας μελλοντικής εξαργύρωσης.
«Το Facebook αφορούσε τις φιλίες, το Twitter τις γνώμες και το
Instagram τις εμπειρίες», γράφει
η Φριρ. Τώρα, χιλιάδες άνθρωποι
της διπλανής πόρτας επιζητούν
να επισκεφθούν ένα μνημείο όχι

Ανελέητος ανταγωνισμός
Από το 2011 ώς το 2017 καταγράφονται παγκοσμίως 259 θάνατοι, νέων κυρίως, ανθρώπων στην
προσπάθειά τους να τραβήξουν μια
καλή σέλφι. Εύλογα, «οι μιλένιαλς
το αγκάλιασαν αμέσως γιατί αξιολόγησαν ως σημαντικότερο το να
φαίνονται ενδιαφέροντες παρά να
κάνουν μια δουλειά συμβατικού
ωραρίου», προσθέτει.
Ωστόσο, ο ανελέητος ανταγωνισμός για την προσοχή των χρηστών, ο επικίνδυνος κι επίφοβος
εναγκαλισμός επιδειξιομανίας και
ηδονοβλεψίας, δεν έχει τίποτα το

ρομαντικό. Η εισαγωγή φανερών
και γκρίζων διαφημίσεων στην
εφαρμογή, τρέφει τώρα μια βιομηχανία πολλών δισεκατομμυρίων
δολαρίων. Και οι συνέπειες είναι
αμφίσημες και σοβαρές. «Επιχειρήσεις που θέλουν να ελκύσουν
την προσοχή μας», γράφει η δημοσιογράφος, «από ξενοδοχεία και
εστιατόρια ώς μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, αλλάζουν το τρόπο
σχεδίασης των χώρων τους και τον
τρόπο πώλησης των προϊόντων
τους, προσαρμόζοντας τη στρατηγική τους ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον νέο οπτικό τρόπο που
επικοινωνούμε, και να είναι άξιες
φωτογράφισης για το Instagram».
Η φωτογένεια, η «αυθεντικότητα», το να δείχνεις ευάλωτος κι
«ανθρώπινος», η «ινσταγκραμικότητα» (απόδοση των νεολογισμών
instagramic, instagrammable) της
ζωής, των διακοπών, των φίλων, των
ίδιων των παιδιών σου, συνιστούν
επείγουσα προτεραιότητα της εποχής. Η πίεση που ασκείται στα νέα
κορίτσια και τους εφήβους να χωρέσουν στα καλούπια των διάσημων
ψευδοειδώλων του Instagram οδηγεί σε μειωμένες αυτοεικόνες, και σε
σοβαρές ψυχοπαθολογικές διαταραχές. «Τα φίλτρα του Instagram ήταν
σαν το Twitter να είχε ένα κουμπί
να σε κάνει εξυπνότερο», γράφει η
Φριρ. Κι όμως αυτά τα φίλτρα υπάρχουν και χρησιμοποιούνται μαζικά,
κι είναι η αιτία της σύγχρονης δραματοποίησης του βιώματος. «Ολη
αυτή η τελειότητα και η εμπορική
δραστηριότητα που είναι μασκαρεμένη ως κανονικό περιεχόμενο
έχει τίμημα: μια αίσθηση ανεπάρκειας από τους χρήστες που δεν
καταλαβαίνουν τη μηχανική των
παρασκηνίων», καταλήγει.

«Εμποροπανήγυρις» με αναρτήσεις του ενός εκατ. δολαρίων
Οι ιδρυτές του Instagram παραιτήθηκαν
το 2018, με μισό
δισ. δολάρια στους
λογαριασμούς τους.
σμού στον κυνισμό των μεγεθών; Η
αιτία είναι απλή και ακούει στο όνομα Μαρκ Ζούκερμπεργκ. Από τη
στιγμή που εξαγοράστηκε από το
Facebook, ο στόχος του Instagram
έγινε η ανάπτυξη με κάθε κόστος.
Ο νέος ιδιοκτήτης θέλει απλά να
κάνει τα πράγματα καλύτερα απ’
όλους. Τα δικά του γούστα δεν είναι ιδιαίτερα εξεζητημένα. Του αρέσει ίσως λίγο περισσότερο απ’ ό,τι
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Η επαγγελματίας διάσημη Κιμ Καρντάσιαν Γουέστ έχει παραπάνω
από 157 εκατομμύρια ακολούθους
και κερδίζει περίπου 1 εκατ. δολάρια για κάθε ανάρτησή της στο
Instagram, διαφημίζοντας προϊόντα, αλλά ο μέσος χρήστης απολαμβάνει μόνο 12 likes κατά μέσο όρο, ελπίζοντας ότι με κάθε
νέα επιβράβευση θα αυξηθεί η
δόση της ντοπαμίνης στα κέντρα
ανταμοιβής του εγκεφάλου του. «Οι
πρώτοι υπάλληλοι του Instagram
θλίβονται», σημειώνει η Φριρ, «βλέποντας ότι τα όνειρά τους για μια
κοινότητα που εκτιμά την τέχνη
και τη δημιουργικότητα, μετατρέπονται σε εμποροπανήγυρι».
Πώς όμως έφτασε η εφαρμογή
από τον ρομαντισμό του εξωραϊ-

Tο Instagram είναι ένα κομψό εργαλείο που διαμορφώνει κατάλληλα τη σύγχρονη ανθρώπινη συμπεριφορά, κατ’ επιταγήν του ιδιοκτήτη του.

στους άλλους, να παίζει Risk. Είναι
ένας μανιακός με την κυριαρχία, με
την ανάπτυξη, με την ηγεμονία.
Οι ιδρυτές του Instagram εμμένουν στις αξίες τους, θέλουν η
εφαρμογή να αντανακλά το ποιοτικό και το όμορφο, το δημιουργικό
και το ειλικρινές, αλλά ο στρατηγός Μαρκ ενδιαφέρεται μόνο για
τα νούμερα που φέρνει η διαφήμιση – και η αυτοδιαφήμιση. Στο
τέλος κερδίζει εκείνος. Οι ιδρυτές
παραιτούνται το 2018, με μισό δισ.
δολάρια στους λογαριασμούς τους,
παραδίδοντας στο Facebook έναν
παραμορφωτικό καθρέφτη που λειτουργεί άψογα ως κερδοφόρος μηχανή παραγωγής ματαιοδοξίας.
Κλείνοντας κάποιος το βιβλίο
της Φριρ συνειδητοποιεί ότι η

έρευνά της είναι συγκλονιστική,
γιατί μας χαρίζει μια σπάνια ευκαιρία να κοιτάξουμε πίσω από τις
γυαλιστερές εικόνες, και να δούμε καθαρότερα πόσο παρασκηνιακά και παρεμβατικά μπορεί να
λειτουργεί η τεχνολογία. Για να
μην έχει πλέον κανείς αμφιβολία
τι είναι το Instagram: ένα κομψό εργαλείο που διαμορφώνει κατάλληλα τη σύγχρονη ανθρώπινη
συμπεριφορά, κατ’ επιταγήν του
ιδιοκτήτη του.

Ο κ. Μανώλης Ανδριωτάκης είναι
δημοσιογράφος και συγγραφέας.
Το τελευταίο του βιβλίο «Homo
Automaton. Η τεχνητή νοημοσύνη
κι εμείς» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Garage Books.
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ΜΟΥΣΙΚΗ

«Σερενάτες»
Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου έχει
ετοιμάσει τρία έργα για πνευστά για
μια βραδιά εκλεπτυσμένης και καλαίσθητης μουσικής. Tο Oκτέτο πνευστών
του Ludwig van Beethoven, ένα έργο
με «ανάλαφρη» διάθεση ανοίγει το
πρόγραμμα. Η ευχάριστη ατμόσφαιρα εμπλουτίζεται περαιτέρω από τη
Σερενάτα για πνευστά και τη Σουίτα
για πνευστά του Richard Strauss. Λευκωσία: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020,
Θέατρο Παλλάς, Πύλη Πάφου, Λάρνακα: Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου, ∆ημοτικό
Θέατρο Λάρνακας, Πάφος: Παρασκευή
18 Σεπτεμβρίου, Μαρκίδειο ∆ημοτικό
Θέατρο, ώρα 8:30 μ.μ. Πληροφορίες

Η Πάνω Σκηνή του Σατιρικού θεάτρου πα-

ρουσιάζει το θεατρικό έργο του Γιώργου Νεοφύτου. «Περί Έρωτος και άλλων Τινών», μια
σύνθεση με ποιήματα, κείμενα και τραγούδια του Μπέρτολντ Μπρεχτ, σε σκηνοθεσία
Νεοκλή Νεοκλέους. Η Αννίτα Σαντοριναίου σε μια πρώτη συνεργασία με το Σατιρικό
Θέατρο συναντά επί σκηνής τον σκηνοθέτη της παράστασης Νεοκλή Νεοκλέους, τη
Μάρα Κωνσταντίνου, τη Χριστιάνα Λάρκου
και τον μουσικό Σάββα Σάββα σε ένα ταξίδι
στο παρόν, το παρελθόν και το μέλλον, μέσα από την ποίηση και τα τραγούδια του εμβληματικού συγγραφέα Μπέρτολτ Μπρέχτ.
Ο Μπέρτολτ Μπρεχτ είναι γνωστός σε όλους

τηλέφωνο 22463144.

μας ως θεατρικός συγγραφέας και ως θεωρητικός του θεάτρου. Η κυκλική δραματουργική διαδρομή του έρωτα και της αγάπης εκφράζει άμεσα, με καυστική ειλικρίνεια την
πραγματικότητα, σχολιάζοντας μια κοινωνία
σε κρίση, όπως επίσης και τον υποβιβασμό
του ανθρώπου σε εξάρτημα ενός συμπλέγματος το οποίο τον χειραγωγεί και τον ελέγχει, μια ζωή μολυσμένη από την ανάσα του
πολιτισμού του. Σατιρικό Θέατρο, πρεμιέρα
την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου μέχρι 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 8:30 μ.μ. Πολιτιστικό Κέντρο
Βλαδίμηρος Καυκαρίδης, Οδός Βλαδίμηρου
Καυκαρίδη 11-15, Αγλαντζιά, Λευκωσία. Πλη-

ροφορίες τηλέφωνο 22312940.

ΣΙΝΕΜΑ

15o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού
ντέρ Λεμεσού προχωρά στη φετινή 15η διοργάνωσή του, η οποία
θα διεξαχθεί στον Χαρουπόμυλο
Λανίτη (Ceronia Hall). Αναδεικνύοντας ανεξερεύνητες πτυχές της
ανθρώπινης κατάστασης και του
περιβάλλοντός της, το Φεστιβάλ
προτείνει ταινίες ντοκιμαντέρ που
συγκλονίζουν, προσκαλώντας τους
πιστούς θαμώνες του αλλά και νέους θεατές σε ένα ακόμη ταξίδι
στον κινηματογράφο της πραγματικότητας. Στην μεγάλη οθόνη θα
δούμε φέτος πολυβραβευμένα
ντοκιμαντέρ, όπως τα προτεινόμενα για Όσκαρ Καλύτερου Ντο-

«Afterparty»
στην eins γκαλερί
Η γκαλερί eins είναι παρουσι-

13.9 - 19.9.2020

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμα-

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

κιμαντέρ 2020, Honeyland και
For Sama. Με λιγότερες θέσεις
θεατών αλλά με το ίδιο υψηλό
επίπεδο στο πρόγραμμα των προβολών του, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ Λεμεσού υπόσχεται και φέτος μια άρτια διοργάνωση, λαμβάνοντας παράλληλα όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας
και ασφάλειας από τον Covid-19,
μέσα στις πρωτόγνωρες συνθήκες που διανύουμε. Χαρουπόμυλος Λανίτη, από την Τετάρτη 16
Σεπτέμβριου μέχρι 23 Σεπτέμβριου 2020. Οδός Βασιλίσσης, Λεμεσός. Πληροφορίες τηλέφωνο

άζει την ατομική έκθεση του
Αλέξανδρου Βασμουλάκη με
τίτλο «Afterparty». Στήνοντας
εκ νέου καμβάδες ή γλυπτά
από υπάρχοντα υλικά, objet
trouvé και στοιχεία που αποσπώνται από καθημερινές
πραγματικότητες, ο Αλέξανδρος Βασμουλάκης δημιουργεί διαστρωματώσεις υλικών
που προκύπτουν μέσα από
διαδικασίες διατήρησης και
ανάκτησής τους ως νέα φόρμα, οντότητα ή εμπειρία. Η
πρακτική του καλλιτέχνη κινείται ανάμεσα στο γκράφιτι,
σε επιτοίχιες εγκαταστάσεις,
κολάζ, ζωγραφικά έργα μεγάλης κλίμακας με κυβιστικές αναφορές και αφαιρετικά
γλυπτά. Στην ατομική έκθεση
με τίτλο «Afterparty», ο Βασμουλάκης μάς παρουσιάζει
ένα ζωγραφικό έργο με διαστάσεις 3x5 μέτρα και μια σειρά από γλυπτά που μοιάζουν
παραμορφωμένα. Τα άλλοτε
παραστατικά αυτά αντικείμενα κατασκευάστηκαν από
σίδερο και φελιζόλ για να
παρελάσουν στο καρναβάλι
της Πάτρας περίπου πριν από
μια δεκαετία. Σάββατο 12 Σεπτέμβριου μέχρι 12 Οκτωβρίου, 11:00 π.μ. – 8:00 μ.μ. Eins
Gallery, Θέμιδος 28, Λεμεσός. Πληροφορίες τηλέφωνο
99522977.

99517910.

ΘΕΑΤΡΟ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

« Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο» στο Ξυδάδικο

«It’s Getting Hot in Here»
Η Edit Gallery στη Λεμεσό με χαρά παρουσιάζει την πρώτη ατομική

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

έκθεση της Ελένης Φύλα, Its Getting Hot in Here. Η Ελένη Φύλα είναι
μια πολυδιάστατη εικαστικός καλλιτέχνης η οποία ασχολείται κυρίως
με την εννοιολογική τέχνη. Μέσα από τη δουλειά της προσπαθεί να
ευαισθητοποιήσει το κοινό για περιβαλλοντικά ζητήματα. Το γεγονός ότι η έκθεση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια
αυτών των πρωτοφανών συνθηκών που
ζούμε την καθιστά πιο επίκαιρη από ποτέ!
Η κλιματική αλλαγή, η πανδημία, η κοινωνική αδικία και η φυλετική ανισότητα
αποτελούν φλέγοντα ζητήματα της εποχής, τα οποία είναι άρρηκτά συνδεδεμένα μεταξύ τους. Εγκαίνια: Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2020 στις 6:00 μ.μ. – 9:00 μ.μ., Σάββατο,
19 Σεπτεμβρίου 2020 στις 6:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ. . ∆ιάρκεια Έκθεσης:
18 Σεπτεμβρίου – 11 Οκτωβρίου 2020. Αγίας Ζώνης 1, 23 Nicolaou
Business Center, Λεμεσός. Πληροφορίες τηλέφωνο 25251710.

και η θεατρική ομάδα enacttheatre παρουσιάζουν, στο πλαίσιο του προγράμματος theYard.Residency.20, τη συμπαραγωγή “ Ένας ελέφαντας στο δωμάτιο” της
enacttheatre. Πέντε άνθρωποι αντιμετωπίζουν επι σκηνής «την απόσταση». Μέσα
από διαλόγους που ξεδιπλώνουν υπαρξιακές ανησυχίες καλούνται να βρουν ένα
κοινό παρονομαστή για να επικοινωνήσουν
και να παραμείνουν συνδεδεμένοι. Συντελεστές: Iδέα/σκηνοθεσία: enacttheatre,
Κείμενο: enacttheatre (με την συμβολή
των ηθοποιών), Καλλιτεχνικός συνεργάτης:
Κωνσταντίνα Peter, Παίζουν οι: Ανδρέας ∆ανιήλ, Έλενα Καλλινίκου, Ανδρέας Μακρής,
Μαρίνα Μακρή, Λουκία Πιερίδου, Καλλιτεχνική επιμέλεια: Αλέξης Θεμιστοκλέους,

Ηχητικό τοπίο: Μαριάννα Μιχαήλ, Φωτογραφία: Στέλιος Καλλινίκου. 13, 14, 15, 17, 19,
20 Σεπτεμβρίου, Ξυδάδικο, Λεμεσός και την
Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Θέατρο ∆έντρο,
Λευκωσία, 7:30 & 9:30 μ.μ. Πληροφορίες

τηλέφωνο 99629610.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Ε

χω γράψει και άλλοτε γιατί αυτή η
δουλειά μου δίνει χαρές, γιατί μου
αρέσει παρ’ όλες τις δυσκολίες της
και τα αλλόκοτά της. Ένας λόγος, λοιπόν, είναι διότι μέσα από αυτή μπορείς
να γνωρίσεις σπουδαίους ανθρώπους,
στο πνεύμα, στο ήθος, στις γνώσεις, στις
εμπειρίες. Αυτή τη βδομάδα είχα ακριβώς την τύχη να γνωρίσω πραγματικά
σπουδαίους ανθρώπους, όπως είναι οι
Μαρούλα Θεοδοσιάδου, η Μαρία Πυλιώτου, ο Ανδρέας Χατζηπαύλου και ο
Αντρέας Σεργίου. Παιδαγωγοί εκείνα τα
δύσκολα χρόνια αμέσως μετά τον πόλεμο, καπνισμένοι, διωγμένοι, ταγμένοι
στον σκοπό τους, να είναι δάσκαλοι, να
γίνουν μανάδες δεύτερες μανάδες και
να έχουν να βρουν τα προσφυγόπουλα
απάγκιο εκείνες τις δύσκολες ημέρες.
Μέσα σε δύο μήνες βρέθηκαν λύσεις,
αντίσκηνα, ξύλα για θρανία, βιβλία, μα
προ πάντων άνθρωποι που με μια αλλαξιά
ρούχα παρουσιάστηκαν στην υπηρεσία
τους για να αναλάβουν τάξη-αντίσκηνο,
για να μην αφήσουν τα παιδιά αμόρφωτα, για να δώσουν στα νήπια χρώμα και
νήματα να πετάξουν χαρταετούς που θα

Χαρούμενοι χαρταετοί
φτάνουν ψηλά. Τους χάρισαν όνειρα, ένα
αύριο, μια ελπίδα.
Μιλώντας μαζί τους, ένιωθα τη ζεστασιά και την αποφασιστικότητά τους να
επιτύχουν στο έργο τους. Μα και τώρα,
σε έναν άγνωστό τους βρήκαν μόνο ζεστά
λόγια να πουν. Υπερήλικες, αλλά με διαύγεια νου που με εντυπωσίασε, ευγενείς
και ευπροσήγοροι, δεν μου αρνήθηκαν να
μου μιλήσουν, να πουν δυο λόγια για τα
έργα τους. Πάντοτε, όμως, με σεμνότητα,
χωρίς ίχνος κομπορρημοσύνης. Κάναμε
το καθήκον μας ως άνθρωποι, αυτά τα
παιδιά μάς είχαν ανάγκη τότε, αυτό είναι το ζουμί από τις δηλώσεις τους. ∆εν
ζήτησαν τίποτε, μόνο μου προσέφεραν
τη μνήμη τους, όχι για να πουν τι έκαναν οι ίδιοι, αλλά γιατί ένιωσαν ότι το
έργο τους ήταν καλό. ∆εν γνωρίζω αν
η Κυπριακή ∆ημοκρατία έκανε κάτι περισσότερο για αυτούς τους ανθρώπους,
εκτός από το να τους καταβάλλει κάθε
μήνα τη σύνταξή τους, αν όχι θα έπρεπε. Ας πούμε το ελάχιστο, να ονομάσει
έναν κύριο δρόμο σε κάθε πόλη ως οδό
∆ιδασκάλων και ∆ιδασκαλισσών. Εδώ
ονοματίσαμε οδό εργοδοτών… ναι εκεί-

