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Θετικό αντίκτυπο
για Ελλάδα η κρίση
του Αυγούστου
Ο τέως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Αλέξανδρος Διακόπουλος λέει
στη συνέντευξή του στην
«Κ» ότι η διαχείριση της
κρίσης του Αυγούστου είχε θετικά αποτελέσματα για την Ελλάδα, καθώς ανέδειξε την επιθετικότητα της Αγκυρας και οδήγησε σε μία σειρά από σημαντικές διεθνείς συμφωνίες. Σημειώνει δε ότι η τουρκική στρατηγική από
το 1973 και μετά μόνη στόχευση έχει
να αναιρέσει τη Συνθήκη της Λωζάννης. Αναφερόμενος στην παραίτησή
του υποστηρίζει ότι έγινε για το περιεχόμενο της δήλωσής του. Σελ. 19

ΕΛΛΑΔΑ

Εξοπλιστικά και
Σούδα στην ατζέντα
Η περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ
στο επίκεντρο των συνομιλιών με τον
Αμερικανό ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο. Η επίσκεψη του κ. Πομπέο στην Ελλάδα
προκαλεί ενόχληση στην Αγκυρα, η
οποία εκφράστηκε με δημοσιεύματα
στον τουρκικό Τύπο. Σελ. 18

ΓΡΑΦΟΥΝ ΣΤΗΝ «Κ»
ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Σελ. 2
Βερολίνο, Λευκωσία και «βέτο»
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗΣ Σελ. 7
Από εκεί που μείναμε και πάλι
ΜΑΡΙΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ
Τα όρια της μπλόφας

Σελ. 12

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ
Γροθιές στη δημοκρατία

Σελ. 13

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΝΟΨΕΙ

5 σημεία της Άγκυρας
και 3 όροι του Ακιντζί
Κύκλοι της κυβέρνησης Ερντογάν επιμένουν ότι το Κραν Μοντάνα ήταν
το τέλος της ΔΔΟ και διατείνονται
πως ΟΗΕ, Ε.Ε. και ΗΠΑ θεωρούν ότι
για να υπάρξει επιτυχία στη νέα διαδικασία συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας και συμφωνία στο ενεργειακό
πρόβλημα, θα πρέπει να αλλάξει το
σκηνικό στο Κυπριακό. Σελ. 7

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚOI ΡΥΠOI

Η δημόσια υγεία
βρίσκεται σε κίνδυνο
Κάτοικοι συγκεκριμένων περιοχών
αναγκάστηκαν να ξεσηκωθούν και
να διεκδικήσουν τη μετακίνηση εργοστασίων από κατοικημένες περιοχές. Ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά είναι τα τρία ασφαλτικά εργοστάσια στην περιοχή Ιδαλίου – Γερίου, για τα οποία πάρθηκε απόφαση
μετακίνησης τον περασμένο Ιούλιο
από το Υπουργικό Συμβούλιο. Σελ. 5
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Γερμανία-Κύπρος σε μυστική
διπλωματία για το Κυπριακό

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Στα χέρια
της αστυνομίας
το πόρισμα
Μπορεί η κυβέρνηση να κρατάει κλειστά
τα χαρτιά της για το πώς θα τύχει χειρισμού
η έκθεση Καλογήρου, ωστόσο η Νομική Υπηρεσία φέρεται πως έχει ήδη στείλει στην
αστυνομία την έκθεση. Αρμόδιοι κύκλοι
αναφέρουν πως το πολυσέλιδο πόρισμα
είναι επαρκές και ότι η αστυνομία θα πρέπει
πλέον να ξεκινήσει το ανακριτικό έργο,
εκεί και όπου προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά ζητήματα. Το πόρισμα Καλογήρου
προτείνει την άμεση ανάκληση επτά περιπτώσεων, ενώ παρουσιάζει και άλλες δώδεκα που θα πρέπει να εξεταστεί αν θα
τους αποστερηθεί η υπηκοότητα.Σελ. 9

Το Βερολίνο διαμηνύει σε Λευκωσία να ξεχάσει κυρώσεις και να επικεντρωθεί στην επανέναρξη συνομιλιών
Το μήνυμα πως δεν τίθεται θέμα κυρώσεων
έναντι της Τουρκίας από την Ε.Ε., έστειλαν
Γερμανοί αρμόδιοι που βρίσκονται σε
συντονισμό με τη Λευκωσία, αφότου η
Κυπριακή Δημοκρατία έριξε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στο τραπέζι

το ζήτημα του βέτο στο ενδεχόμενο που
δεν συνδεθούν οι κυρώσεις της Λευκορωσίας με αυτές της Τουρκίας. Όπως διαμήνυσαν, οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα
αποτέλεσμα, αποτελούν όπως ανέφεραν,
μια αδιέξοδη στρατηγική, η οποία αντί

να συμμορφώσει την Τουρκία, εντείνει
τις προκλήσεις της και την οδηγεί σε πιο
ακραίες θέσεις. Την εβδομάδα που πέρασε
υπήρξαν δομημένες επαφές μεταξύ Λευκωσίας και Βερολίνου για το πώς θα τύχει
χειρισμού η επόμενη μέρα του «βέτο»

αλλά και η επανέναρξη των συνομιλιών.
Η Άγκελα Μέρκελ είχε και τηλεφωνική
επικοινωνία την προηγούμενη εβδομάδα
με τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Σε πλήρη
συνεννόηση, πάντως, με τη Γερμανία φέρεται να βρίσκεται και η Γαλλία. Σελ. 5- 6

Η Γκίνσμπεργκ και οι εκλογές στις ΗΠΑ

ΥΓΕΙΑ

«Σεβάσου την επιθυμία

της», φώναξαν στον
πρόεδρο Ντ. Τραμπ συγκεντρωμένοι γύρω από
τη σορό της εμβληματικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των δύο φύλων δικαστού Ρουθ Μπέιντερ
Γκίνσμπεργκ (RBG). Ο
πρόεδρος των ΗΠΑ δεν
άφησε κανένα περιθώριο αισιοδοξίας: λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση
του θανάτου της, απέρριψε το αίτημά της να
μην επιλεγεί ο αντικαταστάτης της από τον απερχόμενο πρόεδρο των
ΗΠΑ, αλλά να γίνει ο
διορισμός για την πλήρωση της θέσης της στο
Ανώτατο Δικαστήριο των
ΗΠΑ από τον ένοικο του
Λευκού Οίκου που θα
προκύψει από τις εκλογές του Νοεμβρίου. Ο
Ντ. Τραμπ έσπευσε να αποκαλύψει ότι η αντικαταστάτριά της θα είναι
γυναίκα. Η βιασύνη του
να ορίσει δικαστή που
θα αλλάξει τους συσχετισμούς υπέρ του, συνδέεται με την υπόθεση
ότι η επόμενη εκλογική
αναμέτρηση ενδέχεται
να καταλήξει στο Ανώτατο Δικαστήριο. Σελ. 21

Κρίνονται τα τεστ
και το πρωτόκολλο
Η περίπτωση της φοιτήτριας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου υπήρξε αφορμή για να ανοίξει
η συζήτηση γύρω από την ποιότητα και την
αξιοπιστία ελέγχων. Τίθεται πλέον επί τάπητος ποια είναι η πιθανότητα λανθασμένων
διαγνώσεων κορωνοϊού, καθώς και ζήτημα
στην ποιότητα των διαδικασιών. Όσον
αφορά την κατάσταση της πανδημίας στην
Κύπρο τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής
θεωρούν ότι είναι διαχειρίσιμη, με τους χώρους εργασίας και το ποδόσφαιρο να θεωρούνται ο πιο αδύναμος κρίκος. Σελ. 4

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Το στοίχημα

EPA

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κυπριακή Πολιτική και Oικονομική Eφημερίδα

Θα πωλούν μόνο
μικρά πακέτα ΜΕΔ
Ποια τα πλεονεκτήματα
Στις πωλήσεις μικρών πακέτων δα-νείων
μη εξυπηρετούμενων δανείων στοχεύουν από εδώ και πέρα οι κυπριακές τράπεζες, με τα μεγάλα πακέτα πωλήσεων
δανείων να αποδεικνύεται ότι τουλάχιστον γι’ αυτή την περίοδο είναι πράξη
η οποία δεν μπορεί να ολοκληρωθεί δίχως μεγάλες εκπτώσεις. Το μεγάλο ερώτημα είναι πώς υπάρχουν εταιρείες
που ενδιαφέρονται για μικρά χαρτοφυλάκια; Οικονομική, σελ.6

Ζητούν κατάργηση κατηγορίας Γ
για τουρίστες από την Ευρώπη
Εισηγήσεις τουριστικών φορέων για τη χειμερινή περίοδο
Ως ύστατη ευκαιρία για κάλυψη μέρους
των ζημιών από την πανδημία βλέπουν
τουριστικοί φορείς τη χειμερινή περίοδο. Ενα ζήτημα το οποίο τίθεται
από τουριστικούς φορείς, είναι η αλλαγή του τρόπου αξιολόγησης ευρωπαϊκών χωρών. Η προσοχή τους έχει
επικεντρωθεί σε μια λίστα 13 ευρωπαϊκών χωρών, που με βάση την επιδημιολογική τους κατάταξη δεν είναι