νη η οδός Γλαύκου… Ακούγεται αστείο,
αλλά ναι τα ∆ημοτικά Συμβούλια Στροβόλου και Λευκωσίας ομονόησαν γι’ αυτή
τη φαιδρότητα.
Θα μου πείτε μα με μία μετονομασία
οδού θα κλείσει η υποχρέωση της Πολιτείας; Όχι, βέβαια, απλώς το αναφέρω ως
έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε εκείνες και
εκείνους που δεν λογάριασαν καύσωνα,
λάσπη και άλλες κακουχίες και είπαν,
τα παιδιά, να μη μείνουν αμόρφωτα τα
παιδιά. Ήξεραν τι εστί καλός ποιμένας,
τι είναι ο καλός σπορέας, και ότι πρέπει
τα παιδιά να σωθούν. ∆εν έγιναν μεγάλοι και τρανοί, δεν πήραν παχυλές συντάξεις, δεν κεφαλαιοποίησαν την προσφορά τους, δεν έγιναν διοικητές και
παρακούμπαροι, τουλάχιστον οι περισσότεροι. Έμειναν δάσκαλοι και δασκάλες, έγιναν φάροι, αποκούμπι, μονιά ζεστή σε παγερούς καιρούς.
Ναι, αυτούς τους ανθρώπους χαίρομαι
όταν συναντώ, χαίρομαι να τους ακούω,
μου αρέσει και να τους ιντριγκάρω, όποτε
μου δίνεται η δυνατότητα, γιατί έχω να
μάθω για το πώς θα αντικρίσω το μέλλον, πώς θα διαγνώσω τα λάθη που μας

έφεραν στο χείλος του γκρεμού. ∆εν εξιδανικεύω το παρελθόν, ούτε πιστεύω ότι
όλοι ήταν αλάνθαστοι και άγγελοι επί της
γης. Τουλάχιστον προσπαθώ να το καταλάβω, να τους καταλάβω. Ξεχωριστά
θέλω να αναφέρω τον κ. Χατζηπαύλου, ο
οποίος με τη βοήθεια της κόρης του ηχογράφησε τη δήλωσή του. Το φαντάζεστε,
και χωρίς φλυαρίες και κανένα εγώ στην
πρότασή του. Φυσικά, το εγώ έλειπε από
όλους με όσους μίλησα. Κυριαρχούσε η
αντωνυμία εμείς, και το ουσιαστικό παιδιά μαζί με το κτητικό «μου», τα παιδιά
μου, τα μωρά μου.
∆ύο ταράτσες, τέσσερα παιδιά, μια
«γραμμή» ανάμεσά τους κι ένας χαρταετός κάθε φορά που φυσά από Νότο ή
από Βορρά. Και το νήμα τόσο γερό να
ξεκινά πότε από τούτα κι άλλοτε από
εκείνα τα παιδιά και να δένει γερά τις
καρδιές τους. Αν τέτοιους χαρταετούς,
σκέφτηκε η μάνα, αφήσουμε όλοι να
πετάξουν τότε θα σβήσουν από μόνες
τους οι «γραμμές» τότε θα λειώσουν τα
σύρματα. ∆ε θ’ αντέξουν κάτω από τέτοια αγάπη…», Μαρίας Πυλιώτου, «Χαρούμενοι χαρταετοί».

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

Τα Οσκαρ
της πολιτικής
ορθότητας

«Γ

ια να ενθαρρυνθεί η δίκαιη εκπροσώπηση μπροστά και πίσω από την κάμερα, ώστε να αντανακλά καλύτερα
την ποικιλομορφία του κινηματογραφικού
κοινού», η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε μια σειρά προαπαιτούμενων που στο άμεσο μέλλον θα είναι
δεσμευτικά για να συμπεριληφθεί μια παραγωγή στην κατηγορία Καλύτερης Ταινίας. Εν
ολίγοις, στην 96η απονομή των Οσκαρ, που
θα γίνει το 2024, οι όροι για να μπορέσει μια
ταινία να διεκδικήσει βραβείο είναι σαφείς.
Ενδεικτικά: τουλάχιστον ένας από τους πρωταγωνιστές ή σημαντικούς δευτεραγωνιστές
πρέπει να είναι Ασιάτης ή Ισπανός/Λατίνος
ή αυτόχθονας/ιθαγενής ή Βορειοαφρικανός ή
γεννημένος στη Χαβάη ή σε άλλα νησιά του
Ειρηνικού ή, τέλος, να ανήκει σε κάποια φυλή
ή εθνικότητα που υποεκπροσωπείται. Τουλάχιστον το 30% όλων των ηθοποιών σε μικρότερους ρόλους να προέρχεται από, το λιγότερο,
δύο από τις ακόλουθες υποεκπροσωπούμενες
ομάδες: γυναίκες, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, άτομα
με γνωστική ή σωματική αναπηρία, κωφά ή
βαρήκοα, κ.ο.κ. Οι ενότητες είναι τέσσερις
και καθεμία έχει τρία κριτήρια. Μια παραγωγή, για να θεωρηθεί «έγκυρη» για υποψήφια
(στην κατηγορία Καλύτερη Ταινία), θα πρέπει
να ανταποκρίνεται σε δύο τουλάχιστον από
τις τέσσερις ενότητες.
Η ανακοίνωση έγινε την Τετάρτη, εγκαίρως
δηλαδή, ώστε να το λάβουν υπόψη τους όσοι
έχουν στα σκαριά ιδέες, σενάρια, προτάσεις
σε ανάπτυξη. Και σηκώθηκε ήδη αχός. ∆ιαμαρτύρονται ακόμη και εκείνοι που ανήκουν
στις «προστατευόμενες» κατηγορίες, καθώς
αντιλαμβάνονται τον παραλογισμό: κινηματογραφική τέχνη με χάρακα και δοσολογίες;
Η ισχύς του ορθού απέναντι στη βία των ανισοτήτων. Και αν η διόρθωση του λάθους καταλήγει σε πολλαπλασιασμό λαθών;
Ολο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό
εμφανίζονται οδηγίες πολιτικής ορθότητας,
εντείνοντας από τη μια την τυραννία και καταδυνάστευση της ελεύθερης έκφρασης και
από την άλλη διχάζοντας, αλλοπρόσαλλα, τις
κοινωνίες. Η αντιπαράθεση έχει τα χαρακτηριστικά ενός πολιτισμικού πολέμου. Για τον
Τραμπ η πολιτική ορθότητα είναι κόκκινο
πανί, όπως και για τους οπαδούς του, που
αντιπροσωπεύουν κυρίως τη βαθιά Αμερική
των νεοσυντηρητικών, φονταμενταλιστών,
λευκών, μεγαλύτερης ηλικίας, υπέρμαχων της
οπλοκατοχής και άλλων συναφών χαρακτηριστικών. Πώς όμως ταιριάζει αυτό το προφίλ με τις προοδευτικές ελίτ, τον κόσμο του
Χόλιγουντ, των γραμμάτων και των τεχνών,
την ακαδημαϊκή κοινότητα, που τάσσονται,
στη συντριπτική πλειονότητά τους, φανατικά εναντίον του Τραμπ, αλλά από την άλλη
αντιδρούν όλο και πιο πολύ στην ασφυξία
της πολιτικής ορθότητας; Η κίνηση στο κάδρο προκαλεί σύγχυση. Το δίπτυχο: υπέρ του
Τραμπ - κατά της πολιτικής ορθότητας από
τη μια, κατά του Τραμπ - υπέρ της πολιτικής
ορθότητας από την άλλη, είναι ένα σχήμα
που δημιουργεί λάθος εντυπώσεις. Τα «υπέρ»
και τα «κατά» δεν κουμπώνουν μεταξύ τους.
Πριν από δύο μήνες κυκλοφόρησε «Μια
Επιστολή για ∆ικαιοσύνη και Ανοιχτή Αντιπαράθεση», την οποία υπέγραφαν πάνω από 150
προσωπικότητες του σύγχρονου πολιτισμού,
από την Ευρώπη, τον Καναδά, την Αμερική
(Μάργκαρετ Ατγουντ, Φράνσις Φουκουγιάμα,
Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, Σαλμάν Ρούσντι, Γκλόρια
Στάινεμ, Γουίντον Μαρσάλις και πολλοί άλλοι), επισημαίνοντας το κλίμα μισαλλοδοξίας
και την ανάγκη να υπάρχει αντίθετη άποψη.
Αναφέρονται σε «μια σειρά τρόπων συμπεριφοράς και πολιτικών δεσμεύσεων που τείνουν
να αποδυναμώσουν τον ανοιχτό διάλογο και
την ανοχή, υπέρ της ιδεολογικής ομοιομορφίας». Η επιστολή δημοσιεύτηκε στο Harper’s
Magazine και οι υπογράφοντες περιγράφουν
έναν κόσμο στον οποίο, μεταξύ άλλων, «αρχισυντάκτες απολύονται για αμφιλεγόμενα
άρθρα, βιβλία αποσύρονται με πρόσχημα την
έλλειψη αυθεντικότητας, απαγορεύεται σε δημοσιογράφους να γράφουν για συγκεκριμένα
ζητήματα, καθηγητές είναι υπόλογοι επειδή
αναφέρουν αποσπάσματα από λογοτεχνικά
έργα την ώρα του μαθήματος, επικεφαλής
οργανισμών απομακρύνονται με αφορμή ένα
αδέξιο λάθος». Και καταλήγουν λέγοντας ότι
οι συγγραφείς έχουν ανάγκη έναν πολιτισμό
που αφήνει χώρο στον πειραματισμό, στη
διαφωνία, στο ρίσκο, ακόμη και στα λάθη.
«Εάν δεν υπερασπιστούμε αυτό από το οποίο
εξαρτάται η δουλειά μας, δεν μπορούμε να περιμένουμε από το κοινό ή από το κράτος να
το κάνει για εμάς». Η λογοτεχνία, όπως και ο
κινηματογράφος, για να απογειωθούν χρειάζεται να λοξοδρομήσουν, ακόμη κι αν μετά
συντριβούν. Το μόνο που δεν χρειάζονται είναι «οδηγίες χρήσεως».
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Ο εικαστικός λόγος ως μορφή αντίστασης
Η εικαστικός Ελένη Φύλα παρουσιάζει την πρώτη της ατομική έκθεση στη Λεμεσό και μιλάει για την τέχνη και το περιβάλλον
σία λόγω της υπερβολικής χρήσης
φυτοφαρμάκων. Ο συνωστισμός
των ανθρώπων στις πόλεις ανάπτυξε τη χολέρα λόγω της κακής
διαχείρισης των υδάτων. Όσο ο
άνθρωπος καταστρέφει περιοχές
που πρωτίστως υπήρχαν φυσικά
οικοσυστήματα (όπως η αλόγιστη
κοπή των τροπικών φοινικόδασων για το περίφημο φοινικέλαιο)
έρχεται σε επαφή με την άγρια
ζωή, η οποία μπορεί να μεταδώσει ασθένειες. Ως αποτέλεσμα των
πιο πάνω, το ανοσοποιητικό μας
εξασθενεί λόγω της κακής ποιότητας ζωής, εξωραϊσμένοι από τη
φύση και την ουσία μας. Σε άμεσο προσωπικό επίπεδο ακολουθώ
ένα τρόπο ζωής όσο πιο πολύ γίνεται με σεβασμό στη φύση και
κατ’ επέκταση στον εαυτό μου.
Πιστεύω πως όσο πιο πολλοί άνθρωποι στρεφόμαστε προς αυτή
την κατεύθυνση, επηρεάζουμε
αντίστοιχα και άλλους να ακολουθήσουν. Η επαφή μας με τη φύση
και η αύξηση της ενσυναίσθησης
για τα πλάσματα της γης, είναι ο
μόνος τρόπος, που βλέπω, για να
βγει η ανθρωπότητα από αυτή τη
δυσχερή κατάσταση.

Συνέντευξη στη ΛΟΥΪΖΑ ΛΟΥΗ

Η εικαστικός Ελένη Φύλα, η οποία
μέσα από τη δουλειά της προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει το κοινό για περιβαλλοντικά ζητήματα,
ετοιμάζεται για την πρώτη της
ατομική έκθεση στην The Edit
Gallery στη Λεμεσό. Στην «Κ» μίλησε για την έκθεσή της με τίτλο
«It’s Getting Hot in Here», πώς βιώνει το να είναι γυναίκα καλλιτέχνιδα σε έναν ανδροκρατούμενο
κόσμο και πώς η τέχνη μπορεί να
μιλήσει για το περιβάλλον και την
κλιματική αλλαγή.
–Να ξεκινήσουμε με την επερχόμενη έκθεσή σου «It’s Getting
Hot in Here»…
–Η έκθεση έχει να κάνει με την
ανησυχητική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, όπου συναντούμε έργα εμπνευσμένα από
θερμικούς χάρτες, μεγάλα σαν πανό διαμαρτυρίας. Την ερημοποίηση και την εξαφάνιση ειδών όπως
αποτυπώνεται στη σειρά «φύλλα». Την καταστροφή βιότοπων
και την ασφάλτωσή τους χάρη
στην ανάπτυξη, ειδικά στη Λεμεσό όπου λαμβάνει χώρα η έκθεση,
όπου παρατίθενται στη γλυπτική
εγκατάσταση στο χώρο που αποτελείται από καλάμια και μπετόν.
Τέλος, η έκθεση μιλάει για την
κλιματική αλλαγή όπως αποτυπώνεται στο βίντεο «climate crisis»
και τα παρατημένα σκουπίδια σε
ακτογραμμές στο έργο «kitty cat».
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την
Έλενα Ιωαννίδου, τη γυναίκα πίσω από την The Edit Gallery, και
την Cathryn Drake που επιμελήθηκε με αγάπη το κείμενο της έκ-

«Η επαφή μας με τη φύση και η αύξηση της
ενσυναίσθησης για τα
πλάσματα της γης, είναι ο μόνος τρόπος, που
βλέπω, για να βγει η ανθρωπότητα από αυτή τη
δυσχερή κατάσταση»
θεσης. Με αφορμή το έργο μου,
θέλω να επικοινωνήσω με ωραίους ανθρώπους που μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για μια αριστουργηματική, πιο φυσική και
ελεύθερη ζωή.
–Προσπαθείς με τη δουλειά σου
να αλλάξεις κραταιές αντιλήψεις
και να ευαισθητοποιήσεις…
–Μέσα από τα έργα μου εκφράζω δικές μου ανησυχίες, που στην
προκειμένη αφορούν το περιβάλλον, με την ευχή να καταφέρω να
επικοινωνήσω με όσους περισσότερους ανθρώπους γίνεται. Επιτυχία για εμένα είναι να καταφέρω
να μετακινήσω ένα συναίσθημα ή
μια αντίληψη στον θεατή. Να βιώσουμε έστω και ετεροχρονισμένα
μια κοινή αίσθηση των πραγμάτων και εντέλει να οδηγηθούμε
σε μια συναισθηματική τέρψη και
κάθαρση που θα μας μεταμορφώσει σε ωραιότερα πλάσματα, πιο
διαυγή, με αγνότερες προθέσεις.

«Από την Αστόρια μέχρι τη Λευκωσία, το να είσαι γυναίκα σε μια εποχή
που κλυδωνίζεται από πατριαρχικές αξίες είναι δύσκολο» λέει η εικαστικός
Ελένη Φύλα, που θα εκθέσει στην The Edit Gallery στη Λεμεσό τη δουλειά
της «It’s Getting Hot in Here».

–Η έκθεσή σου έχει σχέση και
με την πανδημία του covid-19…
–Ναι, η συγκεκριμένη έκθεση
σχετίζεται και με την πανδημία,

αφού η κακή διαχείριση του περιβάλλοντος διαχρονικά έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες για την εξάπλωση διαφόρων

ιών και παθογόνων μικροοργανισμών. Για παράδειγμα η εντατικοποίηση της αγροτικής ανάπτυξης
έβγαλε στην επιφάνεια την ελονο-

–Τα έργα σου λειτουργούν σαν
πανό διαμαρτυρίας;
–Ο εικαστικός λόγος είναι μια
μορφή αντίστασης από έκτοτε.
Τώρα, τα συγκεκριμένα έργα μεγάλων διαστάσεων τα έχω οραματιστεί να παρελαύνουν σε πορείες
υπέρ της γης. Έχουν έντονα χρώματα και μοιάζουν χαρούμενα παρότι είναι εμπνευσμένα από κάτι
οδυνηρό. Είμαι πολυμεσική που
σημαίνει ότι χρησιμοποιώ οποιοδήποτε μέσο ή μέσα αποδίδουν

καλύτερα την ιδέα μου. Μου αρέσει να νιώθω την ελευθερία να
επιλέξω στο κάθε πρότζεκτ ενστικτωδώς το υλικό μου. Εν τούτης, νιώθω ευχέρεια με τον καμβά λόγω της μεγάλης μου τριβής.
–Πώς είναι να είσαι μια γυναίκα
καλλιτέχνης που να έχει αυτές τις
ανησυχίες και να μένεις σε μια
μικρή κοινωνία όπως η Κύπρος;
–Από την Αστόρια μέχρι τη
Λευκωσία, το να είσαι γυναίκα
σε μια εποχή που κλυδωνίζεται
από πατριαρχικές αξίες είναι δύσκολο. Είναι αλήθεια πως γενικά
οι ανησυχίες μου δεν βρίσκουν
αντίκρισμα στην κοινωνία. Παρ’
όλα αυτά, από τα βάθη των χρόνων οι καλλιτέχνες δεν ήταν ενσωματωμένοι με τη μαζική πορεία
των πραγμάτων. Όμως έτσι είναι
η φύση του καλλιτέχνη, να αμφισβητεί, να προβληματίζεται, να
είναι ανήσυχο πνεύμα. Αυτό που
με δυσκολεύει τόσο στην Ελλάδα
όσο και στην Κύπρο είναι η μηδαμινή αγορά τέχνης. ∆εν μπορούμε
να συγκριθούμε με αγορές όπως
της Νέας Υόρκης, του Παρισιού ή
του Λονδίνου. ∆εν υπάρχει ούτε
επαρκής στήριξη από το κράτος
όπως στη Γερμανία ή στην Ολλανδία. Με λύπη μου παρατηρώ τόσο
εμένα όσο και συναδέλφους μου
είτε να φεύγουμε από τη χώρα είτε να αναγκαζόμαστε να ανατρέχουμε σε παράπλευρες εργασίες
εκτός του τομέα μας.