εφικτή η άφιξη τουριστών. Προωθούν
λοιπόν την ιδέα όπως οι χώρες αυτές
μετακινηθούν στην κατηγορία Β που
αυτομάτως θα επιτρέψει την υποδοχή
τουριστών από τις χώρες αυτές. Στο
μεταξύ αεροπορικές εταιρείες από το
Ην. Βασίλειο αλλά και την Ευρώπη φαίνεται να στρέφονται προς την Κύπρο
για διοχέτευση τουριστών κατά τη χειμερινή περίοδο. Οικονομική σελ. 4

Τα ομώνυμα…
που έλκονται
Ντ. Τραμπ - Τ. Ερντογάν
Με ποιον τρόπο ο Τούρκος πρόεδρος
Ταγίπ Ερντογάν κατάφερε να οικοδομήσει μια τόσο επωφελή για τη χώρα
του σχέση με τον Ντ. Τραμπ, τον ηγέτη
της ισχυρότερης χώρας του κόσμου εξακολουθεί να απασχολεί δημοσιογράφους και αναλυτές, στις ΗΠΑ και όχι
μόνο. Φως στο παρασκήνιο αυτής της
παράξενης σχέσης ρίχνει πρόσφατη έρευνα του ενημερωτικού ιστότοπου
Courthouse News. Σελ. 22

Το πόρισμα Καλογήρου που αποκαλύφθηκε από την «Κ» πριν από δύο εβδομάδες, είχε προκαλέσει αίσθηση για
τα ευρήματά της. Ανεπάρκειες, ελλείψεις, ψευδείς δηλώσεις και ενδεχόμενα
ποινικά αδικήματα κατέδειξαν πως ένα
πρόγραμμα που είχε, όπως έλεγαν, στόχο να κάνει την κυπριακή οικονομία
να ορθοποδήσει, έτυχε κακομεταχείρισης και κατάχρησης από συγκεκριμένα συμφέροντα. Η κυβέρνηση μέχρι
σήμερα τηρεί σιγή ιχθύος για το πώς
θα τύχουν χειρισμού τα ευρήματα της
έκθεσης και αν τελικά θα γίνουν άμεσα
οι ανακλήσεις διαβατηρίων όσων με
ψευδείς δηλώσεις και παραστάσεις έλαβαν την κυπριακή υπηκοότητα. Το
ελπιδοφόρο είναι ότι πλέον η έκθεση
βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας
για να ξεκινήσει το ανακριτικό έργο.
Ελπίζουμε πως αυτή τη φορά οι ανακρίσεις και οι ενέργειες της αστυνομίας
θα έχουν αποτέλεσμα εγκαίρως. Και
αυτό θα αποτελέσει το κύριο στοίχημα
ούτως ώστε η ίδια η κοινωνία να επανακτήσει την εμπιστοσύνη της στους
θεσμούς και στο σύστημα δικαίου. Ένα
σύστημα δικαίου το οποίο έχει επανειλημμένα τρωθεί, μέσα από τις δαιδαλώδεις διαδικασίες που οδηγούν τελικά
τις όποιες έρευνες και εκθέσεις σκανδάλων να καταλήγουν ξεχασμένες και
κλειδωμένες σε συρτάρια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ – 60 ΧΡΟΝΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διπλωματικές εξελίξεις
και Κυπριακό: 1955-1959

ΣYΝΔΕΣΜΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΚYΠΡΟΥ

Διάσωση της μνήμης
και η εμπέδωση της
έννοιας «Τα Καταφέρνω»
Μια τυχαία συνάντηση δύο εκπαιδευτικών, ένα κοινό όραμα και ένας στόχος. Η κα Μόνα
Σαββίδου Θεοδούλου και η κα Αντωνία Προδρόμου, Μικρασιάτισσες τρίτης γενιάς μιλάνε
στην «Κ» για τον Σύνδεσμο Μικρασιατών Κύπρου και Φίλων. Η μόνιμη συλλογή κειμηλίων
του Συνδέσμου στεγάζεται στο Βυζαντινό Μουσείο του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Γ΄ στη Λευκωσία και διαθέτει περισσότερα από 500 εκθέματα. Ζωή, σελ. 1

Η υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου ήταν το επιστέγασμα πολύπλοκων διπλωματικών
διεργασιών. Στη Νέα Υόρκη, ο υπ.
Εξωτερικών της Τουρκίας, Φατίν
Ζορλού, προσέγγισε τον Έλληνα ομόλογό του Ευ. Αβέρωφ για έναρξη διμερών διαπραγματεύσεων.