«It’s Getting Hot in Here»
της Ελένης Φύλα, The Edit
Gallery, Λεμεσός. Εγκαίνια της έκθεσης την Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου
2020 στις 18:00.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε ΑΤ Ρ Ο

Το παρόν της πόλης και η αχλή της ιστορίας
Πώς το βιβλίο της Άννας Μαραγκού «Περπατώντας στις Όχθες του Πεδιαίου Ποταμού» έγινε θεατρική πράξη
Συνέντευξη στον

ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

–Βαλεντίνε, να πούμε πώς ήλθε η
ιδέα να κάνεις αυτή τη δουλειά.
–∆ιάβασα το βιβλίο και σκέφτηκα αμέσως ότι θα ήθελα να
το κάνω θεατρικό. Είμαι και ένας
άνθρωπος που με συγκινούν οι
ιστορίες που μιλάνε για την Κύπρο, όχι με γραφικό, αλλά με έναν
σύγχρονο τρόπο, και συχνά πιάνω
τον εαυτό μου να έχει ανάγκη να
τις ακούει. Αμέσως, λοιπόν, είπα
ότι κάτι έχει αυτό το βιβλίο και
το αμέσως επόμενο πράγμα που
σκέφτηκα είναι το πώς το κάνεις
θεατρικό, ώστε να σέβεσαι το βιβλίο και να το κάνεις με κάποιον
τρόπο να μιλήσει στο σήμερα.
–Ποια Λευκωσία θέλεις να δείξεις, την παλιά ή αυτή που ζούμε σήμερα;
–Ουσιαστικά παντρεύονται
αυτές οι δύο. Η Άννα Μαραγκού
έγραψε ένα βιβλίο που έχει να κάνει και με δικές της αναμνήσεις,
πράγματα τα οποία της αρέσουν
στην πόλη, άλλα που είχε διαβάσει για την πόλη. ∆εν φοβάται να
ακουμπήσει μυστικά, αλήθειες ή
τραύματα της πόλης. Ξέρεις, η
Λευκωσία είναι στην καθημερινότητα της Άννας και ήταν πάντα έτσι. Φυσικά, και στη σχέση
με την αδελφή της τη Νίκη. Για
την Άννα η πόλη δεν ήταν απλώς
μια σχέση με το παρελθόν, αλλά
εξυπηρετούσε την καθημερινότητά της. Ο τρόπος με τον οποίο
η συγγραφέας βιώνει τη Λευκωσία είναι με έντονος, με πάθος,
χωρίς όμως να βυθίζεται στο παρελθόν, ούτε και να φαντάζεται
ένα εξιδανικευμένο μέλλον, αλλά
βιώνοντάς τη στο παρόν, βλέποντας προς το μέλλον, με σεβασμό
στο παρελθόν. Παρατήρησα μία
πολύ ωραία αρμονία σε αυτή τη
σχέση της Άννα Μαραγκού με τη
Λευκωσία.
–Αντωνία, Ειρήνη, εσείς πώς ζείτε τη Λευκωσία της Άννας Μαραγκού;
–ΑΝΤΩΝΙΑ: Η πρώτη μου ανάγκη ήταν να περπατήσω την πόλη, να κοιτάξω ψηλά κι εγώ για
να καταλάβω τι είναι εκείνο που
αγαπά η Άννα στη Λευκωσία και
τι είναι αυτό που κρατάει μέσα
της και εμείς ως ηθοποιοί πρέπει
να το φέρουμε προς τα έξω. Όσο
περισσότερο προσπαθώ να καταλάβω τι συμβαίνει, αποκτώ μεγαλύτερη συναισθηματική εμπλοκή
με την πόλη, και τότε είναι που
αρχίζω και εγώ να τη σέβομαι,
να ενοχλούμαι και να πληγώνομαι, όπως ακριβώς σε μια ερωτική σχέση.
–ΕΙΡΗΝΗ: Εγώ μεγάλωσα στην
Παλιά Λευκωσία και νιώθω ότι είμαι πάρα πολύ κοντά στην Άννα.
Νιώθω ότι έχουμε κοινές εμπειρίες, κι εγώ ανακάλυπτα συνεχώς
πράγματα στην πόλη μου, ωστόσο τώρα βλέπω τη διαφορετική
οπτική της Άννας, η οποία ως αρχαιολόγος βλέπει πιο βαθιά. Ο δικός μου τρόπος ήταν πιο συναισθηματικός, ενώ εκείνη τα εξηγεί,
πάει πίσω, τα αναλύει, άρα κι εγώ
τώρα προσπαθώ να κάνω το ίδιο,
να βρω την ιστορία. Είναι μια ευκαιρία για μένα να ξαναγνωρίσω
την πόλη μου.
–ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ: Να πω εδώ ότι
έψαχνα στο ίδιο το βιβλίο να μου

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΤΣΙΟΣ

Η Άννα Μαραγκού έγραψε το βιβλίο «Περπατώντας στις Όχθες
του Πεδιαίου Ποταμού» στο οποίο
αφηγείται 31 ιστορίες της Λευκωσίας, της πόλης που έχει αγαπήσει, μιας πόλης που έχει ακόμα
πολλές πληγές να επουλώσει από
το πρόσφατο παρελθόν της, αλλά
και οι κάτοικοί της να ανακαλύψουν. Η πόλη ορίστηκε κατά κάποιον τρόπο από τον Πεδιαίο ποταμό που τη διέτρεχε και φαίνεται
ότι αυτό το φυσικό όριο να βοά,
άλλοτε κρυμμένο και άλλοτε όχι,
να θέλει να φωνάξει τα είδε και τα
έκαναν. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Βαλεντίνος Κόκκινος διάβασε
το βιβλίο, και αμέσως σκέφτηκε
ότι αυτό πρέπει να γίνει θεατρικό
και το έκανε…

Στις όχθες του Πεδιαίου Ποταμού, εκεί στο Καφενείο Χαράτσι θα περπατήσουν η Ειρήνη Ανδρονίκου και η Αντωνία Χαραλάμπους, με μουσικό επί σκηνής τον
Ανδρέα Οικονομίδη.
προτείνει με κάποιον τρόπο τη
δραματουργία του. Βλέποντας,
λοιπόν, πίσω από τις λέξεις και
γνωρίζοντας την Άννα αντιλήφθηκα ότι αυτή η παράσταση πρέπει
να περνάει μέσα από μία σχέση,
όπως ακριβώς ήταν η σχέση της
Άννας με τη Νίκη, ότι με αφορμή αυτή τη σχέση θα ειπωθούν
ιστορίες και οι δύο χαρακτήρες
θα επικοινωνήσουν μέσω αυτών
των ιστοριών.
–Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο που ανακάλυψες, διαβάζοντας το βιβλίο
και δουλεύοντάς το ως θεατρικό πια;
–Την έντονη δυικότητά του. Το
πιο απλό είναι το ποτζεί και το ποδά, αλλά και τον ποταμό, ο οποίος
γέννησε την πόλη, τη σπρώχνει
στο σήμερα, θα την πάει και στο
μέλλον. Επίσης, τις περιπέτειές
της μέσω του ποταμού, και εδώ
έρχεται η μουσική, που για εμάς
είναι ο Πεδιαίος ποταμός και έτσι
φτιάχνεται ένα περίεργο τρίγωνο,
που είναι μια πόλη με δύο πλευ-

Η παράστασή μας δεν
έχει στόχο να πει στον
κόσμο τι να νιώσει, αλλά
θέλει να φέρει πράγματα
στην επιφάνεια και να
ανοίξει κάποιους προβληματισμούς και νομίζω πως βγαίνει από το
κείμενο είναι το περπάτα, κάνε κάτι, λέει ο Βαλεντίνος Κόκκινος.

ρές δύο αδελφές και με βάση έναν
ποταμό που είναι ζωή, ο ποταμός
που χάθηκε και έγινε αργότερα η
Πράσινη Γραμμή, αλλά και η απώλεια της μιας αδελφής, άρα έχουμε
τον θάνατο, το στέρεμα του ποταμού. Βλέπεις πως όλα έρχονται
και δένουν, τουλάχιστον στα δικά
μας τα μάτια.
Στην παράσταση όλα γίνονται
με αφορμή τα παραπάνω. Αξιοποιώ από το βιβλίο τη σχέση των
δύο αδελφών και τον ποταμό που
τις σπρώχνει στην αυτογνωσία,
στον αναστοχασμό, στη συνειδητότητα, στην ωριμότητα, στη
διαχείριση του πένθους, αλλά κυρίως στη ζωή.

στις μεν οι Τ/κ και στις δε οι Ε/κ.
∆εν μένουμε, όμως, σε αυτό, διότι
το ίδιο το βιβλίο δεν έχει στόχο
να καυτηριάσει τα γεγονότα, αλλά
μάλλον να κάνει τον αναγνώστη
να γνωρίσει κάποια πράγματα.

–Θα δούμε στην παράσταση την
πολιτική δυικότητά, του ποτζεί
και του ποδά;
–Σίγουρα όχι επί τούτω. ∆εν
το χωρίζουμε με αυτόν τον τρόπο. Μην ξεχνάς ότι η ίδια η πόλη
ήταν ανέκαθεν χωρισμένη λόγω
του ποταμού, οι βόρειες και οι νότιες συνοικίες και μετά το 1963,

–Καταφέρνουμε να τα διαχειριστούμε;
–ΑΝΤΩΝΙΑ: Μετά από τόσα
χρόνια νιώθω σαν να μη θέλουμε να τα συζητάμε, κάνουμε ότι
δεν υπάρχουν, ότι δεν συνέβησαν.
Πράγμα φυσικά που δεν ισχύει,
γιατί αν ανοίξεις τα μάτια σου και
κοιτάξεις γύρω σου θα τα δεις…

–Όπως;
–Η Λευκωσία είναι μια πόλη
γεμάτη μη ειπωμένα πράγματα,
τα οποία ανεπαίσθητα σε διαμορφώνουν, σου δημιουργούν ταυτότητα, από ιδρύσεώς της. Ξέρεις, η
Λευκωσία παρόλο το μεγάλο της
πένθος έχει πολλή δύναμη, και
επιμένει να υπάρχει, προσπαθώντας να διαχειριστεί τα τραύματά της…

Πόνος μα και έρωτας πολύς
–Αυτή η πόλη έχει μόνο απώλειες και πόνο; Δεν έχει ομορφιές, οι δρόμοι της δεν κρύβουν
ρομαντισμό;
–ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ: Αυτό το βιβλίο, αλλά και η παράστασή μας
βγάζουν και αυτό στην επιφάνεια, το πάθος, τον έρωτα, τη
σωματικότητα, τα ζουμιά και τα
αρώματά της. Χαρακτηριστικές
ο ιστορίες με τα χαμάμ, αλλά και
ανθρώπινη πλευρά της πόλης, με
τα σχολεία της, με τη Φανερωμένη… η πόλη δημιουργεί μια
κινητικότητα, έναν ποταμό να
κινείται χωρίς να το ξέρουμε. Αυτό που δεν έχουμε αναγνωρίσει
στη Λευκωσία είναι ότι έχει μια
ομορφιά, που δεν τη συναντάς
σε άλλη πόλη της Κύπρου. Και
όπως λέει και το βιβλίο η Λευκωσία κρύβει μυστικά που αν δεν
τα περπατήσεις δεν τα καταλαβαίνεις. Η πόλη σου τα δείχνει,
εσύ το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να την περπατήσεις
και θα τα ανακαλύψεις.
–Αυτή την ερωτικότητα της πόλης νιώθω ότι πολλές φορές θέλουμε να την κρύψουμε…
–ΑΝΔΡΕΑΣ: Μα δεν μπορείς,
όλο και σε κάποιο στενοκάντουνο θα φαίνεται, εν τζιαμέ…
–ΑΝΤΩΝΙΑ: Πάντως, κάνουμε
φιλότιμες προσπάθειες. Μας έχει
πιάσει και ένας μιμητισμός για
πράγματα που δεν είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε…
–Πάντως, σε πολλές περιπτώ-

σεις κάνουμε όντως ό,τι μπορούμε εξωραΐζοντας… αλλά ποτέ
δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο…
ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ: Είναι ωραίο
αυτό που λες, γιατί και η παράστασή μας ξεκινάει από μια θεϊκή παρέμβαση στις ιστορίες και
φτάνει σιγά-σιγά στην ατομική
ευθύνη. Τούτη η παράσταση θέλει ειλικρίνεια, θέλει σεμνότητα
αλλά θέλει προ πάντων ειλικρίνεια. Όταν έχεις να διαχειριστείς
αλήθειες, δράματα μα και ομορφιές μιας πόλης αν πας να φανείς έξυπνος θα είναι σαν να τα
περιπαίζεις. Μόνο αν είσαι έντιμος, ειλικρινής, ουσιαστικός και
σεμνός και λιτός μόνο τότε θα
είσαι αποτελεσματικός.

Ροκ ιστορίες
–Να πούμε, Ανδρέα, για τη μουσική της παράστασης…
–ΑΝΔΡΕΑΣ: Ο Βαλεντίνος
με είχε δει να παίζω ζωντανά στο σημείο που θα γίνει η
παράσταση και αυτό το street
performance μάλλον του άρεσε. Αυτό που προσπαθήσαμε
να κάνουμε ήταν να δείξουμε
το στοιχείο της συνέχειας του
ποταμού, ότι παρ’ όλα τα δεινά πάντα υπάρχει μια συνέχεια.
Υπάρχει έντονο το στοιχείο του
ροκ στη μουσική της παράστασής μας, πάντως, με έναν σύγχρονο τρόπο.
–ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ: Το βιβλίο αναφέρεται πάρα πολύ έντονα στην

∆ουλεύοντας το κείμενο της παράστασης άρχισα να αναρωτιέμαι πώς γίνεται να κλείνουμε τα
μάτια και δεν στεκόμαστε για μια
στιγμή στην οδό Πενταδακτύλου
να δούμε το υπόλοιπο της πόλης.
–ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ: Το ότι ο καθρέφτης μας είναι η πόλη, είναι κάτι
που το ανακαλύπτεις συνέχεια,
αν αρχίσεις να βλέπεις την πόλη,
όπως κάνει η Άννα Μαραγκού μέσα από ιστορίες, μέσα από ανθρώπους, από μυρωδιές, κάπου αρχίζεις να καταλαβαίνεις τον εαυτό
σου. Τούτον τον αιώνιο φόβο που
αντιμετωπίζουμε ως λαός, αυτό
το πένθος που, αν παρατηρήσεις,
υπάρχει μόνιμα στον Λευκωσιάτη. Είναι μια πόλη που φοβάται
τα δέντρα να ψηλώσουν. Τα δέντρα θα σου πει ένας ψυχολόγος
ότι είναι το μέλλον σου, η αυτοπραγμάτωσή σου, ένας λαός που
ήταν συνέχεια τραυματισμένος,
που φοβόταν να ονειρευτεί, αυτό
το κουβαλά και συμφωνώ με την
Αντωνία ότι δεν μπήκαμε στη διαδικασία να αντιμετωπίσουμε κατάματα τα προβλήματα. Υπάρχει
ένα τραύμα και θα πρέπει να το
αναγνωρίσουμε, να το διαχειριστούμε και να σπρωχτούμε προς
το μέλλον.
–ΕΙΡΗΝΗ: Εγώ θεωρώ ότι φοβόμαστε να το αντιμετωπίσουμε,
γιατί όταν έλθει η ώρα να βρεθείς αντιμέτωπος με οτιδήποτε
σημαίνει και αλλαγή και εξέλιξη
και πρέπει να είσαι πολύ δυνατός
και χρειάζονται πολλά εφόδια για
να φτάσεις σε εκείνη τη στιγμή.
Έχουμε άλλωστε συνηθίσει να
βλέπουμε τη σημαία στον Πενταδάκτυλο και νιώθουμε μόνο οργή,
μόνο… αλλά δεν σκεφτόμαστε τα
πολλά γιατί.
–Στην παράσταση ασχολείστε με
τα γιατί, θέλετε να δώσετε κάποιες απαντήσεις;
–ΟΛΟΙ: Ας θέσουμε τα γιατί
κατ’ αρχάς!
–ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ: Είναι λάθος,
έως και επικίνδυνο να μπεις στη
διαδικασία των απαντήσεων, γιατί το να απαντήσεις είναι διδακτισμός και δεν υπάρχει μόνο ένας
τρόπος να αντιμετωπίσουμε τα
προβλήματά μας και αυτό νομίζω
ότι είναι ένα από τα λάθη μας, ότι
ψάχνουμε τον έναν τρόπο. Η παράστασή μας δεν έχει στόχο να
πει στον κόσμο τι να νιώσει, αλλά θέλει να φέρει πράγματα στην
επιφάνεια και να ανοίξει κάποιους
προβληματισμούς και νομίζω πως
βγαίνει από το κείμενο είναι το
περπάτα, κάνε κάτι, σπρώξε τον
εαυτό σου στο σήμερα και στο
αύριο, μάθε ποιος είσαι…
–ΑΝΤΩΝΙΑ: Σήκω και συνέχισε…

Η Λευκωσία είναι μια
πόλη γεμάτη μη ειπωμένα πράγματα, τα
οποία ανεπαίσθητα σε
διαμορφώνουν, σου δημιουργούν ταυτότητα,
από ιδρύσεώς της.

Σε αυτό το σημείο στην παρέα
μας προστέθηκε και ο Ανδρέας Οικονομίδης, ο οποίος έχει τη μουσική επιμέλεια της παράστασης
και μπαίνει αμέσως στη συζήτησή μας, λέγοντας:
–ΑΝΤΡΕΑΣ: Εγώ προσπαθώ να
έχω πίστη στους ανθρώπους, νομίζω εάν ο καθένας καθίσει και δει
κάποια πράγματα και προσπαθήσει να αλλάξει είναι αρκετό. Η πόλη μπορεί να κουβαλά την ιστορία μας, αλλά εναπόκειται στον
καθένα μας να τα δει.

περιοχή της Φανερωμένης και
πώς διάφοροι τύποι κάθονται
στην πλατεία με μια κιθάρα και
τραγουδούν, και πώς κάνουν και
δική τους την πόλη. Πιάσαμε αυτή την εικόνα και προσπαθήσαμε να παντρέψουμε και να δυναμώσουμε πολλά ετερόκλητα
στοιχεία. Να σου πω ότι ο Αντρέας ήταν μια ιδανική επιλογή, γιατί έφερε έναν πολύ φρέσκο αέρα
και όλοι μαζί, ροκάραμε τις ιστορίες του βιβλίου, με τον δικό μας
πάντα τρόπο. Γεμίζουμε το «Χαράτσι», που είναι ακριβώς στις
όχθες του ποταμού και το γεμίζουμε με μουσική και ιστορίες.
–ΑΝΤΩΝΙΑ: Μα και Κήπος των
παιδικών χρόνων της Άννας σήμερα έγινε οικείος τόπος άλλων
κατοίκων της πόλης, με τα δικά
τους αρώματα και τις δικές τους
μουσικές.

–Τι φοβηθήκατε σε αυτή την παράσταση;
–ΑΝΤΩΝΙΑ: Είναι μία δύσκολη δουλειά, ομολογώ. Για εμένα
η μεγάλη πρόκληση ήταν κληθήκαμε να κάνουμε διάλογο, χωρίς
να υπάρχει διάλογος. Είναι σαν
έναν συνεχή μονόλογο… με την
καθεμιά να προσθέτει, που λέμε
το ίδιο πράγμα, η καθεμία μέσα
από τον χαρακτήρα της.
–ΕΙΡΗΝΗ: Συμφωνώ με την
Αντωνία ότι είναι μία από τις πιο
δύσκολες δουλειές μου. Αυτό που
λάτρεψα στο κείμενο του Βαλεντίνου είναι ότι δεν μπορείς να
χρησιμοποιήσεις κάποιο τεχνικό
μέσο, και είναι νομίζω πάρα πολύ τίμιο για έναν σκηνοθέτη και
έναν ηθοποιό να μην μπορεί να
βασιστεί σε μεθοδολογία και σε
τεχνικά μέσα, αλλά να βρει μια
άλλη διεργασία υποκριτική.
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«Θάνατος, την άλλη φορά...»
Η ζωή με τον Φρυσία, έναν εντεκάχρονο πανέμορφο γάτο που «εξουσιάζει έναν κόσμο κατάκλειστο, όπως του ονείρου»
Της ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ

Ο Φρυσίας είναι πανέμορφος κι ας
μην έχει τα μάτια της Σαλώμης,
όπως η γάτα του Σεφέρη, κι ας μην
είναι τα ματιά του φτιαγμένα από
μέταλλο ανακατεμένο με αχάτη
όπως η γάτα του Μποντλέρ. Ομως,
όπως ο γάτος του Μπόρχες, ο Φρυσίας «εξουσιάζει έναν κόσμο κατάκλειστο, όπως του ονείρου».
Χθες χάθηκε. Ετσι απλά. Τον
αναζήτησα, τον φώναξα, πουθενά.
Εντεκα χρονιά οικόσιτος. Ο κόσμος
του, η ζωή του όλη, το σπίτι μας.
Είναι γνωστό ότι οι γάτες χάνονται
κατά βούληση και φανερώνονται
μόνο όταν οι ίδιες το θελήσουν. Εξ
ου κι όσα άστοχα λέγονται για αυ-

Η Φωτεινή Τσαλίκογλου με τον Φρυσία στην αγκαλιά. «Για έναν γάτο ο Τζιακομέτι άφησε να καεί ένας πίνακας του Ρέμπραντ, για έναν γάτο ο Ελιοτ,
ο Μπόρχες, ο Ελύτης και τόσοι άλλοι έγραψαν εξαίσια ποιήματα».