THE FUTURE SINCE 1865

Πώς είδε ο Τύπος την αλλαγή της
ημερομηνίας και τους εορτασμούς
για την Ανεξαρτησία. Σελ. 10

Tο Καστελόριζο στην Τουρκία με
αντάλλαγμα τη λύση στο Κυπριακό
Βάσει απόρρητης αναφοράς της CIA για το Καστελόριζο που συντάχθηκε τον Αύγουστο του 1964, στο αποκορύφωμα των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό.

Τα Δωδεκάνησα στην Τουρκία με
αντάλλαγμα την Ένωση Ελλάδας-Κύπρου
Στη βάση εγγράφου από τη Βιβλιοθήκη του Αμερικανού προέδρου Λύντον Τζόνσον με ημερομηνία 24
Αυγούστου 1964. Σελ. 23
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Βερολίνο, Λευκωσία και «βέτο»

Ο Νίκαρος σε αναζήτηση θαύματος
και η επιστροφή της Πλατφόρμας

Γράφει ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Διπλωματία η οποία απομακρύνεται από την κοινή λογική καθίσταται έως
και επικίνδυνη για το κράτος που την ασκεί, διότι
όπως στην περίπτωση
της Κύπρου περνά στο πεδίο του μικρομεγαλισμού, οπότε ένα μικρό κράτος
ενώ περπατά πάνω σε λεπτό στρώμα
πάγου θεωρεί ότι πρόκειται περί μπετόν
αρμέ. Αυτό συνέβη στη Λευκωσία, η
οποία, όταν είδε να κινητοποιούνται
κράτη όπως η Γερμανία και οι ΗΠΑ
προς εκτόνωση της έντασης μεταξύ
Ελλάδας-Τουρκίας, θεώρησε ότι «βρήκαμε παπά να θάψουμε κι εμείς πέντε-έξι» και ενώ το «Φατίχ» άρχισε να
τρυπά στην κυπριακή ΑΟΖ το Μάιο
του 2019, με το «Γιαβούζ» να συνεχίζει
μέχρι σήμερα σκεφτήκαμε ότι αυτό θα
συγκινούσε τις ίδιες κραταιές δυνάμεις
κι έτσι βάλαμε μπρος μια ουρανοκατέβατη έμπνευση κυρώσεων.
Μόνοι και χωρίς να συμβουλευτούμε
κανένα των άλλων 26. Φτάσαμε, μάλιστα, σε ένα ιλαροτραγικό κρεσέντο
διαρροών ότι θα βάζαμε βέτο στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της
Ε.Ε., την περασμένη Δευτέρα με τον
ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη. Ο Τύπος
έγραφε την επομένη ότι η Κύπρος επέμεινε στο βέτο κατά των κυρώσεων
στη Λευκορωσία, ενώ ο Ύπατος Εκπρόσωποςτης Ε.Ε. για την Εξωτερική
Πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ μίλησε για
πρόβλημα «υψηλής τάσης», που πλέον
θα διαχειρίζονταν οι αρχηγοί κρατών
και κυβερνήσεων. Την επόμενη μέρα
ακούσαμε στο Πρωινό Δρομολόγιο του
ΡΙΚ τον ΥΠΕΞ, να λέει ότι δεν επρόκειτο
για βέτο ως εάν όσοι αυτό αντιλήφθηκαν
από τις διαρροές της Λευκωσίας να ζούσαν σε παράλληλο σύμπαν.
Όπως και να έχει το πράγμα, κατά
την κοινή λογική, τα προβλήματα «υψηλής τάσης» μπορούν να τα διαχειρίζονται δυνάμεις υψηλής ισχύος, όπως
η Γερμανία, η οποία παρενέβη κι έφερε
την Ελλάδα και την Τουρκία σε ακτίνα
διαβουλεύσεων προς μόνιμη επίλυση
των μεταξύ τους διαφορών. Κι αυτό
διότι εκεί που η όποια ένταση μεταξύ
Ελλάδας-Τουρκίας δημιουργεί κινδύνους
ανάφλεξης που είναι ανησυχητικοί και
για το ΝΑΤΟ, είναι εξίσου ανησυχητικοί
και για το Βερολίνο που έχει σημαντικές
οικονομικές σχέσεις με την Τουρκία,
εκτός των τεσσάρων και πλέον εκα-

τομμυρίων Τούρκων που ζουν στη Γερμανία. Για τούτο διαμήνυσε στη Λευκωσία να ξεχάσει το πυροτέχνημα των
κυρώσεων διότι το μόνο που επιτυγχάνει
είναι να ερεθίζει την Τουρκία (βλ. σελ.
5) και πως η στάση της Κύπρου στο
Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων
εξόργισε πολλές χώρες μέλη, οι οποίες
γνώριζαν μάλιστα ότι η Άγκελα Μέρκελ,
πριν από το Συμβούλιο, είχε προτείνει
στον Νίκο Αναστασιάδη δική της μεσολάβηση ώστε να φύγει, χωρίς τυμπανοκρουσίες, το «Γιαβούζ» από την
περιοχή κι εκείνος ζήτησε και την αποχώρηση του «Μπαρμπαρός».
Πού είναι λοιπόν η κοινή μας λογική
και πού η στοιχειώδης σοβαρότητα,
στη διπλωματία της Λευκωσίας; Γίνεται
μάλιστα πιο έντονη η αμφισβήτησή
της, αν ληφθεί υπόψιν ότι και η Γαλλία,
που τόσο στήριξε την Κύπρο εσχάτως,
μας έστειλε μήνυμα διά του υφυπουργού
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Κλεμέντ
Μπον, ότι θα πρέπει να συνετιστούμε.
Πλην όλων των υπολοίπων όμως και η
Ελλάδα διαφοροποιήθηκε από το Κυπριακό «βέτο», πράγμα που βοά στην
Ε.Ε. γιατί είναι πρωτόγνωρο. Και όχι,
δεν μας πούλησε κι αυτή τη φορά η Ελλάδα, όπως διαρρέουν πρόθυμα παπαγαλάκια αλλά κάτι άλλο συμβαίνει. Η
Λευκωσία, κατά την αντίληψη του γράφοντος, εμμένει στη συνέχιση του στάτους κβο στην Κύπρο καθώς, για τους
εξουσιαστές μας αυτό αποτελεί τεράστια
επένδυση.
Η λύση του Κυπριακού που είναι
τώρα πια προϋπόθεση για επιτυχή κατάληξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου,
ανατρέπει εξαιρετικά προσοδοφόρα
πρότζεκτ, όπως αυτά των πολιτογραφήσεων, καθώς μια ευρωπαϊκή λύση
θα οδηγήσει σε ένα πραγματικά κανονικό κράτος.
Ευτυχώς η αναβολή της συνόδου
αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων παρείχε τη δυνατότητα στην Άγκελα Μέρκελ να στείλει εξάγγελο στον Νίκο Αναστασιάδη, καθιστώντας σαφές ότι θα
πρέπει να επικεντρωθεί στην επανέναρξη των συνομιλιών για λύση και όχι
να εξαντλείται στην συμπερίληψη κάποιων ονομάτων, σε λίστα κυρώσεων
κατά της Τουρκίας. Και το Βερολίνο
είναι πολύ σοβαρό. Για τούτο και η Λευκωσία δεν έβγαλε άχνα…

paraschosa@kathimerini.com.cy

Άνευ προηγουμένου είναι πια οι επιθέσεις

που εξαπολύονται από το ΑΚΕΛ προς την κυβέρνηση και τον Νίκαρο προσωπικά. Και το
αντίστροφο βέβαια. Κάτι που είναι αναμενόμενο όσο πλησιάζουμε στις βουλευτικές.
Μαζί με το ΑΚΕΛ συμπαρατάσσεται και το
ΔΗΚΟ, ενώ άλλα πολιτικά κόμματα συνεχίζουν τη δική τους ανελέητη αντιπολίτευση.
Δεν λέω είναι και η κυβέρνηση που δίνει και
αφορμές και αιτίες. Δεν είναι λίγα τα σκάνδαλα που ξέσπασαν τελευταία και τοποθετούν
τον Νίκαρο και τους υπουργούς του σε θέση
άμυνας. Μια θέση η οποία δεν παρέχει και
μεγάλη ευελιξία κινήσεων. Κάτι που βεβαίως
το αισθάνονται οι εμπλεκόμενοι. «Ο Νίκαρος
χρειάζεται επειγόντως ένα μικρό θαύμα για
να μπορέσει να αντιστρέψει το κλίμα», μου
έλεγε προχθές άτομο που γνωρίζει. Και συνέχισε. «Ωστόσο, γνωρίζει καλά πως σήμερα
θαύματα δεν γίνονται...».