τές πως τάχα μου είναι ανάλγητες
και εγωκεντρικές.
Η υπακοή δεν είναι το κύριο
χαρακτηριστικό του Φρυσία. Τον
καλείς και δεν σου κάνει τη χάρη.
Επιμένεις και εισπράττεις σιωπή.
Ως μάγος Χουντίνι χάνεται κρυμμένος σε απίθανα –αδύνατον να
τα ανακαλύψεις– μέρη. Υπάρχουν
τότε ειδικά τεχνάσματα που επιστρατεύονται. Είναι δυνατόν σε
μια σχέση ζωής να μην έχουν επινοηθεί μέθοδοι έκτακτης αναζήτησης και εύρεσης του άλλου; Εν

προκειμένω υπάρχει ο θόρυβος ενός
συγκεκριμένου κουδουνιού. Ο Φρυσίας, ως εκπαιδευμένος σκύλος του
Παβλόφ, σε όποια γωνιά του σπιτιού
κι αν έχει τρυπώσει, στο άκουσμα
του συγκεκριμένου ήχου σπεύδει να
φανερωθεί. Οχι όμως αυτή τη φορά.
Το κουδούνι, σαν χαλασμένος συναγερμός, ξεσήκωσε την πολυκατοικία.
Εκείνος όμως παρέμεινε άφαντος.
Ωρες κύλησαν. Κόντευε νύχτα.
Αρχισαν τότε να με ζώνουν οι μαύρες σκέψεις: Το αίμα της φυλής του
τον έχει μάθει να υποφέρει μόνος.

ΟΡΕΣΤΗΣ ΣΕΦΕΡΟΓΛΟΥ

Το αίμα της φυλής του
τον έχει μάθει
να υποφέρει μόνος.
Μόνος του σε μια γωνιά
να πάσχει σιωπηλά.
Αθέατος.

Μόνος του σε μια γωνιά να πάσχει
σιωπηλά. Αθέατος. Ισως και να αργοπεθαίνει. Αβοήθητος. Σε ποια
όμως από όλες τις γωνιές; Αμέτρητες κρυψώνες υπάρχουν μέσα εδώ.
Σε ένα άδειο από πράγματα, ακόμα
κι από βιβλία, σπίτι θα ήταν εύκολο να τον εντοπίσω. Νοσταλγώ το
άδειο. Τώρα; Θεέ μου, όταν τον βρω
ίσως είναι αργά. Τελευταία ήταν
ανόρεκτος, άκεφος. Είναι βλέπεις
και το πλήρωμα του χρόνου: 11
ετών ίσον 77. ∆εν το λες και λίγο.
Εδώ με τον κορωνοϊό και τα Σίλβερ

Αλέρτ θεωρείσαι ηλικιωμένος μετά
τα 60. Ελα όμως που εγώ τον Φρυσία τον έχω για μωρό. ∆εν πολλαπλασιάζω με το επτά. Για 11 χρόνων τον λογαριάζω, δηλαδή στην
πρώιμη εφηβεία του.
Συνεχίζω να χτυπώ το κουδούνι
και να τον καλώ. Η επίμονη σιωπή
φέρνει στο προσκήνιο τη δυστοπική
πραγματικότητα. Ο χαμένος Φρυσίας είναι 77 χρόνων! Αρα είναι εξ ορισμού Ασθενής. Στις μέρες του κορωνοϊού δεν μαθαίνουμε ότι ακόμα κι
αν είσαι ελεύθερος συμπτωμάτων,

η προχωρημένη ηλικία λογαριάζεται
ως υποκείμενη νόσος;
Θλίβομαι. Ακολουθεί όμως μία
σειρά άβολων συνειρμών:
– Πώς κάνεις έτσι; Ανθρωποι
πεθαίνουν, λιμοκτονούν, πυροβολούνται πισώπλατα, όχι μόνο μεταφορικά αλλά και στην κυριολεξία.
Μια ρωσική ρουλέτα είναι η ζωή
για τόσους και τόσους ανθρώπους
γύρω μας, κι εσύ κάνεις έτσι για
έναν γάτο; Ελεος.
Για έναν γάτο ο Τζιακομέτι άφησε να καεί ένας πίνακας του Ρέ-

μπραντ, για έναν γάτο ο Ελιοτ, ο
Μπόρχες, ο Ελύτης και τόσοι άλλοι έγραψαν εξαίσια ποιήματα. Για
έναν γάτο μια οικογένεια προσφύγων θρηνούσε απαρηγόρητα και
ανέκτησαν το χαμόγελό τους μόνο όταν ενώθηκαν ξανά μαζί του.
Θρηνούσα για τον Φρυσία. Μετά
από ώρες πείστηκα ότι είχε ησύχως
και για πάντα με τη θέλησή του
αποσυρθεί, σύμφωνα με τα ανεξιχνίαστα ήθη των απανταχού γατών. Εμενε να ξεψαχνιστεί το σπίτι
όλο. Γωνιά, γωνιά. Οση ώρα, όσες
μέρες κι αν έπαιρνε.
Ομως ο Φρυσίας φάνηκε! Με
αργό βήμα έσκασε μύτη μπροστά
μου. «∆εν πέθανα ακόμα», είπε
και πρόσθεσε: «Το να πεθαίνεις
είναι να φεύγεις για λίγο. Μήπως
θα πρέπει να ξεφοβηθείς και να
προετοιμάζεσαι κι εσύ αλλιώς για
αυτό το λίγο;».
Χαμογελάσαμε ο ένας στον άλλον. Λησμόνησα να σας πω ότι ο
Φρυσίας καταλαβαίνει από περίπλοκα χαμόγελα.
ΥΓ. Θέλω να ξαναπάω στο pet shop
της οδού Χάρητος. Η συμπαθής κοπέλα θέλει να μάθει πόσων ετών είναι η γάτα μου. Εννιά της λέω, κρύβοντας λίγα χρόνια. Είναι πολλά; τη
ρωτώ. «Οχι δα», μου κάνει. «Εννιά
χρόνων είναι νεότατος, σχεδόν μωρό». Φεύγω με χαμόγελο. Πώς λέμε
«Ζωή, την άλλη φορά»; Τώρα θα πω
«Θάνατος, την άλλη φορά»...

Η κ. Φωτεινή Τσαλίκογλου είναι
καθηγήτρια Ψυχολογίας και
συγγραφέας. Το τελευταίο της βιβλίο,
«Οι παράξενες ιστορίες της κυρίας
Φι», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις
Καστανιώτη.
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500ΛΕΞΕΙΣ

ΕΞ ΑΦΟΡΜΗΣ
Του ΔΙΟΝΥΣΗ

Π. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ*

ΜΕ ΤΗ ΜΑΙΡΗ ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ

Οι μαύρες τρύπες και τα είδη τους

Ε

Η Μαίρη Κόντζογλου γεννήθηκε,
μεγάλωσε και συνεχίζει να μεγαλώνει στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε
Κοινωνιολογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και εργάστηκε στον τομέα της επικοινωνίας. Η συγγραφή
προέκυψε ως κάτι απόλυτα φυσικό, όταν έπαψε να την εμπνέει η
δουλειά της. Δηλώνει πρωτίστως
αναγνώστρια. Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορούν τα βιβλία της
«Το μέλι το θαλασσινό», «Περπάτα
με τον άγγελό σου», «Οι μεσημβρινοί της ζωής», «Τα Παλιά Ασήμια»,
«Οι Μαγεμένες – Las Incantadas».
Τον Ιούνιο του 2020 εκδόθηκε το
«Νεγρεπόντε», το πρώτο μέρος της
διλογίας «Σκουριά και χρυσάφι»,
επίσης από το Μεταίχμιο.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

Πάντα διαβάζω δύο συγχρόνως.
«Στόουνερ» του Τζ. Γουίλιαμς και
(σε επανάληψη) «Ο βίος του Ισμαήλ
Φερίκ πασά» της Ρέας Γαλανάκη.
NASA

χουν περάσει ακριβώς πέντε
χρόνια από τον πρώτο εντοπισμό βαρυτικών κυμάτων
από τα αμερικανικά ερευνητικά
εργαστήρια LIGO, που απέδειξαν
έμπρακτα, για ακόμη μία φορά, ότι
η γενική θεωρία της σχετικότητας
του Αλβέρτου Αϊνστάιν ήταν πέρα
για πέρα σωστή. Η αυριανή αυτή
επέτειος συμπληρώθηκε μάλιστα
στις αρχές του μήνα με την ανακοίνωση του εντοπισμού βαρυτικών κυμάτων από τη συγχώνευση
ενός ασυνήθιστου ζεύγους μαύρων τρυπών (Μ.Τ.) που είχαν μάζα
66 και 85 φορές τη μάζα του Ηλιου. Το γεγονός αυτό, που συνέβη
σε απόσταση 7 δισεκατομμυρίων
ετών φωτός, παρατηρήθηκε στις
21 Μαΐου 2019 και είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας Μ.Τ.
με μάζα 142 φορές τη μάζα του
Ηλιου, ενώ περίπου 8 ηλιακές μάζες μετατράπηκαν σε τεράστιες
ποσότητες ενέργειας ίσης με την
ενέργεια που εκπέμπουν όλοι οι
γαλαξίες του σύμπαντος.
Το γεγονός μάλιστα αυτό θεωρείται εξίσου σημαντικό με την
ανακάλυψη της πρώτης συγχώνευσης δύο Μ.Τ. στις 15 Σεπτεμβρίου
του 2015 αλλά και της συγχώνευσης δύο άστρων νετρονίων στις
17 Αυγούστου του 2017. Κι αυτό,
γιατί η μία τουλάχιστον από τις δύο
Μ.Τ. είναι η μεγαλύτερη «αστρικού
τύπου» που έχει εντοπιστεί μέχρι
τώρα, αν και οι τρέχουσες θεωρίες μάς λένε ότι δεν είναι δυνατόν
να δημιουργηθούν αστρικές Μ.Τ.
με μάζα μεταξύ 65 και 120 φορές
τη μάζα του Ηλιου.
H πρώτη εκείνη ανίχνευση των
βαρυτικών κυμάτων του LIGO το
2015 απέδειξε, μεταξύ άλλων, ότι οι
μαύρες τρύπες δεν είναι απλώς και
μόνο μαθηματικά δημιουργήματα
της θεωρίας του Αϊνστάιν αλλά
υπάρχουν πράγματι στο σύμπαν,
ακόμη και σε διπλά συστήματα
τέτοιων αντικειμένων. Μέχρι τότε δεν είχαμε ποτέ μια τόσο άμεση
πληροφόρηση που να προέρχεται
από τις ίδιες τις μαύρες τρύπες, αν
και είχαμε φυσικά ενδείξεις για την
ύπαρξή τους και από άλλες πηγές.
Με βάση λοιπόν τις μέχρι τώρα
γνώσεις μας, έχουμε ταξινομήσει
τις Μ.Τ. σε τρία είδη. Οι λεγόμενες
«κανονικές» μαύρες τρύπες προέρχονται από τις αστρικές εκρήξεις
σουπερνόβα και έχουν μάζα μέχρι
περίπου 60 φορές τη μάζα του Ηλιου. Αντίθετα, οι «μικρομεσαίες»
Μ.Τ. περιλαμβάνουν μάζες από 100
μέχρι και 100.000 φορές τη μάζα

Στις αρχές του μήνα ανακοινώθηκε ο εντοπισμός βαρυτικών κυμάτων από τη συγχώνευση ενός ασυνήθιστου ζεύγους
μαύρων τρυπών, που είχαν μάζα 66 και 85 φορές τη μάζα του Ηλιου.

Οι «κανονικές» έχουν
μάζα έως περίπου 60
φορές τη μάζα του Ηλιου, οι «μικρομεσαίες»
100 έως και 100.000 φορές, ενώ υπάρχουν και
τερατώδεις με μάζα εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ήλιων.
του Ηλιου. Τον Μάιο του 2007, για
παράδειγμα, ανακοινώθηκε η ανακάλυψη μιας «μεσαίου μεγέθους»
Μ.Τ. με μάζα 20.000 φορές τη μάζα του Ηλιου, που εντοπίστηκε σε
απόσταση 2,3 εκατομμυρίων ετών
φωτός από τη Γη στη γειτονιά του
γαλαξία της Ανδρομέδας, στο εσωτερικό του σφαιρωτού σμήνους
G1, το οποίο μάλιστα πιο πρόσφατες μελέτες εκτιμούν ότι δεν είναι
απλώς ένα σφαιρωτό σμήνος αλλά
μια συλλογή συγχωνευμένων πυρήνων από νάνους γαλαξίες.
Στο άλλο πάλι άκρο των μεγεθών, τα τελευταία χρόνια έχουμε
εντοπίσει στο κέντρο των γαλαξιών «σούπερ» μαύρες τρύπες που
περιέχουν τη μάζα εκατομμυρίων
ή και δισεκατομμυρίων ήλιων, σε

έναν χώρο που δεν υπερβαίνει τη
διάμετρο του ηλιακού μας συστήματος. Μια τέτοια τερατώδης Μ.Τ.
έχει τη φωλιά της στο κέντρο του
γαλαξία μας προς την κατεύθυνση
του αστερισμού του Τοξότη και σε
απόσταση 27.000 ετών φωτός στο
κέντρο του γαλαξία μας. Η γιγάντια αυτή Μ.Τ. περιβάλλεται από
έναν φωτεινό δίσκο αστροϋλικών
που καταβροχθίζει κυριολεκτικά
ένα προς ένα τα άστρα του γαλαξιακού μας πυρήνα καθώς αυτά
εξελίσσονται και πέφτουν προς
το κέντρο.
Και βέβαια, εκτός από άστρα,
το αδηφάγο αυτό τέρας εξαφανίζει
και οτιδήποτε άλλο τολμήσει να το
πλησιάσει, με αποτέλεσμα τη συνεχή του επέκταση. Υπολογίζεται
δηλαδή ότι υλικά μιας ηλιακής μάζας παρασύρονται κάθε 1.000 χρόνια από τις βαρυτικές δυνάμεις που
επικρατούν στο γαλαξιακό κέντρο,
που σημαίνει ότι η δραστηριότητα
αυτή συνεχίζεται εδώ και αρκετά
δισεκατομμύρια χρόνια, με αποτέλεσμα την ύπαρξη μιας τεράστιας
Μ.Τ. με διάμετρο δεκάδων εκατομμυρίων χιλιομέτρων και μάζα
τεσσάρων εκατομμυρίων ήλιων.
Παρόμοιες με τη δική μας, γιγάντιες Μ.Τ. υπάρχουν και στα
κέντρα των περισσοτέρων γαλαξιών, ενώ μόλις πριν από περί-

που ένα χρόνο φωτογραφήθηκε
και η σκιά μιας Μ.Τ. στην καρδιά
του γιγάντιου ελλειπτικού γαλαξία Μ-87. Η γιγάντια αυτή μαύρη
τρύπα του M-87 έχει 6,5 δισεκατομμύρια φορές τη μάζα του Ηλιου και διάμετρο που φτάνει τα
100 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα,
22 δηλαδή φορές την απόσταση του πλανήτη Ποσειδώνα από
τον Ηλιο. Η καταπληκτική φωτογράφηση έγινε πραγματικότητα
από τη συνδυασμένη λειτουργία
ραδιοτηλεσκοπίων σε οκτώ διαφορετικές περιοχές της Γης, τα
οποία βρίσκονται στην Ανταρκτική, στη Χιλή, στο Μεξικό, στη Χαβάη, στην Αριζόνα και στην Ισπανία, και τα οποία είχαν συνδεθεί
συμβολομετρικά μεταξύ τους δημιουργώντας έτσι ένα τηλεσκόπιο
με το μέγεθος του πλανήτη μας.
Στην επίπονη αυτή διαδικασία
φωτογράφησης έλαβαν μέρος 347
ερευνητές από 60 πανεπιστήμια
και ερευνητικά εργαστήρια σε 20
διαφορετικές χώρες, μεταξύ των
οποίων κομβικό ρόλο έπαιξε κι
ένας Ελληνας αστροφυσικός, ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου
της Αριζόνας ∆ημήτρης Ψάλτης.