Η κατάσταση κρίνεται πολύ άσχημη και

υπάρχει έντονη ανησυχία ότι σε κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί εκτός ελέγχου. Και έρχονται ώρες δύσκολες, που λέει και το τραγούδι....

Ο Γκουτιέρες το λέει και το ξανά λέει ότι εί-

ναι έτοιμος για να αρχίσει τη νέα προσπάθεια
για συνομιλίες και μάλιστα με ξεκάθαρη
ατζέντα, χωρίς χρονοτριβές και παλινδρομήσεις. Ένα κατακερματισμένο εσωτερικό μέτωπο με τους πολιτικούς αρχηγούς και τον
πρόεδρο να μη μιλιούνται ή να μιλιούνται μόνο για να τσακωθούν δεν είναι και ό,τι καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία.

Μια ανησυχία για το τι θα φέρουν οι λεγόμε-

νες προεδρικές εκλογές στα Κατεχόμενα την
έχει ο Λόφος. Σε περίπτωση που επικεφαλής
της τουρκοκυπριακής κοινότητας αναδειχθεί
ο Τατάρ τότε τα πράγματα από χειρότερα που
είναι θα γίνουν απελπιστικά. Ο Ακιντζί αν μη
τι άλλο έχει μια κάποια διαφοροποίηση από
τον νεοσουλτάνο και τάσσεται υπέρ της Διζωνικής. Ο Τατάρ αρχίζει από τα δύο κράτη και
ακολουθεί όσα προστάζει ο Ερντογάν.

Με πρώτο και κύριο τη διαγραφή των συγκλί-

σεων και μηδενισμό του κοντέρ. Κάτι που το
δίδυμο Ερντογάν – Τσαβούσογλου έχουν επίσης ως προτεραιότητα και θέλουν να ξεχάσουν και το Κραν Μοντάνα και τις συγκλίσεις
και όσα αναφέρονται σε συνεργασία μεταξύ
των δύο κοινοτήτων.

80 χρόνια πρίν στην «Κ»
27.IΧ.1940

ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ: [...] Ο Ιταλός υπουργός των Εξωτε-

ρικών κόμης Τσιάνο ανεχώρησε σήμερον την πρωίαν διά
βραχείαν παραμονήν εν Γερμανία. Αι γερμανικαί εφημερίδες, μολονότι δεν δημοσιεύουν σχόλια επί του ταξιδίου του
κόμητος Τσιάνο εις Βερολίνον, αφήνουν εν τούτοις να εννοηθή σαφώς ότι οι πολιτικοί κύκλοι της πρωτευούσης θεωρούν την νέαν αυτήν επαφήν των δύο επί των Εξωτερικών
υπουργών του Αξονος ως χαρακτηριστικόν σύμπτωμα της
εντόνου πολιτικής και διπλωματικής δράσεως της Ιταλίας
και της Γερμανίας. Οι ουδέτεροι εξ άλλου κύκλοι του Βερολίνου παρατηρούν ότι ο φασισμός και ο εθνικοσοσιαλισμός
τείνουν εις το να διακανονίσουν όλα τα εκκρεμή ευρωπαϊκά
ζητήματα. [...] Κατά τα «Νέα της Βασιλείας» σκοπός του ταξιδίου του κόμητος Τσιάνο είναι η συνέχισις των συζητήσεων
επί των σχεδίων του Αξονος, αναφορικώς προς την κατάστασιν εν τη Μεσογείω.
ΚΥΡΩΣΕΙΣ: [...] Η υπό του Προέδρου Ρούσβελτ απαγόρευσις
εξαγωγής τεμαχίων σιδήρου εις Ιαπωνίαν χαρακτηρίζεται
υπό των επισήμων κύκλων των Ην. Πολιτειών άμεσος πρόκλησις κατά της Ιαπωνίας. Θεωρείται επίσης ως μέσον επιβολής οικονομικών κυρώσεων εναντίον παντός επιτιθεμένου κράτους, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της
Ρωσίας και της Ιταλίας.

Σε δύο εβδομάδες διεξάγονται οι λεγόμενες

εκλογές στα Κατεχόμενα και θα μάθουμε με
ποιον θα συνομιλήσει ο Νίκαρος. Εάν τελικά
θα συνομιλήσει. Γιατί αν είναι ο Τατάρ, σύμφωνα με όσα μαθαίνω, μάλλον η έναρξη των
συνομιλιών μια καθυστέρηση θα την έχει...