* Ο κ. Διονύσης Π. Σιμόπουλος είναι
επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου
Πλανηταρίου.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Tης ΜΑΡΙΑΣ

ΤΟΠΑΛΗ

Ας παρασύρουμε τα παιδιά στη μέθη
Ο γύρος του χρόνου με ποιήματα.
Μια ανθολογία ποίησης για παιδιά
Ανθολόγηση: Μαριγώ Αλεξοπούλου
Εικόνες: Σάντρα Ελευθερίου
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 88

«Φ

υσικά τους ανθολογημένους αυτούς στίχους
μου τους χάρισε η μητέρα μου και της χρωστάω άπειρη
ευγνωμοσύνη, γιατί διέσωσε τις
λέξεις αυτών των ποιημάτων και
της αφιερώνω αυτό το μικρό απάνθισμα», γράφει στην εισαγωγή της
η ποιήτρια και φιλόλογος Μαριγώ
Αλεξοπούλου. Η χειρονομία της
ανθολόγου προς τους ενήλικες είναι εν προκειμένω εύγλωττη και
την προσυπογράφω: δύσκολα θα
βρεθεί αναγνώστης ή εργάτης της
ποίησης, άνδρας ή γυναίκα, που
δεν ακούει διαρκώς με τα αυτιά της
μνήμης μια φωνή παλαιά, από τα
παιδικά χρόνια, να διασώζει μέσα
του/της την ποίηση, και να την παραδίδει. Μάνα; Πατέρας; Παππούς;
Γιαγιά; Παραμάνα; ∆ασκάλα; ∆άσκαλος; Την ποίηση στη ζωή μας,
σε κάποιον τη χρωστάμε. Ξεκίνησα
κάπως απότομα ώστε να τιθασεύσω
τη συγκίνηση που το υπό συζήτηση βιβλίο μου προκαλεί. Γιατί διαβάζοντας πολλούς από τους στίχους

που η Αλεξοπούλου συγκεντρώνει
στην καλαίσθητα εικονογραφημένη έκδοση, προτείνοντας σε μας,
τους ενήλικες, να τους διαβάσουμε στα παιδιά, γεμίζω η ίδια από
ήχους παλαιών φωνών, που συνοδεύονται από παλαμάκια, από κίνηση σωμάτων:
«Το παιδί θέλει
χορό,/τα βιολιά
δεν είν’ εδώ».
Για χιλιάδες
χρόνια το τραγούδι κι ο χορός
θα πρέπει να εξασφάλιζαν, εκτός
από εκτόνωση,
ένα αίσθημα ενότητας και αρμονίας που είναι
απαραίτητο για
να ισορροπήσει
ο άνθρωπος, έστω και με τρόπο
οριακό. Στον πολύπλοκο και αντιφατικό κόσμο της νεωτερικότητας
η ποίηση, περισσότερο ταιριαστή
στον σκεπτόμενο, εγκεφαλικό άνθρωπο, επωμίστηκε μεγάλο μέρος
αυτής της ευθύνης. Η απώλεια της
επαφής του σημερινού ανθρώπου
με αυτή την πηγή ρυθμού και λόγου τον αφήνει εκτεθειμένο σε ανι-

σορροπία και ανασφάλεια. Γι’ αυτό,
τα παιδιά χρειάζεται να έχουν στις
αναπαλλοτρίωτες αποσκευές τους
τραγούδια και ποιήματα. Οσο πιο
νωρίς φυτευτεί αυτός ο σπόρος, τόσο πιο εύκολα και απολαυστικά θα
γίνει η δουλειά.
Η Αλεξοπούλου ευφυώς
ανθολογεί με
πρόσχημα το πέρασμα του χρόνου και τις τέσσερεις εποχές, με
τη βοήθεια, δηλαδή, ενός εύληπτου και εύχρηστου σκελετού.
Ανάμεσα σε δημοτικά στιχάκια
και σε αειθαλή
σχολικά ποιήματα – «είδα χθες
βράδυ στ’ όνειρό μου,/ τον γεννημένο μας Χριστό,/ τα βόδια απάνω του εφυσούσαν,/ όλο το χνώτο
τους ζεστό» –μα ποιος δεν ενθουσιάζεται με την τρυφερή χάρη
και τον ρυθμό του Τέλλου Αγρα;–
ενθέτει ατμοσφαιρικά κομμάτια
της σύγχρονης ποίησης: Γκανά,
∆ημουλά, Χιόνη. Ετσι, η ποίηση
προσφέρεται ως το συνεχές που

αποτελεί μέσα στη γλώσσα μας.
Χρειάζονται, ωστόσο, οδηγίες
χρήσης, μιας και η υπόθεση δεν είναι, όπως γνωρίζουμε, ούτε οικεία
ούτε αυτονόητη στις μέρες μας. Οι
περισσότεροι από 40 ποιητές και
ποιήτριες και τα πάνω από 70 ποιήματα του βιβλίου ασφαλώς υποστηρίζονται από την όμορφη εικονογράφηση της Ελευθερίου. Ομως
αυτό δεν αρκεί. Πρέπει οι ενήλικες
που θα διαβάσουν τούτο το βιβλίο
στα παιδιά να «λυθούν». ∆εν έχει
νόημα μια επίπεδη ανάγνωση, λέξη
τη λέξη, σελίδα τη σελίδα. Εδώ κι αν
χρειάζεται performance! Ας διαλέξουν (οι ενήλικες) τα ποιήματα ή τα
αποσπάσματα ποιημάτων που τους
ταιριάζουν περισσότερο. Η ποίηση θρέφεται από τον ενθουσιασμό
και μαραζώνει με τον διδακτισμό.
∆εν χρειάζεται να μάθουν τα παιδιά πριν την ώρα τους ποιος ήταν
ο Σολωμός ή ο Καρυωτάκης. Αρκεί
να τους εντυπωθούν οι στίχοι, να
τους αγαπήσουν. Οι πληροφορίες ξεχνιούνται (και ανακτώνται).
Τα ποιήματα που «γράφονται» στη
σωματική-ακουστική μνήμη, ποτέ. Μεθύστε, λοιπόν, αγαπητές και
αγαπητοί ενήλικες με ποίηση, όπως
συμβουλεύει ο Μποντλέρ, και μεταδώστε απλώς τη μέθη στα παιδιά.

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

Ο Αμπροουζ Μπιρς, ο «Γέρο Γκρίνγκο» του Κάρλος Φουέντες. Ενας
ήρωας όλο πάθος. Πάθος ζωής, πάθος θανάτου.
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

Για να τους φιλοξενήσω με αγάπη,
να εκφράσω τον θαυμασμό μου και

να ρωτήσω όσα θα ήθελα, περιορίζομαι στον Φουέντες, τον Λιόσα,
τον Καζαντζάκη φυσικά, τον Τσίρκα,
την Καρυστιάνη, τη ∆ούκα, τη Γαλανάκη. Είναι κι άλλοι, ελπίζω σε μια
δεύτερη ευκαιρία.
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Η μογγολική κηλίδα, μια «βλάβη»
του δέρματος που είναι συνηθέστερη στους Ασιάτες. Αναφέρεται στο βιβλίο «Η χορτοφάγος»,
Χ. Γκαν, Καστανιώτης.
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

«Τα σταφύλια της οργής». Σαν να
ήταν η πρώτη φορά, το είχα διαβάσει στην πρώιμη εφηβεία, δεν
το θυμόμουν καθόλου. Συγκλονιστικό. Εκτός των άλλων έχει την
ωραιότερη «σκηνή» τέλους που
έχω διαβάσει ποτέ.
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

Η «Ασκητική», θαρρώ...
Τα Ψαρά είναι τόπος, σκηνικό στο
βιβλίο σας ή διεκδικούν μερίδιο και
από τους πρωταγωνιστές;

Τα Ψαρά είναι κάτι παραπάνω από
αφετηρία του «ταξιδιού», είναι και
σύμβολο θέλησης. Ομως, ανάλογα
με τον τρόπο που κάποια/ος διαβάζει και μεταβολίζει ένα βιβλίο, μπορεί και να διεκδικούν μερίδιο, αυτό
δεν το ορίζω εγώ για το αναγνωστικό κοινό. «Χίλιοι αναγνώστες, χίλιες
διαφορετικές αναγνώσεις».
Τι μπορεί να μας πει το οικογενειακό έπος του 19ου αιώνα
για την Ελλάδα του σήμερα;

Παρακάμπτω το γεγονός πόσο μοιάζουν οι πολιτικές και
οικονομικές καταστάσεις
του «τότε» με το «τώρα».
Θα μείνω στην προσπάθεια
ερμηνείας των κληροδοτημένων νοοτροπιών και
ιδεοληψιών, όπως και
στη χαρτογράφηση, με
τους όρους ενός μυθιστορήματος φυσικά,
της διαδρομής για τη
δημιουργία της αστικής τάξης.
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Αγκαθα Κρίστι
Από τις επετείους του μήνα. Στις 15
Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 130
χρόνια από τη γέννηση της Αγκαθα Κρίστι στο Τορκί του Ντέβον.
Γεννημένη το 1890 σε περιβάλλον
μεσοαστικό, με αγάπη για τη μουσική και με καλή φωνή στην όπερα,
η Αγκαθα Κρίστι εξελίχθηκε μετά
το 1920 στην πιο επιτυχημένη συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων του 20ού αιώνα. Τα βιβλία της
διαβάζονται ακόμη και στην Ελλάδα
κυκλοφορούν σε νέες μεταφράσεις
από τις εκδόσεις Ψυχογιός.

Στάνλεϊ Γουίτμαν
Στην γκαλερί της Γκαγκόζιαν στη
Ρώμη, εγκαινιάστηκε η έκθεση του
74χρονου Αφροαμερικανού εικαστικού Στάνλεϊ Γουίτμαν, γεννημένου στη Φιλαδέλφεια το 1946.
Ο Γουίτμαν είναι διάσημος για τα
αφηρημένα έργα του με εμφανείς
επιρροές από τον Πιέτ Μόντριαν,
τη φρι τζαζ και τα αμερικανικά
κιλτ, οργανώνοντας ένα δικό του
κόσμο με έντονο χρώμα, γεωμετρία, ρυθμό και παράδοξη αρμονία.
Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή
ώς τις 17 Οκτωβρίου.

Λίντα Μακάρτνεϊ
Μια αφήγηση ζωής είναι η έκθεση
με επιλογή 250 φωτογραφιών της
Αμερικανίδας φωτογράφου Λίντα
Μακάρτνεϊ (1941-1998), η οποία παντρεύτηκε τον Πολ Μακάρτνεϊ το
1969. Παρουσιάζεται σε μία από
τις φημισμένες πινακοθήκες του
Λίβερπουλ, τη Walker Art Gallery,
την αποκαλούμενη και Εθνική Πινακοθήκη του Βορρά. Η Λίντα Μακάρτνεϊ κατέγραψε με τις φωτογραφίες της το πνεύμα του ’60 και
του ’70 με τρόπο αισθαντικό και
απολύτως προσωπικό.

Συνεργασία με τη Γαλλία
Το Εθνικό Μουσείο του Λιβάνου στη
Βηρυτό υπέστη εκτεταμένες ζημιές
από την πρόσφατη καταστροφική έκρηξη. Οι εργασίες επισκευής
έχουν αρχίσει σταδιακά με την αρωγή και τεχνογνωσία του Λούβρου,
που έστειλε εξειδικευμένο προσωπικό για την αποκατάσταση των φθορών αλλά και για την εγκατάσταση
νέου συστήματος ασφαλείας στο
μουσείο. Οι εργασίες, κόστους άνω
του 1 εκατ. δολαρίων, γίνονται σε
στενή συνεργασία με τη ∆ιεύθυνση
Αρχαιοτήτων του Λιβάνου.

Τίμοθι Σνάιντερ
Τη δραματική περιπέτεια υγείας που
έζησε σε νοσοκομείο των Ηνωμένων Πολιτειών όπου ύστερα από
ιατρικά λάθη και μία εγχείρηση
έλαβε πρόωρα εξιτήριο, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει σοβαρά
η ζωή του, αφηγείται στο νέο βιβλίο του ο σπουδαίος ιστορικός Τίμοθι Σνάιντερ. Το βιβλίο με τίτλο
«Our Malady: Lessons in Liberty
from a Hospital Diary» είναι μια
τομή στο σύστημα υγείας των
ΗΠΑ, το οποίο ο Τίμοθι Σνάιντερ
ευθέως κατηγορεί.

BLENHEIM PALACE 2020

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ανάκτορο Μπλένχαϊμ, το αριστούργημα του αγγλικού μπαρόκ
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Από τα πιο προβεβλημένα αρχιτεκτονικά αξιοθέατα της Ευρώπης, το
Ανάκτορο Μπλένχαϊμ στο Οξφορντσάιρ είναι υπόδειγμα πολιτιστικής διαχείρισης. Το τεράστιο
οικοδόμημα, που θεωρείται αριστούργημα του αγγλικού μπαρόκ,
χτίστηκε την περίοδο 1705-1722 ως
κατοικία του ∆ούκα του Μάρλμπορο. Εκεί γεννήθηκε και ο Ουίνστον
Τσώρτσιλ. Είναι το μόνο οικοδόμημα στο Ηνωμένο Βασίλειο που
φέρει επισήμως τον τίτλο «Ανάκτορο» χωρίς να είναι συνδεδεμέ-

νο με τη βασιλική οικογένεια. Το
Μπλένχαϊμ βρίσκεται σε διαρκή
επικαιρότητα τα τελευταία χρόνια,
όχι μόνο για την πλούσια εμπειρία
που προσφέρει στους επισκέπτες,
αλλά για το πολυετές και πολυεπίπεδο πρόγραμμα αποκατάστασης ολόκληρου του συγκροτήματος
και των απέραντων κήπων του. Το
πρόγραμμα έχει τίτλο «Σώστε την
ωραιότερη θέα». Τα επόμενα δέκα
χρόνια θα υπάρχουν διαρκώς έργα
αποκατάστασης σε διάφορες πτέρυγες συνολικού κόστους 45 εκατ.
στερλινών. Το έργο είναι εν πολλοίς

αυτοχρηματοδοτούμενο όπως είναι
και η λειτουργία του Ανακτόρου
και των κήπων. Οσοι επισκέπτες
συνεισφέρουν έστω και με μικρό
ποσόν υπέρ του μεγάλου σκοπού,
κερδίζουν δωρεάν είσοδο σε όλο
το κτήμα για ένα χρόνο. Ωστόσο,
τα έργα στη λίμνη και στην ιστορική γέφυρα σταμάτησαν λόγω πανδημίας και έχουν τώρα νέα προθεσμία για την περίοδο 2021-22.
Ο ευρύτερος στόχος των αποκαταστάσεων, πέραν της συντήρησης, είναι η απόδοση στην τοπική
οικονομία τριπλάσιων εσόδων, η

ανέγερση 300 οικιών για την ευρύτερη κοινωνία, η εκπαίδευση 100
και πλέον συντηρητών, τεχνιτών
και μαστόρων, κερδίζοντας, έτσι,
νέα τεχνογνωσία, η αύξηση (στην
μετά-COVID εποχή) του αριθμού
των επισκεπτών σε επίπεδο άνω
των 750.000 ετησίως, η συμβολή
στην παραγωγή πράσινης ενέργειας, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η ανάκτηση έργων τέχνης
που ανήκουν στο Ανάκτορο αλλά
βρίσκονται διασκορπισμένα και η
εξασφάλιση ροής χρηματοδότησης.
Το Ανάκτορο Μπλένχαϊμ είναι ορό-

σημο για την Ευρώπη των αρχών
του 18ου αιώνα, καθώς ανανέωσε
την ιδέα ενός παραδείσου γεμάτο
τέχνη, ως ύμνος στην ομορφιά της
ζωής και στη διάνοια του ανθρώπου. Η συνύπαρξη της αρχιτεκτονικής και της φύσης βρίσκεται εδώ
σε μία από τις κορυφαίες εκδηλώσεις της. Το Ανάκτορο Μπλένχαϊμ
έχει ενταχθεί στη λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από
το 1987. Η διατήρηση αυτού του
τιμητικού τίτλου είναι αποτέλεσμα
ειδικής ενότητας στη διοίκηση αυτού του μοναδικού μνημείου.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

Αλλού η τέχνη της γραφής, αλλού η τέχνη της χαράς
Λέει ο κύριος Γκρι: «Καθώς μπαίνουμε στον Σεπτέμβριο και οι εκδότες
εμφανίζουν σιγά σιγά τη νέα τους
παραγωγή, θέλω να θυμίσω πόσα
καλά βιβλία είναι εξαντλημένα και
δεν έχουν κυκλοφορήσει ξανά».
Τον ρωτώ αν έχει κάτι συγκεκριμένο στον νου του. Φυσικά και έχει.
«Γίνεται συζήτηση με τη Φεράντε»,
λέει, «μα το δικό μου το μυαλό τρέχει σε μιαν άλλη ιδιαίτερη Ιταλίδα:
την Γκολιάρντα Σαπιέντζα».
Πάνε πάνω από δέκα χρόνια από
τότε που οι εκδόσεις Πατάκη κυκλοφόρησαν το περίφημο «Η τέχνη της
χαράς» (μτφρ. Αννα Παπασταύρου,
σελ. 728) και το magnum opus αυτής της ατίθασης Σιτσιλιάνας παραμένει εξαντλημένο.
Η Γκολιάρντα, πρώην ηθοποιός (έπαιξε σε οκτώ ταινίες, μεταξύ
αυτών, στο «Σένσο» του Λουκίνο
Βισκόντι), αφιερώθηκε στο γράψιμο στα τέλη της δεκαετίας του ’50

Η ιστορία μιας γυναίκας
με έμφυτη ροπή προς
την άρνηση των παραδοσιακών θηλυκών
στερεοτύπων.
και έως το 1976 είχε ολοκληρώσει
την «Τέχνη της χαράς».
Ωστόσο, κανένας εκδότης δεν
δεχόταν να το βγάλει. Αιτία δεν
ήταν μόνον η τεράστια έκτασή του,
αλλά και το περιεχόμενό του. Το βιβλίο μπορεί να μιλάει στον τίτλο του
για χαρά αλλά μόνο χαρούμενο –με
τη συμβατική έννοια– δεν είναι.
Η ιστορία της περίφημης Μοντέστα, η οποία κάνει έρωτα αδιακρίτως με άνδρες και γυναίκες, δεν
αρνείται την αιμομιξία, δολοφονεί
μια μοναχή και, γενικώς, μυείται
βίαια αλλά και οργιαστικά στη ζωή

Η Γκολιάρντα Σαπιέντζα, όταν έπαιζε σε ταινίες του Λουκίνο Βισκόντι και
του Λουίτζι Κομεντσίνι, προτού γράψει την «Τέχνη της χαράς».

με φόντο μια ταραγμένη Σικελία,
σόκαρε όσους ανέλαβαν να το διαβάσουν για να εκδοθεί.
Μέσα από μια πανσπερμία, άλλοτε σύντομων και άλλοτε εκτενέστερων, επεισοδίων από τη ζωή
της Μοντέστα, η Γκολιάρντα χτίζει την τοιχογραφία μιας έντονα
πολιτικοποιημένης εποχής, αλλά
σκιαγραφεί και το ψυχαναλυτικό
πορτρέτο μιας γυναίκας με έμφυτη
ροπή προς την άρνηση των παραδοσιακών θηλυκών στερεοτύπων.
Το πιο ερεθιστικό σε αυτό το μυθιστόρημα-ποταμός είναι πως άλλοτε συμπαθείς τη Μοντέστα και άλλοτε την αντιπαθείς σφόδρα. Που
σημαίνει ότι έχει σάρκα και οστά.
Οχι μόνο «καλή», όχι μόνο «κακή»
– κανονικός άνθρωπος δηλαδή, με
αντιφάσεις και αντιθέσεις, μεταπτώσεις, παλινωδίες και πισωγυρίσματα.
Κάπου εκεί όμως φωλιάζει η «τέχνη της χαράς» του τίτλου: η τέχνη

να αφήνεσαι χωρίς να παραιτείσαι. ∆ύσκολα πράγματα, περίπου
ακατόρθωτα, τουλάχιστον για μια
ολόκληρη ζωή – εξ ου και «τέχνη».
Η Γκολιάρντα πέθανε ξαφνικά
το 1996, στα 72 της, και δεν είδε
το βιβλίο της να εκδίδεται, μολονότι το είχε ολοκληρώσει είκοσι
ολόκληρα χρόνια πριν. Ανέλαβε ο
άνδρας της, Αντζελο Πελεγκρίνο,
να το κάνει για εκείνη (η αγγλική
έκδοση περιλαμβάνει έξοχο πρόλογο από τον ίδιο). Από τα χίλια
αντίτυπα που τύπωσε, λίγα χρόνια μετά, σε Γαλλία και Ιταλία το
βιβλίο «χτυπούσε» 300.000 αντίτυπα σε πωλήσεις. Το 2013 κυκλοφόρησε και από την κλασική σειρά
της Penguin.
Η ίδια η Γκολιάρντα δεν είδε τίποτε απ’ όλα αυτά. Και όπως λέει
και ο κύριος Γκρι, «σπάνια η τέχνη
της γραφής να συμβαδίσει με την
τέχνη της χαράς»...
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
«Παρατηρώ πάντα
τις σκιές, επειδή δεν
υπήρχαν πολλές στο
Μπράντφορντ όπου
μεγάλωσα. Πρέπει να
υπάρχει δυνατό φως
για να δεις τις σκιές»,
λέει ο Ντέιβιντ Χόκνεϊ
στο κεφάλαιο 3 με τίτλο «Φως και σκιές».

Ο πίνακας του Χόκνεϊ «Γκονζάλες και
Σκιά», 1971. Μπροστά
του στέκονται και τον
παρατηρούν δύο ακόμη χαρακτήρες που
σχεδίασε η Ρόουζ
Μπλέικ, ο Στάνλεϊ
και ο Μπούτζι.

Το εικονογραφημένο alter ego του
ζωγράφου φωτογραφίζει τις σκιές
που δημιουργούν
τα γλυπτά του
Χούλιο Γκονζάλες
σε μια γκαλερί
στο Παρίσι.

Γιατί φτιάχνουμε εικόνες; Τι ακριβώς είναι μια σκιά; Πώς οι καλλιτέχνες παίζουν με το φως; Μπορούν οι εικόνες πράγματι να κινηθούν; Μερικές από τις πολλές απορίες στις οποίες απαντάει το βιβλίο.