γραμματισμό τους και το εντυπωσιακό, κατά
κάποιους, λογότυπο που έφτιαξαν. Διαρροές
θέλουν τα στελέχη της «Πλατφόρμας» να
ανακοινώνουν στη συνέντευξη Τύπου ή λίγο
πριν και νέο κύμα μελών και από το ΔΗΚΟ και
ίσως από αλλού...

Αληθεύει ότι κάποιοι στο ΔΗΚΟ ετοιμάζονται

Σε μικρό κόμμα του ενδιάμεσου γίνεται χα-

για νέα... χαλάστρα; Τουλάχιστον αυτό κυκλοφορεί σε πηγαδάκια της Λευκωσίας. Και
όχι μόνον. Ας πούμε σε πηγαδάκια της Πάφου κυκλοφορεί ότι δημιουργείται «κατάσταση» με πρόσωπα κλειδιά του παλαιού ΔΗΚΟ τα οποία οργανώνονται για κάτι οργανωμένο που θα αποδυναμώσει ουσιαστικά το
κόμμα στην επαρχία. Ανάλογη προσπάθεια
καταβάλλεται και στη Λεμεσό με παλαιά στελέχη να συσπειρώνονται γύρω από τα μέλη
της «Πλατφόρμας».

Πάντως, αυτή την εβδομάδα αναμένεται να

εκδηλωθεί ξανά η «Πλατφόρμα» με έντονο
και εντυπωσιακό τρόπο. Προετοιμάζεται εντατικά η συνέντευξη Τύπου που θα δώσουν
στην οποία θα παρουσιάζουν και τον προ-

μός. Τα σχόλια δίνουν και παίρνουν κατά πόσον θα καταφέρει τελικά να καταρτίσει ψηφοδέλτια και να κατέλθει στις εκλογές.
Ωστόσο, το πιο κρίσιμο ερώτημα, που τίθεται
όλο και πιο συχνά από τα λιγοστά στελέχη
που απέμειναν, είναι εάν θα καταφέρουν να
μπουν στη νέα Βουλή ή αν θα τους μείνουν
μόνο τα έξοδα και ο κόπος.

ΚΟΥΙΖ: Το μεγάλο ερώτημα της εβδομάδας

είναι αν τελικά η Κύπρος θα επιμείνει στο βέτο, στην Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις 1 και 2
Οκτωβρίου, διασυνδέοντας τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας με τις κυρώσεις που ζητά κατά της Τουρκίας. Υπάρχει και μια σημαντική ουρά: Εάν η Κύπρος επιμείνει η Ελλάδα
θα την στηρίξει;

Τεχνολογία 5G: κατάρα ή πανάκεια;

Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ
Επιλογή και επιμέλεια:
ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΗΝΑΚΑΚΗΣ, ΜΥΡΤΩ ΚΑΤΣΙΓΕΡΑ

«Κατάλαβέ το, θ’ ασκήσω βέτο...» (που λέει και το τραγούδι).

Του ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Π

ρόσφατα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, μίλησε για τη
σημασία των ψηφιακών υποδομών τόσο για τις αστικές όσο και τις αγροτικές
περιοχές.«Χωρίς αυτές τις υποδομές
είναι πλέον σχεδόν αδύνατον να στήσει
κανείς σωστά μια επιχείρηση ή να τη
διοικήσει αποτελεσματικά», είπε στην
ομιλία της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 16 Σεπτεμβρίου.
«Αυτό αποτελεί τεράστια ευκαιρία, και
προαπαιτούμενο για την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών. Μόνο
τότε θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους
και να προσελκύσουν περισσότερους
ανθρώπους και επενδύσεις».
Όπως είδαμε και στην περίοδο της
πανδημίας του κορωνοϊού, οι γρήγορες
κι αξιόπιστες ψηφιακές τηλεπικοινωνίες
και το Ίντερνετ είναι απαραίτητα εργαλεία για να συνεχίσουμε τη δουλειά
μας ή τα μαθήματά μας, να μιλήσουμε
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να
παραγγείλουμε τα ψώνια μας, να «δούμε» τον γιατρό μας, το ίδιο αποδοτικά
και με ασφάλεια, όπως και με τη φυσική
μας παρουσία κι επικοινωνία. Δεν ήταν
λίγες όμως και οι φωνές που προειδοποιούσαν για τις πιθανές επιπτώσεις
στην υγεία από τον ψηφιακό εθισμό
ή τις ψηφιακές τεχνολογίες όπως το
5G. Πόσο δίκιο έχουν όμως αυτές οι
φωνές, τι είναι τελικά η τεχνολογία
5G και πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι θα ωφεληθούμε από τα πλε-