Είναι η τέχνη «δύσκολη» για τα παιδιά;
Ο τεχνοκριτικός Μάρτιν Γκέιφορντ μιλάει στην «Κ» για το βιβλίο που συνέγραψε με τον πολυσχιδή εικαστικό Ντέιβιντ Χόκνεϊ
Συνέντευξη στη

O Ντέιβιντ Χόκνεϊ, ένας από τους
σημαντικότερους και πιο πολυσχιδείς εικαστικούς δημιουργούς
του 20ού αιώνα, είναι πλέον 83
ετών. Μόνο που αν διαβάσει κανείς το βιβλίο «Η ιστορία των εικόνων», και δη την εικονογραφημένη έκδοση που απευθύνεται
στα παιδιά, θα ξαφνιαστεί από τη
νεότητα του πνεύματός του. Αλλά
και τη διάθεσή του για παιχνίδι
και μικρές αποκαλύψεις που μας
κάνουν πιο οικείο το έργο του.
Ενα από τα σπουδαία πράγματα στην τέχνη, γράφει ο ίδιος
στη εισαγωγή του, και ο λόγος
που εξακολουθεί να κάνει τέχνη,
είναι ότι κοιτάζοντας μία εικόνα
ο καθένας μας έχει άλλη άποψη
για το τι βλέπει.
Και αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Καπόν, που τώρα βγαίνει
στα βιβλιοπωλεία –βασισμένο
στο ομώνυμο best seller για μεγάλους και βραβευμένο για τη
σύλληψη και τους δημιουργούς
του–, θα μπορούσε και να αποτελεί ένα εγχειρίδιο του βλέμματος.
Αλλά και μια μέθοδο δημιουργικής πλοήγησης στον σύνθετο και συχνά χαώδη κόσμο των
εικόνων που μας περιβάλλει.
Με οδηγούς δύο ειδικούς της
τέχνης, τον τεχνοκριτικό Μάρτιν Γκέιφορντ, που με τις ερωτήσεις του κατευθύνει δεξιοτεχνικά τον σπουδαίο ζωγράφο, ο
αναγνώστης –και όχι μόνον τα
παιδιά– μαθαίνει την ιστορία της
τέχνης, από την πρώιμη ζωγραφική στους τοίχους των σπηλαίων έως τις ψηφιακές εικόνες που
φτιάχνουν οι υπολογιστές και οι
φωτογραφικές μηχανές μας. Η μεταξύ τους συνομιλία, που αποτελεί το περιεχόμενο του βιβλίου,
είναι χωρισμένη σε 8 κεφάλαια,
τα οποία –ό,τι καλύτερο για τους
μικρούς αναγνώστες– έχουν ως
επικεφαλίδα μια πρακτική ερώτηση: Γιατί φτιάχνουμε εικόνες;
Τι ακριβώς είναι μία σκιά; Πώς οι
καλλιτέχνες παίζουν με το φως;
Μπορούν οι εικόνες πράγματι
να κινηθούν;
Οι απαντήσεις περιέχουν και
άλλες ερωτήσεις, όπως συμβαίνει σε έναν πραγματικό διάλογο, κάτι που επίσης απολαμβάνουν τα παιδιά, τα οποία ποτέ
δεν σταματούν να ρωτούν «γιατί» και «πώς». Ετσι, αυτός που
διαβάζει για τον εαυτό του ή
για τους μικρούς ακροατές του,
μπορεί να ακολουθήσει τη σει-

JEAN-PIERRE GONCALVES DE LIMA

ΜΑΡΩ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

Οι μεγάλοι καλλιτέχνες
είναι αυτοί που καθορίζουν πραγματικά την κατεύθυνση στην εξέλιξη
της τέχνης· αυτοί κρατούν το τιμόνι, οι υπόλοιποι απλώς αντιδράμε
στις δικές τους πράξεις.

O Nτέιβιντ Χόκνεϊ (αριστερά) με τον Μάρτιν Γκέιφορντ.
τε δεν γράφεις την κριτική μιας
έκθεσης για την επόμενη εβδομάδα;”. Ετσι άρχισα και έκτοτε
δεν έχω σταματήσει».
Είναι άμεσος στην επικοινωνία του και προσηνής. Μπορεί
κανείς εύκολα να τον φανταστεί
να κουβεντιάζει φιλικά και χαλαρά με έναν αναγνώστη ή τον
επισκέπτη μιας έκθεσης ζωγραφικής, όπως και με τον ιδιοφυή
Χόκνεϊ. Πράγμα που συμβαίνει
εδώ και χρόνια.
«Η Ιστορία των εικόνων» είναι
το δεύτερο βιβλίο που έχουν κάνει μαζί – το πρώτο ονομάζεται
«A Bigger Message» (2011) και
ακολούθησε ένα ακόμη. Ο Γκέιφορντ είναι γνωστός όχι μόνο για
το ξεχωριστό στυλ και την άνεση
με την οποία αναλύει τα θέματά
του, αλλά και για την απλότητά
του. Στην πραγματικότητα, αυτό
αντικατοπτρίζει αφενός το ενδιαφέρον του απέναντι στο κοινό,
από το οποίο δεν απαιτεί ειδικές
γνώσεις για να τον παρακολουθήσει. Αφετέρου, εκφράζει την
ειλικρινή περιέργεια ενός δημοσιογράφου που θέλει να μάθει τι
είναι η τέχνη έχοντας μετατρέψει τη συνέντευξη σε αυτόνομο
συγγραφικό εργαλείο.

«Η ιστορία των εικόνων για παιδιά»
κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καπόν.
ρά των σελίδων ή να διαλέξει το
θέμα που τον ενδιαφέρει και να
μάθει γι’ αυτό. Ομως, πέρα από
την ποιότητα, το εύρος και το
βάθος των γνώσεων, αυτό είναι
ένα βιβλίο που ξεφυλλίζεται με
απόλαυση χάρη στην εξαιρετική
του εικονογράφηση. Στις σελίδες
του συνυπάρχουν φωτογραφίες
από αριστουργήματα της παγκόσμιας τέχνης, κινηματογραφικές εικόνες, πίνακες και κολάζ
του Χόκνεϊ, αλλά και τα σχέδια
της εικονογράφου Ρόουζ Μπλέικ,
που φωτίζουν τις αφηγήσεις των
δύο συγγραφέων.

Συζήτηση μεταξύ φίλων
Ο δεύτερος συγγραφέας της
«Ιστορίας των εικόνων» δεν είναι
μόνο ένας ειδικός της τέχνης. Ο
Μάρτιν Γκέιφορντ με τις σπουδές του στη φιλοσοφία και στην
ιστορία της τέχνης έχει προφανώς όλα τα προσόντα να γράφει
γι’ αυτό το θέμα. Το ενδιαφέρον
όμως είναι ότι δεν συμπαθεί τις
ακαδημαϊκές προσεγγίσεις. Αλλωστε, ως λάτρης της τζαζ, προτιμά τον αυτοσχεδιασμό από τη
θεωρητική ανάλυση.
Οταν τον ρωτήσαμε πώς ξεκίνησε να αρθρογραφεί για την τέχνη, είπε ότι ήταν ταυτόχρονα τύχη και μια ευκαιρία, η οποία του
δόθηκε ξαφνικά. «Από την άλλη
όμως, όπως έλεγε και ο Σίγκμουντ
Φρόιντ, δεν υπάρχει το τυχαίο»,
πρόσθεσε εξηγώντας τον τρόπο
με τον οποίο συνέβη: «Εργαζόμουν ήδη σε εφημερίδες και περιοδικά γράφοντας για μουσική,
και όχι για τα εικαστικά», είπε.
«Μια μέρα η αρχισυντάκτρια με
ρώτησε αν υπήρχε κάποιο άλλο
πεδίο που θα ήθελα να καλύπτω.
Της είπα “λοιπόν, λατρεύω την
τέχνη και έχω πτυχίο στην ιστορία τέχνης”. Απάντησε “γιατί τό-

Πέρα από το εύρος και το βάθος των γνώσεων, είναι ένα βιβλίο που ξεφυλλίζεται με απόλαυση χάρη στην εξαιρετική του εικονογράφηση.

– Εδώ και αρκετές δεκαετίες συνομιλείτε με διάσημους καλλιτέχνες και
πολλές από τις συζητήσεις έγιναν
βιβλία. Γιατί επιλέξατε τη μέθοδο
της συνέντευξης για να συγγράψετε για την τέχνη;
– Πάντα πίστευα ότι είναι οι
καλλιτέχνες –όχι οι κριτικοί τέχνης, ιστορικοί, θεωρητικοί ή
επιμελητές– που καταλαβαίνουν
πραγματικά τι συμβαίνει στην
τέχνη. Ετσι, ο γρηγορότερος και
καλύτερος τρόπος να το μάθουμε,
είναι να τους ρωτήσουμε. Με τα
χρόνια, έχω βρει ότι οι ιδέες τους
αποτελούν το πιο αξιόπιστο κίνητρο δημιουργίας και τη μεγαλύτερη πηγή έμπνευσης. Πιστεύω
ότι οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι
αυτοί που καθορίζουν πραγματι-

κά την κατεύθυνση στην εξέλιξη της τέχνης· αυτοί κρατούν το
τιμόνι, οι υπόλοιποι απλώς αντιδρούμε στις δικές τους πράξεις.

– Το «Μια ιστορία των εικόνων» είναι το δεύτερο βιβλίο που κάνατε σε
συνεργασία με τον Ντέιβιντ Χόκνεϊ.
Πώς ήταν η συνεργασία σας;
– Με τον Ντέιβιντ ξεκινήσαμε
από μια πιο τυπική μορφή συνέντευξης, αλλά με τα χρόνια αυτό
μετατράπηκε περισσότερο σε μια
συζήτηση μεταξύ φίλων. Μιλάμε εδώ και 25 χρόνια, και πλέον
συνηθίζω να τον καταγράφω κάθε φορά που κουβεντιάζουμε. Η
ατμόσφαιρα μεταξύ μας είναι χαλαρή. Είναι εξαιρετικά ευφραδής
και πολύ διαβασμένος. Πρόσφατα,
επειδή ζει και εργάζεται στη Νορμανδία, ξαναδιαβάζει τον Φλομπέρ
και τον Προυστ, αλλά παράλληλα
ασχολείται και με άλλα θέματα: τα
δέντρα, το νερό...
– Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την
«Ιστορία των εικόνων»;
– Η ιδέα όπως και ο τίτλος προήλθαν από τον Ντέιβιντ. Καθώς
προχωρούσε η δουλειά, όμως,
πολλές από τις σκέψεις μου βρήκαν εδώ τη θέση τους. Οταν εργαζόμασταν είχαμε στον νου μας
κυρίως ένα νοηματικό πλαίσιο,
ξέραμε για παράδειγμα ότι πρέπει
να συζητήσουμε για ταινίες ή για
τις σκιές. Ακόμη κι έτσι πάντως,
η διάθεση ήταν αρκετά χαλαρή.
Εμεινα στο σπίτι του στο Χόλιγουντ Χιλς για λίγο, μέχρι να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά.
Οταν είχε τη διάθεση –συχνά το
απόγευμα, όταν τελείωνε τη ζωγραφική– ερχόταν στο καθιστικό και περπατούσε πάνω-κάτω.
Αρχιζε να μιλάει για τον Τζότο ή
τον Ουόλτ Ντίσνεϊ, ό,τι του ερχόταν στο μυαλό. Στη συνέχεια,
όταν επέστρεψα στο Κέμπριτζ,
επεξεργάστηκα και οργάνωσα το
υλικό, στέλνοντάς του ένα προσχέδιο των κεφαλαίων. Ετσι, σιγά σιγά το βιβλίο πήρε μορφή.
– Πιστεύετε ότι η σύγχρονη τέχνη είναι ένα δύσκολο θέμα για τα παιδιά;
– Οχι, ακριβώς το αντίθετο.
Νομίζω ότι τα παιδιά δεν έχουν
προκαθορισμένες αντιλήψεις για
τον κόσμο, συνεπώς ακολουθούν
πιο εύκολα νέους τρόπους να βλέπουν τα πράγματα. Επίσης, σχεδόν όλα τα παιδιά λατρεύουν τη
ζωγραφική και το σχέδιο, οπότε
βρίσκουν ενδιαφέροντα τα θέματα για τα οποία μιλάμε με τον
Ντέιβιντ.
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Η αφοσίωση
που φτάνει
στο έγκλημα
Αδίστακτοι θύτες και θύματα
στην αφιλόξενη ύπαιθρο της Νορβηγίας
ΓΙΟ ΝΕΣΜΠΟ
«Το βασίλειο»
μτφρ. Σωτήρης Σουλιώτης
εκδ. Μεταίχμιο, σελ. 704
Του ΣΑΚΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ

Ελεύθερος. Ετσι δηλώνει ο Γιο Νέσμπο μακριά από τον Χάρι Χόλε.
Ο διάσημος Νορβηγός συγγραφέας απαλλάσσεται από το βάρος του ήρωά του γράφοντας «Το
βασίλειο» με φόντο τα παγωμένα
χέρσα βουνά της πατρίδας του.
Στο νέο του βιβλίο παρακολουθούμε την ήσυχη ζωή του Ρόι Οπγκαρντ, διευθυντή ενός τοπικού
βενζινάδικου, καθώς αλλάζει με
τον ερχομό του νεότερου αδελφού του, Καρλ. Ο τετραπέρατος
Καρλ, σπουδαγμένος στο εξωτερικό, «Master of business», γοητευτικός και πάντα έτοιμος να σε
τουμπάρει, δεν μοιάζει σε τίποτα
με τον λιγομίλητο, μοναχικό, αλλά
παράξενα έξυπνο και ετοιμόλογο
Ρόι, που όμως είναι έτοιμος να ξαπλώσει κάτω όποιον «πειράξει»
τον μικρό του αδελφό.
Ο Καρλ επιστρέφει για να «σώσει» το χωριό που απειλείται με
οικονομικό μαρασμό από τη διάνοιξη της εθνικής οδού. Το σχέδιό

του για την κατασκευή ενός σύγχρονου ξενοδοχείου που θα φέρει
χρήμα και πλούτο για όλους στη
μικρή ορεινή κοινότητα κάνει τους
συγχωριανούς του να τον υποδεχθούν με τιμές ήρωα. Το ξενοδοχείο το έχει σχεδιάσει η Σάνον, η
εξωτική σύζυγός του από τα νησιά
Μπαρμπέιντος, που φαίνεται πως
ζεσταίνει και την παγωμένη καρδιά του Ρόι. Η επιστροφή του Καρλ
όμως δεν ξυπνά μόνο χαρούμενες
αναμνήσεις. Ερωτες που χάθηκαν,
προδοσίες, πάθη και καλά κρυμμένα μυστικά αναδεύονται και έρχονται στην επιφάνεια για να πάρουν την εκδίκησή τους.
Η ευλογία και η κατάρα των
χωριών, γράφει ο Νέσμπο, είναι
η διαφάνεια. Στις μικρές κοινωνίες τα μυστικά των ανθρώπων
είναι διάτρητα και κυκλοφορούν
πίσω από κλειστές πόρτες. Μπορεί να καλύπτονται ή να κουκουλώνονται για χρόνια αλλά πάντα
επιστρέφουν. Αργά ή γρήγορα
όλα βγαίνουν στο φως. Το ίδιο
φαίνεται πως γίνεται και με τα
εγκλήματα στο «Βασίλειο». Τα
δύο αδέλφια κουβαλούν ένα ένοχο μυστικό που έχει καθορίσει
τη ζωή και τις πράξεις τους, ένα
έγκλημα που ξεκινάει πολύ πριν

«Το βασίλειο» κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία στις 17 Σεπτεμβρίου.

Στις μικρές κοινωνίες, γράφει ο Νέσμπο, τα μυστικά των ανθρώπων είναι διάτρητα και κυκλοφορούν πίσω από κλειστές
πόρτες. Μπορεί να κουκουλώνονται για χρόνια, αλλά πάντα επιστρέφουν. Αργά ή γρήγορα, όλα βγαίνουν στο φως.

Ο συγγραφέας δημιουργεί ένα ανατριχιαστικό
θρίλερ που στον πυρήνα του έχει την παιδική
σεξουαλική κακοποίηση
και τη συγκάλυψη.
το αυτοκίνητο των γονιών τους
πέσει από έναν γκρεμό δίπλα στο
σπίτι τους στο βουνό. Ενα έγκλημα στο οποίο χώνει τη μύτη του
ένας τοπικός αστυνομικός και
παλιός συμμαθητής.
Στο νέο του βιβλίο ο Νορβηγός
συγγραφέας δημιουργεί ένα ανατριχιαστικό θρίλερ που στον πυρήνα του έχει την παιδική σεξουαλική

κακοποίηση και τη συγκάλυψη. Ο
Νέσμπο γυρίζει πίσω στο «σημείο
μηδέν», στην απαρχή όλων των
δεινών για τους ήρωές του και μας
παρουσιάζει το «εργαστήριο» μέσα
στο οποίο δημιουργούνται το θύμα και μετά ο θύτης, ο οποίος μέσα στη διαστρεβλωμένη αίσθηση
του δικαίου που έχει δημιουργήσει οδηγείται σε αδίστακτες πράξεις που δένουν κόμπο το στομάχι. Αυτή η μεταστροφή βρίσκεται
στο κέντρο του βιβλίου μαζί με
τον δεσμό των δύο αδελφών. Και
προκύπτει φυσικά το ηθικό ερώτημα: μέχρι πού φτάνει η αφοσίωση στην οικογένεια; Αλλάζουμε
την ηθική για να εξυπηρετεί τους
σκοπούς μας;
Σε ένα άλλο επίπεδο βλέπουμε
την παρακμή των μικρών, απο-

κλεισμένων, κοινωνιών της νορβηγικής υπαίθρου. Χαμηλό επίπεδο μόρφωσης μεταξύ των νέων,
ναρκωτικά, αλκοόλ, δουλειές του
ποδαριού, ίντριγκες, παράνομοι
έρωτες, φαινόμενα ενδοοικογενειακής κακοποίησης, βία, αδιέξοδα.
Ωστόσο, δεν λείπουν οι αγαπημένες αναφορές του συγγραφέα
στην καλή μουσική, στη λογοτεχνία και στις ταινίες, όπως το
«Crash» του Κρόνεμπεργκ –όχι τυχαία– εκεί που δεν το περιμένεις.

Συναίσθημα αγωνίας
Οι θαυμαστές του Νέσμπο δεν
θα μείνουν παραπονεμένοι από
τον γρήγορο ρυθμό και το σασπένς που κατορθώνει να διατηρήσει ο συγγραφέας στις περίπου
700 σελίδες του βιβλίου. Τα πράγ-

ματα δεν είναι ποτέ όπως φαίνονται και ο συγγραφέας περνάει
στον αναγνώστη το συναίσθημα
της αγωνίας από τις πρώτες σελίδες αλλά και την ατμόσφαιρα του
μυστηρίου. Κοφτές προτάσεις,
συχνοί διάλογοι, αναδρομές στο
παρελθόν που ενώνουν τα κομμάτια του παζλ, ο Νέσμπο γράφει
ένα μυθιστόρημα χωρίς τον Χάρι
Χόλε αλλά που μοιάζει να απευθύνεται σε αυτόν.
Κλείνοντας θα μου επιτρέψετε
μια υπόθεση. Γραμμένο σε πρώτο
πρόσωπο «Το βασίλειο» μας συστήνει την αντίπερα όχθη, τον
κόσμο απέναντι στον οποίο συνήθως στέκεται ο γνωστός ντετέκτιβ. Ο Χόλε και οποιαδήποτε
αναφορά σε αυτόν δεν υπάρχει
στο βιβλίο παρά μόνο στο εισαγωγικό σημείωμα του συγγραφέα.
Κι όμως, όλο το βιβλίο μοιάζει με
μια αρχή ή αν θέλετε με μια ομολογία. Ο Νέσμπο ως καλός σκακιστής στη σκακιέρα της αστυνομικής λογοτεχνίας φαίνεται σαν
να βγάζει μπροστά τα πιόνια του
και να ετοιμάζει μια νέα επίθεση
στον Χάρι Χόλε που, σε κάθε περίπτωση, βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα μακριά από το βουνό του Ρόι
και του Καρλ.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Ξεσκεπάζοντας
τη μαφία
από μέσα
Η νέα ταινία του Μάρκο Μπελόκιο
βασισμένη σε αληθινή ιστορία
Ο προδότης ###
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: Μάρκο Μπελόκιο
Ερμηνείες: Πιερφρανσέσκο Φαβίνο,

Μαρία Φερνάντα Καντίντο,
Φαμπρίτσιο Φερακάνε
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Η αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου πληροφοριοδότη στην ιστορία της ιταλικής μαφίας μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από
τον σημαντικό Ιταλό κινηματογραφιστή Μάρκο Μπελόκιο, σε
ένα μακρόσυρτο φιλμ (διαρκεί
2,5 ώρες), επηρεασμένο από τα
κλασικά πρότυπα του είδους. Ο
γνωστός μας από το εξαιρετικό
«Suburra», Πιερφρανσέσκο Φαβίνο υποδύεται τον Τομάζο Μπουσέτα, αφεντικό της Κόζα Νόστρα
από το Παλέρμο, ο οποίος καταφεύγει στη Βραζιλία για να γλιτώσει τη σύλληψη. Εκεί φτιάχνει
ξανά τη ζωή του, αφού παντρεύεται μια νέα γυναίκα και αποκτά
παιδιά, ωστόσο οι βραζιλιάνικες
αρχές τελικά τον συλλαμβάνουν
και τον εκδίδουν στην Ιταλία.
Ταυτόχρονα οι δύο μεγαλύτεροι
γιοι του εκτελούνται μαζί με δεκάδες άλλους στον βωμό του μαφιόζικου πολέμου. Αηδιασμένος
πια ο Μπουσέτα, αποφασίζει να
μιλήσει στον δικαστή Φαλκόνε
και μαζί να στείλουν στο εδώλιο
τα μεγάλα κεφάλια της παράνομης οργάνωσης.
Ο Μπελόκιο επιλέγει σε γενικές γραμμές την ακαδημαϊκή
αφήγηση, προκειμένου να συντάξει μια ιστορία αίματος, τιμής
αλλά και εξιλέωσης και δικαιοσύνης. Ο (πραγματικός) ήρωας της
ταινίας του άλλωστε μόνο άγιος
δεν είναι. Εχοντας μπει στο κύ-

ΡΙΚ1

ΤHΛ.: 22862000

ΡΙΚ2

κλωμα της Κόζα Νόστρα από νεαρή ηλικία, ο Μπουσέτα έχει...
ξετινάξει σχεδόν όλο τον ποινικό
κώδικα, όμως η απόφασή του να
μιλήσει τα αλλάζει όλα. Και δεν
έρχεται εύκολα· προηγούνται εφιαλτικά οράματα, τύψεις που τον
βασανίζουν και βέβαια τα δεκάδες πτώματα συγγενών και φίλων
του που βλέπει ακόμα να στοιβάζονται γύρω. «Στο παρελθόν, η
Κόζα Νόστρα δεν είχε καμία σχέση με την αρρωστημένη οντότητα που είναι σήμερα. Αποφάσισα
να συνεργαστώ με το κράτος για
να αποτρέψω άλλους από το να
πιστέψουν στην υποτιθέμενη αξιοπρέπεια και τιμή της Κόζα Νόστρα. Οι αξίες αυτές έχουν ταφεί
κάτω από ένα βουνό αθώων θυμάτων», τον ακούμε να λέει κάποια στιγμή στο δικαστήριο. Την
ιστορία που τον οδήγησε ώς εκεί
τη βλέπουμε να εκτυλίσσεται με
στοχευμένα φλας μπακ, καθώς
εκείνος την αφηγείται στον δικαστή Φαλκόνε.
Σκηνές και ατμόσφαιρα που
θυμίζουν αναπόφευκτα τον «Νονό» ή το πιο πρόσφατο τηλεοπτικό «Narcos» –σε κάποιο σημείο χρησιμοποιείται και η ίδια
μουσική με το τελευταίο– μας
οδηγούν στο τελευταίο κομμάτι
του φιλμ, το οποίο εξελίσσεται
σχεδόν ολόκληρο στην πελώρια
αίθουσα του δικαστηρίου. Εκεί
παρακολουθούμε ελαφρώς σουρεαλιστικές καταστάσεις, μάλλον
κάπου ανάμεσα στο χιούμορ του
δημιουργού και την πραγματικότητα, με δεκάδες μαφιόζους σε ειδικά κελιά να φωνάζουν, να αποδοκιμάζουν και να απειλούν τον
άνθρωπο που τους έφερε εκεί.
Για εκείνους είναι απλώς ένας
στυγνός προδότης.

ΤHΛ.: 22862000

ΟMEGA

Στην αίθουσα του δικαστηρίου, παρακολουθούμε δεκάδες μαφιόζους σε ειδικά κελιά να αποδοκιμάζουν και να απειλούν τον άνθρωπο που τους έφερε εκεί.

HOME CINEMA

Η δυστοπία του μέλλοντος με υπογραφή Ρίντλεϊ Σκοτ
Raised by Wolves
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2020)
Σκηνοθεσία: Ρίντλεϊ Σκοτ
Ερμηνείες: Τράβις Φίμελ,

Αμάντα Κόλιν, Αμπουμπακάρ Σαλίμ

Πάνω, η Αμάντα Κόλιν στην
εντυπωσιακή σειρά του HBO Max
«Raised by Wolves». Κάτω, o Γιόνατον Σιράι στην ταινία «Foxtrot»
που προβάλεται από το Cinobo.

ΤHΛ.: 22477777

ANT1

ΤHΛ.: 22200200

Η νέα φιλόδοξη σειρά του HBO Max
παραδίδει τα ηνία στην... εμπλουτισμένη επιστημονική φαντασία
και συγκεκριμένα σε έναν από
τους μεγαλύτερους θιασώτες της.
Ο Ρίντλεϊ Σκοτ έχει εδώ την ευκαιρία ως παραγωγός –αλλά και
σκηνοθέτης δύο επεισοδίων– να
επεκτείνει τον κόσμο που έχουμε
δει στον «Προμηθέα» και τις συνακόλουθες ταινίες του. ∆ύο ανθρωποειδή, ο Πατέρας και η Μητέρα,
φτάνουν σε έναν μυστηριώδη,
φαινομενικά ερημικό πλανήτη, με
την αποστολή να μεγαλώσουν εκεί
παιδιά ανθρώπων. Καθώς τα χρόνια προχωρούν, ωστόσο, έρχεται
στην επιφάνεια η αληθινή φύση
του προγράμματος, ενώ και οι επιζώντες ενός τρομακτικού πολέμου
εισβάλλουν στη μικρή κοινωνία.
Οπτικά η σειρά είναι ομολογουμένως πολύ εντυπωσιακή, με
ειδικά εφέ και γενικότερη παραγωγή που δεν έχει σε τίποτα να
ζηλέψει τα μεγάλα χολιγουντιανά

ΣΙΓΜΑ

ΤHΛ.: 22580100

21.30 Παραδοσιακή βραδιά

22.30 Cinema Paradiso

22.00 Βlood Work

21.20 Robocop

21.15

The Voice of Greece

07.30 Θεία λειτουργία
10.00 Καμώματα τζι αρώματα
Κωμική σειρά εποχής.
11.00 EU4U, II - (E)
Ενημερωτική εκπομπή.
12.00 Χωρίς αποσκευές - (E)
Ταξιδιωτική εκπομπή.
12.30 Στην άκρη του παράδεισου
Κυπριακή σειρά.
13.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης
Ενημερωτική εκπομπή.
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.15 Αrt Café, III - (E)
Εκπομπή πολιτισμού.
15.15 Σπίτι στη φύση, ΙΙΙ - (E)
Περιβαλλοντική εκπομπή.
15.45 Τετ - Α - Τετ - (E)
Ψυχαγωγική επομπή.
17.00 Μαζί / Birlikte - (E)
∆ικοινοτική εκπομπή.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.25 Η κυρά του μεταξιού - (E)
∆ραματική σειρά εποχής.
18.50 O πιο αδύναμος κρίκος
Τηλεπαιχνίδι.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Αθλητική Κυριακή
Αθλητική εκπομπή.
21.30 Παραδοσιακή βραδιά
Ψυχαγωγική εκπομπή με
την Άντρη Καραντώνη.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.15 Χωρίς αποσκευές -(Ε)
23.45 Μαζί / Birlikte - (E)
00.30 Τετ - Α - Τετ - (E)
01.45 EIΔHΣEIΣ - (Ε)
02.45 Αθλητική Κυριακή - (Ε)
03.15 EU4U, II - (E)
04.15 Σπίτι στη φύση, ΙΙΙ - (E)
04.45 Αμύνεσθαι περί πάτρης
05.15 Η κυρά του μεταξιού - (E)

07.30 Της μικρής
Τριανταφυλλένης - (Ε)
Παιδική παράσταση.
08.50 Παιδική ζώνη
α. Μάγια η μέλισσα
β. Το θαυμαστό ταξίδι
του Νιλς Χόλγκερσον
γ. O μικρός Χνουδωτός
δ. Γουίσπερ
ε. Μπόμπι και Μπιλ
11.00 Στη Χώρα του Γιατί - (Ε)
Παιδικό πρόγραμμα.
11.30 Παιδική ζώνη
15.30 Στη Χώρα του Γιατί - (Ε)
Παιδικό πρόγραμμα.
16.00 Ιστορίες του χωρκού - (E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
16.30 Μανώλης και Κατίνα-(E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
17.00 Τρεις κι ο Κόκος - (E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
18.00 Μάθε τέχνη κι άστηνε (E)
Θεματική εκπομπή.
18.30 Μονόλογοι - (E)
Σειρά εκπομπών,
με τους Κωστή Κολώτα
και Κώστα Χαραλαμπίδη.
19.05 Σολιά - (E)
Ντοκιμαντέρ.
19.40 EIΔHΣEIΣ (Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Η κόρη του Θόδωρου
Κυπριακή σειρά.
22.30 Ο παράδεισος
(Cinema Paradiso).
∆ραματική ταινία.
00.30 EIΔHΣEIΣ - (E)
00.50 Μονόλογοι - (E)
01.30 Μάθε τέχνη κι άστηνε
02.00 Συνέχεια επαναλήψεων

05.30 Τώρα ό,τι συμβαίνει
Ενημερωτική εκπομπή,
με τη Φαίη Μαυραγάνη.
09.45 Έλα χαμογέλα
Ψυχαγωγική επομπή, με
τη Σίσσυ Χριστίδου.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
Tηλεπαιχνίδι με τον Πέτρο Πολυχρονίδη και τη
Βάλια Χατζηθεοδώρου.
15.00 Η μαμά λείπει ταξίδι
για δουλειές - (E)
Κωμική σειρά.
16.00 Greece’s Next Top Model
∆ιαγωνισμός ομορφιάς.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 Επιπλογκουρμεδιές - (Ε)
Ο Σταυρής Γεωργίου σε
ένα μαγειρικό show, μας
γνωρίζει νέους ορίζοντες
στη μαγειρική, παρέα με
τους καλεσμένους του.
19.10 Χαρούμενος ταξιδιώτης
Ταξιδιωτική εκπομπή με
τον Αλέξ. Ταραμουντά.
20.10 OMEGA NEWS
21.10 Fars Attack - (E)
Mε τον Χάρη Αριστείδου.
22.00 Βlood Work
Θρίλερ, με τους
Κλιντ Ίστγουντ,
Τζεφ Ντάνιελς, κ.ά.
23.30 Ιt’s showtime
Mουσικοχορευτικό show.
01.30 Έλα χαμογέλα - (E)
Ψυχαγωγική επομπή.
04.00 Daddy cool - (E)
Κωμική σειρά.
05.00 Ζωή μου - (Ε)
Κοινωνική σειρά.
06.00 DanSing Junior - (Ε)

06.30 Santa Γιολάντα - (E)
Κωμική σειρά.
08.00 ∆εληγιάννειο
παρθεναγωγείο - (E)
Κωμική σειρά.
09.30 La Pasta Pomilωri - (E)
Κωμική σειρά.
11.10 Λίτσα.com - (E)
Κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα
Εκπομπή για την υγεία.
12.50 Food N’ Friends
Εκπομπή μαγειρικής.
13.45 Football Stories - (Ε)
Ντοκιμαντέρ.
14.40 Την πάτησα - (E)
Κωμική σειρά.
15.20 Ξαφνικά μπαμπάς
(Papa A Toda Madre, I)
Κωμική μεξικανική σειρά.
16.50 Eσύ... στον κόσμο σου (E)
Κωμική σειρά.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.10 Συνέχεια της σειράς
18.40 Πέτα τη φριτέζα - (E)
Κωμική σειρά.
20.20 Tα νέα του ANT1
21.20 Robocop
Περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, με τους
Τζόελ Κίναμαν, Γκάρι Όλντμαν, κ.ά.
23.15 Άσος στο μανίκι 2:
ο χορός των δολοφόνων
(Smokin’ Aces 2:
Τhe Assassins’ Ball).
Aστυνομική ταινία.
00.50 Το σόι μου μέσα - (E)
02.00 Ο γητευτής - (E)
02.50 Πόσο γλυκάμε σκοτώνεις
04.30 Steps - (E)

06.00 Όταν μεγαλώσω - (E)
Κωμική σειρά.
06.30 Μια βαλίτσα γεύσεις - (E)
Εκπομπή μαγειρικής.
07.30 Παντρεμένοι κι οι δυο
Κωμική σειρά.
08.00 Love it - (E)
Ψυχαγωγική εκπομπή.
09.30 Καλό μεσημεράκι - (E)
Ψυχαγωγική εκπομπή.
11.00 Τα χρυσόψαρα - (Ε)
Κωμική σειρά.
11.30 Στο χωρκόν μας - (E)
Κυπριακή σειρά.
12.00 Προορισμός Ευτυχία - (E)
Ταξιδιωτική εκπομπή.
12.50 Boυράτε γειτόνοι - (E)
Κωμική σειρά.
14.20 Ζωή ποδήλατο - (E)
Κωμική σειρά.
14.50 Ώρα για φαγητό - (E)
Εκπομπή μαγειρικής,
με την Αργυρώ
Μπαρμπαρίγου.
15.40 My Style Rocks Gala
∆ιαγωνισμός μόδας.
18.00 Γεγονότα σε συντομία
18.10 My Style Rocks Gala
(Συνέχεια)
18.50 Boυράτε γειτόνοι - (E)
Κωμική σειρά.
20.20 Τομές στα γεγονότα
21.15 The Voice of Greece
Mουσικός διαγωνισμός.
00.20 Γεγονότα σε τίτλους
00.30 My Style Rocks (Ε)
02.50 Happy Traveller - (Ε)
03.50 Καταιγίδα - (Ε)
∆ραματική σειρά.
04.50 Σε φόντο κόκκινο - (Ε)
Κοινωνική σειρά.

ΑLPHA

μπλοκμπάστερ. Ο Σκοτ μαζί με τον
σεναριογράφο του εξαιρετικού
«Prisoners», Ααρον Γκουζικόφσκι,
δημιουργούν ένα ολόκληρο δυστοπικό σύμπαν, τοποθετώντας το
στην επαύριο μιας καταστροφικής
σύγκρουσης ανάμεσα σε «άθεους»
και «μιθραϊστές», η οποία έχει σχεδόν εξαλείψει τον πληθυσμό της
Γης. Από εκεί και έπειτα, όπως και
στον «Προμηθέα», υπάρχει έντονο εδώ το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, με τα ανθρωποειδή να
έχουν ισότιμο ρόλο δίπλα στους...
θνητούς. Εναν από τους τελευταίους υποδύεται ο Τράβις Φίμελ, ο
οποίος έγινε τρομερά δημοφιλής
μέσα από τον χαρακτήρα του στο
επιτυχημένο «Vikings».

Foxtrot ###½
ΔΡΑΜΑ (2017)
Σκηνοθεσία: Σάμουελ Μαόζ
Ερμηνείες: Γιόνατον Σιράι,

Σάρα Αντλερ, Λίορ Εσκενάζι
Από την πλατφόρμα του Cinobo επιλέγουμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες ισραηλινές ταινίες των τελευταίων ετών. Το φιλμ ξεκινάει
με μια σκηνή ανείπωτης τραγικό-

ΤHΛ.: 22212400

21.20 Τhe Chase
06.00 Η κουζίνα της μαμάς (Ε)
Εκπομπή μαγειρικής.
06.45 Έρωτας με επιδότηση
ΟΓΑ - (Ε)
Κωμική σειρά.
07.30 60΄ Ελλάδα - (Ε)
Ταξιδιωτική εκπομπή
με τον Νίκο Μάνεση.
08.45 24 ώρες - (Ε)
Σειρά ντοκιμαντέρ.
10.00 Σ/K με τον Μάνεση
Ενημερωτική εκπομπή,
με τον Νίκο Μάνεση.
13.00 EIΔHΣEIΣ
13.50 Καλύτερα δεν γίνεται
Ψυχαγωγική εκπομπή,
με τη Ναταλία Γερμανού.
16.45 Η φαμίλια - (Ε)
Κωμική σειρά.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.10 Κρατάς μυστικό - (Ε)
Κωμική σειρά.
19.00 Το σόι σου - (Ε)
Κωμική σειρά.
20.20 ALPHA NEWS
21.20 Τhe Chase
Tηλεπαιχνίδι
με τον Τάσο Τρύφωνος.
22.30 Κάρμα - (Ε)
∆ραματοποιημένη σειρά
της Χριστιάνας Αρτεμίου.
23.45 Mετά τα μεσάνυχτα
Late night εκπομπή με
την Ελεονώρα Μελέτη.
01.30 Οι ιστορίες του
αστυνόμου Μπέκα - (Ε)
Αστυνομική σειρά.
02.15 10η εντολή! - (Ε)
Αστυνομική σειρά.
03.15 Σαββατοκύριακο
με τον Μάνεση - (Ε)

CAPITAL
07.10
08.20
10.05
11.50
12.25
14.00
15.35
17.00
19.00
21.00
23.05
01.00
02.45

THT

ΤHΛ.: 25577577

Tηλεαγορά
Ξένη ταινία
Ελληνική ταινία
Tηλεαγορά
Ελληνική ταινία
Tηλεαγορά
Ξένη ταινία
Tηλεαγορά
Ξένη ταινία
Ξένη ταινία
Ξένη ταινία
Ελληνική ταινία
Ξένη ταινία

TV PLUS
06.15
09.30
11.00
13.00
13.50
16.35
18.30
19.00
20.15
20.20
21.30
22.30
00.05
01.50

τητας: μια ομάδα ενστόλων φτάνει στο σπίτι των Φέλντμαν για να
τους ανακοινώσει πως ο νεαρός
γιος τους, Γιονατάν, σκοτώθηκε
σε δυστύχημα καθώς υπηρετούσε
τη στρατιωτική του θητεία. Ο βουβός θρήνος του ζευγαριού γεμίζει
το κομψό διαμέρισμα, ωστόσο τα
πράγματα σύντομα αλλάζουν· ο
Γιονατάν είναι ζωντανός, όλα ήταν
μια τρομερή παρεξήγηση...
Το δεύτερο, πραγματικά έξοχο,
μέρος της ταινίας εξελίσσεται σε
ένα σημείο στρατιωτικού ελέγχου, κάπου στη μέση του ερημικού πουθενά. Εκεί ο νεαρός Φέλντμαν, μαζί με μερικούς ακόμα
φαντάρους, περνάει τις μέρες του
ανεβοκατεβάζοντας την μπάρα για
τα περαστικά αυτοκίνητα ή τις...
καμήλες. Μέχρι που η μοίρα θα
έρθει να επιβάλει εκείνη την παρουσία της.
Μετά τον εξαιρετικό «Λίβανο»,
ο Μαόζ επιστρέφει για να κατασκευάσει ένα άρτιο φιλμ με θέμα
τον παραλογισμό της στρατιωτικής θητείας –και του πολέμου
γενικότερα– καθώς και να σκιαγραφήσει σχετικά την ισραηλινή κοινωνία, τρεις γενιές μετά το
Ολοκαύτωμα.

ΤHΛ.: 22259000

Παιδική ζώνη
Cook Eat - (Ε)
Τηλεαγορά
Travel Guide
ΑΝΝΙΤΑ κοίτα - (E)
Τηλεαγορά
Αόρατος φακός
Ταξίδι γεύσεων, ΙΙ - (Ε)
Ο καιρός
Για πάντα νέοι - (E)
Το ταξίδι της ζωής, ΙΙΙ
Ξένη ταινία
Ξένη ταινία
Ξένες σειρές
ΤHΛ.: 22270745

07.55 Ξυπνάμε αλλιώς
08.00 Comedy Club
Ψυχαγωγική εκπομπή.
12.00 Comedy Woman
Ψυχαγωγική εκπομπή.
13.00 Comedy Club
18.00 Patriot - Κωμική σειρά.
20.00 Κάποτε στη Ρωσία
Ψυχαγωγική εκπομπή.
23.00 Stand Up
Ψυχαγωγική εκπομπή.
00.00 Haters
Κωμική εκπομπή.
01.00 Σπίτι 2
Reality Show.
03.00 THT Best

MOVIES BEST

21.00 Danger One
08.00 Signs
10.00 Bolgen (The Wave)
12.00 What’s Love Got To Do
With It
14.00 Playing It Cool
15.40 Backtrace
17.20 Short Fuse
19.00 Sweet Home Alabama
21.00 Danger One
23.00 Hit & Miss
00.00 The New Pope
01.00 What’s Love Got To Do
With It

GREEK CINEMA

20.20 Ευτυχώς τρελάθηκα
07.00 Είσαι στην Ε.Ο.Κ.
μάθε για την Ε.Ο.Κ.
08.40 Τι κάνει ο άνθρωπος
για να ζήσει...
10.15 Η Μαρία της σιωπής
11.45 Το ποντικάκι
13.20 Αετός των σκλαβωμένων
15.10 Εδώ και τώρα δύσκολα
16.35 Έξω φτώχια και
καλή καρδιά
18.15 Ο άνθρωπος
με το γαρύφαλλο
20.20 Ευτυχώς τρελάθηκα
22.00 Νύχτα γάμου
23.40 Ο Παπαδιαμάντης
01.10 Καραγκιόζης, ο αδικημένος της ζωής
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Tο ράμφος που έδιωχνε το μίασμα
Η πολύπλευρη ιστορία της μάσκας, από την πανώλη και την ισπανική γρίπη έως τις μέρες μας και τον κορωνοϊό
νεύοντας μια βασανιστική ασφυξία.
Ευτυχώς για όλους μας κάνουν
την εμφάνισή τους ο Λουί Παστέρ,
ο Γιόζεφ Λίστερ, ο Ρόμπερτ Κοχ και
περίπου από τα μέσα του 19 αι., η
θεωρία των μικροβίων αντικαθιστά
επισήμως τη θεωρία του «μιάσματος», δικαιώνοντας παράλληλα τις
προσπάθειες του Ιταλού Τζιρόλαμο
Φρακαστόρο τον 16ο αι., τις θεωρίες
των Φραντσέσκο Ρέντι, Αντον φαν
Λέβενχουκ (θεωρούμενου και πατέρα της μικροβιολογίας), του Πλένσιτς και άλλων πιονέρων της Ιατρικής του 17ου αι. Αδικώντας πολλούς
–για λόγους δημοσιογραφικής οικονομίας– που συνέβαλλαν ή και
πρωταγωνίστησαν στην απαλλαγή
από το «μίασμα», ας πούμε ότι στα
επιστημονικά συμπεράσματα της
Αγίας Τριάδας (Παστέρ, Λίστερ, Κοχ)
οφείλουμε τις σημερινές θεωρίες μετάδοσης κάθε είδους λοίμωξης και,
βεβαίως, τους τρόπους αντιμετώπισης και ανάσχεσης της μεταδοτικότητας στους οποίους περιλαμβάνεται η ιατρική μάσκα.
Ετσι, όταν το 1910 η πνευμονική πανώλη έκανε τη θριαμβευτική εμφάνισή της στη Μαντζουρία,
οι κινεζικές αρχές αποφάσισαν να
υποχωρήσουν κατά τι στις διαφωνίες τους με τη δυτική Ιατρική και
κάλεσαν τον γιατρό Γου Λίεν-Τε, Κινέζο μεν αλλά με βρετανική εκπαίδευση στο Κέμπριτζ, να αντιμετωπίσει τη λαίλαπα. Ο Γου εμπνεόμενος
από τις μάσκες χειρουργείων –που
σημειωτέον και αυτές μετρούσαν
μόλις λίγα χρόνια χρήσης και χοντρικά ήταν βαμβάκι τυλιγμένο σε
γάζα– δημιουργεί την πρώτη, αντιεπιδημιακή μάσκα, στενή συγγενή
αυτής που γνωρίζουμε και φοράμε
σήμερα. Την επιβάλλει στο ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό αλλά
επίσης και στον γενικό πληθυσμό.

Της ΣΙΣΣΥΣ ΑΛΩΝΙΣΤΙΩΤΟΥ

Το 1918 ήταν μια σημαντική χρονιά
στην Ιστορία και στις ζωές των ανθρώπων. Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι: τελείωνε ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος έχοντας στο ενεργητικό του
περίπου 22 εκατομμύρια νεκρούς,
χώρια τα θύματα της γενοκτονίας
των Ελλήνων, των Ασσυρίων και
των Αρμενίων που είχε φέρει εις
πέρας, στη διάρκειά του η, αιμάσσουσα εδαφικώς, οθωμανική αυτοκρατορία, ενώ πολεμούσε στο
πλευρό της Αυστροουγγαρίας και
σερνόταν προς το τέλος της προς
δόξαν του Κεμάλ Ατατούρκ. ∆ιαλυόταν η αυστροουγγρική αυτοκρατορία και νέες κρατικές οντότητες
έκαναν την εμφάνισή τους. ∆ολοφονούνταν η τσαρική οικογένεια
ενώ, παράλληλα, οι Κόκκινοι Ρώσοι
αλληλοσπαράσσονταν με τους Λευκούς στον εμφύλιο που ακολούθησε
(ή συνεχίστηκε) μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917.
Καταλαβαίνουμε όλοι πόσο μεγάλη τύχη χρειαζόταν για να σε βρει η
ισπανική γρίπη ζωντανό, προκειμένου να έχει κι αυτή τις πιθανότητές
της να σε εξολοθρεύσει. ∆ιότι τότε
ήρθε κι αυτή. Την άνοιξη. Ισπανική
την ονόμαζαν όλοι οι άλλοι εκτός
από τους Ισπανούς που την αποκάλεσαν κάποια στιγμή «Γαλλική»
ή απλώς γρίπη ή ό,τι να ’ναι αλλά...
δεν έπιασε. Η αλήθεια όμως είναι ότι

Οι ιστορικοί συμφωνούν ότι η εμφάνιση της μάσκας έγινε στην επιδημία πανώλης του 17ου αι. και βασίζεται σε σχέδιο που είχε εκπονήσει ο γιατρός του Λουδοβίκου ΧΙΙΙ (αριστερά). Η μάσκα ταυτίστηκε με τον αντιεξουσιαστικό ακτιβισμό (πάνω δεξιά), ενώ φορέθηκε στην Ασία πολύ πριν από την πανδημία (κάτω).

Στα επιστημονικά
συμπεράσματα
των Παστέρ, Λίστερ, Κοχ
οφείλουμε τις σημερινές
θεωρίες μετάδοσης
κάθε είδους λοίμωξης
και, βεβαίως, τους τρόπους αντιμετώπισης.

«Πατριωτική» λογοκρισία
Οι κυβερνήσεις των εμπόλεμων
κρατών αντιθέτως υποβάθμιζαν τη
σημασία προκειμένου να κρατήσουν ακμαίο το ηθικό των στρατιωτών αλλά και των πολιτών, είτε
αποκρύπτοντας είτε λογοκρίνοντας
για εθνικούς λόγους τα δικά τους
ΜΜΕ. Επιπλέον, όπως έχει ήδη ανα-

SHUTTERSTOCK

ούτε προέρχεται από την Ισπανία
ούτε υπήρχε εκεί μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων από ό,τι σε άλλες
χώρες. Απλώς, επειδή η Ισπανία δεν
συμμετείχε στον πόλεμο, οι Ισπανοί
δημοσιογράφοι ήταν ελεύθεροι να
«ανεβάσουν» το θέμα δίνοντας τις
πιo έγκυρες, σχετικές ειδήσεις στην
αρχή αλλά και στη συνέχεια. Το γεγονός ότι είχε ασθενήσει και ο βασιλιάς
τους Αλφόνσος ΧΙΙΙ ήταν ένας ακόμα
λόγος για δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, έμφαση και πρωτοσέλιδα.

Η μάσκα του Γου

Πολύχρωμες βενετσιάνικες μάσκες (αριστερά) και στρατιώτες του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου με αντιασφυξιογόνες μάσκες κατά των δηλητηριωδών αερίων (δεξιά).
Σύμβολο παιχνιδιού η μάσκα, αλλά και εργαλείο επιβίωσης εν καιρώ πολέμου.
φερθεί σε ακαδημαϊκές έρευνες, οι
ίδιοι οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ
των εμπόλεμων αυτολογοκρίνονταν
υπακούοντας σε ένα, μάλλον αμφιλεγόμενο, αίσθημα πατριωτισμού.
Στο μεταξύ, οι Ισπανοί φορτώθηκαν την ονομασία για πάντα και απ’
ό,τι φαίνεται μόνο μια δράση κινήματος πολιτικής ορθότητας μπορεί
να αποκαταστήσει την αλήθεια, αν
και πρέπει να παραδεχθούμε ότι,
κρυφά, θα τη λέμε πάντοτε ισπανική γρίπη. Τελοσπάντων, επειδή το
θέμα μας δεν είναι κυρίως η γρίπη
αλλά η μάσκα, ας μη μακρηγορούμε

και ας σημειώσουμε ότι το 1918 είναι και η χρονιά που η μάσκα καθιερώνεται, προτείνεται ή επιβάλλεται στον γενικό πληθυσμό ως μέσον
προφύλαξης των ατόμων και της
δημόσιας υγείας.
Αν και σε ιατρικά περιοδικά η
χρήση μάσκας τοποθετείται χρονικά
στην εποχή της Μαύρης Πανώλης
ή Μαύρου Θανάτου του 14ου αι., οι
ιστορικοί Ιατρικής συμφωνούν ότι
η εμφάνιση μιας μάσκας –απίθανης
δυσκολίας στην κατασκευή και τη
χρήση– έγινε στην επιδημία πανώλης του 17ου αι. και βασίζεται σε

σχέδιο που είχε εκπονήσει ο γιατρός
του Λουδοβίκου ΧΙΙΙ, Σαρλ Ντε Λορμ.
Το σχέδιο ήταν... απλό: Ενα ράμφος 15 εκατοστών από επεξεργασμένο δέρμα και γεμάτο από βότανα, μπαχαρικά και αποξηραμένα
λουλούδια απέτρεπε τις οσμές του
«μιάσματος», του, προερχόμενου
από σωματίδια υλικών σε αποσύνθεση, δηλητηριασμένου αέρα που
πίστευαν ότι μετέφερε την πανώλη
μεταξύ των ανθρώπων. ∆ύο τρύπες,
μία κοντά σε κάθε ρουθούνι έδιναν
μια ελπίδα αναπνοής στο ασφυκτικό συνολάκι που ολοκληρωνόταν με

ένα μακρύ δερμάτινο παλτό το οποίο
περιέκλειε παντελόνια, μπότες και
ενωνόταν με το καπέλο για να μην
μπορεί να μπει ο «μολυσμένος» αέρας από πουθενά. Ολα από κατσικίσιο δέρμα όπως και τα γάντια που
φυσικά αποτελούσαν αναπόσπαστο
μέρος της προστατευτικής ενδυμασίας. Οσοι διασκεδάζουμε λοιπόν με
τον «γιατρό της πανούκλας», τον
διάσημο χαρακτήρα Medico della
Peste της commedia dell’ arte, ας
θυμόμαστε τους συνανθρώπους μας
που φορούσαν τη στολή για να μην
πεθάνουν από την πανώλη διακινδυ-

Οπως σημειώνει ο καθηγητής
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Χρήστος Λυντέρης, στην έρευνα «Plague
Masks: The Visual Emergence of
Anti-Epidemic Personal protection
Equipment», στη διάρκεια της ίδιας
περιόδου προσπάθησαν κι άλλοι.
Μεταξύ αυτών ο Γάλλος γιατρός
Μπροκέ, οπαδός του Παστέρ, με
μεγάλη εμπειρία στο μέτωπο της
πανώλης στη Νότια Κίνα. Ο Μπροκέ αρχικά σχεδίασε ένα αξεσουάρ
εμπνευσμένο, όπως ο ίδιος έγραψε,
από το κουστούμι του «γιατρού καραντίνας του 1819» αλλά το βρήκε
μη πρακτικό και τελικά δημιούργησε ένα κατασκεύασμα με κουκούλα
που κάλυπτε όλο το πρόσωπο, συνοδευόμενη από γυαλιά και μάσκα του
συνδυασμού γάζα-βαμβάκι. Τελικά,
η μάσκα του γιατρού Γου έγινε ευρύτερα αποδεκτή ως η πλέον αποτελεσματική. Εύκολη στη χρήση και
φτηνή στην κατασκευή, αυτή η μοντέρνα μάσκα υιοθετήθηκε αμέσως
όταν ενέσκηψε η ισπανική γρίπη.

Το «κίνημα εναντίον της χρήσης μάσκας» έναν αιώνα νωρίτερα
Βεβαίως, ούτε η χρήση μάσκας για
λόγους υγιεινής είναι καινούργια
ιδέα, αλλά ούτε και οι εχθροί της
προνόμιο της δικής μας εποχής
και της καταδικής μας COVID-19.
Στην Ιαπωνία και την Κίνα στην
εποχή της ισπανικής γρίπης, η μάσκα ενσωματώθηκε εύκολα στην
αντίληψη του γενικού πληθυσμού
ως μέσον προστασίας. Ο καθηγητής
Μιτσουτόσι Χόριι του Πανεπιστημίου Sumei, αναφέρει ότι η πρακτική
έγινε ένα σύμβολο εθνικής αντίστασης απέναντι στον αόρατο εχθρό
της γρίπης και, μέχρι σήμερα, αυτό
που κοινωνιολογικά φαίνεται πιο
σημαντικό είναι ότι μεγάλος αριθμός Ιαπώνων αρχίζουν να φορούν
μάσκες αμέσως όταν ανακύψει κάποιο πρόβλημα υγείας, ανεξάρτητα από επιστημονικά επιχειρήματα
υπέρ ή κατά και ανεξαρτήτως κυβερνητικής εντολής. Επιπροσθέτως,
στην Ιαπωνία οι ιατρικές μάσκες
έγιναν και ένα σύμβολο άφιξης του
μοντερνισμού στη χώρα. Ανέδειξαν

Στην Ιαπωνία
οι ιατρικές μάσκες
έγιναν και ένα σύμβολο άφιξης του μοντερνισμού στη χώρα. Ανέδειξαν την ατομικότητα
που προϋποθέτει
προσωπική ευθύνη
έναντι του συνόλου.
την ατομικότητα που προϋποθέτει
προσωπική ευθύνη έναντι του συνόλου την ίδια στιγμή που καθορίζει
ενεργά την ποιότητα ζωής και υγείας ενός εκάστου χωριστά. Ωστόσο,
όπως και πάλι σημειώνει ο Χόριι,
«φαίνεται πως η μάσκα και ψυχολογικά, “απορροφά” τις ανησυχίες για
αόρατες απειλές και αβεβαιότητες,
ενώ ένα ποσοστό Ιαπώνων χρησιμοποιεί τη μάσκα προκειμένου να

Το 1910, με την πνευμονική πανώλη να κάνει την εμφάνισή της στη Μαντζουρία, ο Κινέζος Γου Λίεν-Τε δημιουργεί την πρώτη αντιεπιδημιακή μάσκα, στενή
συγγενή αυτής που φοράμε σήμερα.

κρύψει την εσωτερική ένταση και
την έκφραση του προσώπου που
συνδέεται με αυτήν».
Ετσι, κινήματα εναντίον της μάσκας αναπτύχθηκαν στον «ανοιχτό» κόσμο της Ευρώπης και της
Αμερικής με το «anti-mask league»
του Σαν Φρανσίσκο να κατέχει εξέχουσα θέση. Στην αρχή, η υποχρεωτική εντολή για χρήση μάσκας τον
Οκτώβριο του 1918, που αναφέρεται ως «δεύτερο κύμα» της πανδημίας, αντιμετωπίστηκε ως πατριωτικό
καθήκον με τις κυρίες να φτιάχνουν
μάσκες με την ίδια ζέση που μέχρι τότε έπλεκαν τις «κάλτσες του
στρατιώτη» και μια τάση να θεωρούνται κάπως παρακατιανοί και
εκτός μόδας όσοι δεν φορούσαν
μάσκα. Σε πολύ λίγο χρόνο η τάση
ανεστράφη, οδηγώντας σε συλλήψεις, φυλακίσεις, πρόστιμα, πυροβολισμούς εκ μέρους των αστυνομικών και μια βόμβα εναντίον του
υπεύθυνου για τη δημόσια υγεία
αξιωματούχου, δρ Γουίλιαμ Χάσλερ.

Οι διαδηλώσεις εναντίον της
μάσκας πλήθαιναν μαζί με τα νέα
κρούσματα και τους νεκρούς από
την ισπανική γρίπη, συσπειρώνοντας συνδικάτα από τον χώρο της
εστίασης, ακτιβιστές κάθε είδους
και πολιτικές δυνάμεις πρόθυμες να
υποστηρίξουν μελλοντικούς ψηφοφόρους. Σε ελάχιστο χρόνο το «κίνημα εναντίον της μάσκας» διαφημιζόταν σε εφημερίδες και έντυπα
της εποχής, υποστηρίζοντας ότι οι
μάσκες είναι παράλογες, άχρηστες
και καταπατούν την ελευθερία, νοίκιαζε χώρους που μπορούσαν να φιλοξενήσουν χιλιάδες ανθρώπους και
υποστηρικτές ξεφύτρωναν ακόμα
και σε πόλεις που δεν είχαν επιβάλει ως υποχρεωτική τη μάσκα όπως
ήταν το Σικάγο. Η σύγκρουση με
την πραγματικότητα δεν απεφεύχθη και δεν άργησε. Το τρίτο κύμα
της πανδημίας δεν θα έδινε σημάδια υποχώρησης παρά τον Ιούνιο
του 1919. Το κίνημα εναντίον της
μάσκας είχε πεθάνει λίγο νωρίτερα...

Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου μαζί με την