ονεκτήματά της χωρίς να κινδυνεύσει
η υγεία μας;
Ας δούμε πρώτα τι είναι το 5G: Με
απλά λόγια είναι η επόμενη (5η) γενιά
σύνδεσης κινητών συσκευών στο Ίντερνετ, προσφέροντας πιο γρήγορες
από ποτέ ταχύτητες αλλά και πιο αξιόπιστες συνδέσεις σε έξυπνα κινητά
τηλέφωνα και άλλες έξυπνες συσκευές.
Η ταχύτητα του 5G θα αρκεί για να
βλέπουμε ανεμπόδιστα βίντεο σε υψηλή ποιότητα ανάλυσης ή να «κατεβάσουμε» μία ταινία 3D μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όταν με το 4G, θα χρειαζόμασταν αρκετά λεπτά.
Γιατί είναι αυτό σημαντικό; Με την
υψηλή χωρητικότητά τους, την αυξημένη κάλυψη και τις πολύ μεγαλύτερες
ταχύτητες σύνδεσης, το 5G θα διευκολύνει μια σειρά από μελλοντικές
ψηφιακές υπηρεσίες όπως ακόμα πιο
προηγμένες εφαρμογές τηλεϊατρικής,
έξυπνων αυτοκινήτων, έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας, πράσινων πόλεων, ψυχαγωγίας, εικονικής πραγματικότητας, κι απομακρυσμένης εργασίας, μάθησης και συνεργασίας.
Και πώς θα επηρεάσει αυτό τη ζωή
μας, την οικονομία μας και τις δουλειές
μας;Η Ευρώπη κι όλες οι προηγμένες
τεχνολογικά περιοχές του κόσμου είναι
σήμερα στη φάση ανάπτυξης των δικτύων 5G.Οι πειραματικές δοκιμές
έχουν ξεκινήσει εδώ και χρόνια, αλλά
η πλήρης ανάπτυξή του θα αργήσει
ακόμα – κάποιοι προβλέπουν μέχρι το
2030 – καθώς η τεχνολογία θα πάρει
πολύ περισσότερο χρόνο από τις αρχικές προβλέψεις για να καρποφορήσει

και να αντικαταστήσει σταδιακά τα
δίκτυα 4G.
Το 5G μαζί με άλλες ψηφιακές τεχνολογίες θα βάλει τα θεμέλια για την
πράσινη και ψηφιακή οικονομία του
μέλλοντος, τις μεταφορές, την ενέργεια,
την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, τη γεωργία. Η επιπλέον
επενδυτική ώθηση μέσω του προγράμματος Next Generation EU θα έρθει
να συμπληρώσει τα σημαντικά κονδύλια που θα διατεθούν τόσο για τη
συνέχιση της έρευνας και της καινοτομίας κάτω από το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη, όσο και για τη δημιουργία διασυνοριακών «διαδρόμων»
5G κατά μήκος αυτοκινητοδρόμων σε
όλη την Ευρώπη.
Αυτό θα συμβάλει όχι μόνο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά θα
βοηθήσει την Ευρώπη να γίνει πιο ανθεκτική σε παρόμοιες οικονομικές κρίσεις και πιο αυτόνομη τεχνολογικά
από τις ΗΠΑ και την Κίνα, η οποία θα
έχει να αντιμετωπίσει τις υποψίες και
τη διστακτικότητα των άλλων περιφερειών να χρησιμοποιήσουν εξοπλισμό που θα έχει κινέζικη προέλευση
για λόγους ασφάλειας της ιδιωτικότητας
της επικοινωνίας.
Πολύτιμο, λοιπόν, το 5G. Είναι όμως
και αθώο; Είναι ασφαλές για την υγεία
μας;Τα δίκτυα 5G θα χρησιμοποιούν
πολύ μικρότερες κεραίες σε σύγκριση
με τα τρέχοντα συστήματα 4G. Για να
πετύχουν πολύ καλύτερη κάλυψη και
υψηλότερες ταχύτητες σύνδεσης, οι
κεραίες 5G θα πρέπει να είναι περισσότερες, αλλά λιγότερο ορατές, και θα

παράγουν λιγότερες ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές. Στην πραγματικότητα,
θα μπορούσαν να συγκριθούν με τις
εγκαταστάσεις Wi-Fi που έχουμε στα
σπίτια μας. Κάποιοι όμως ανησυχούν
ότι περισσότερες κεραίες σημαίνει μεγαλύτερη έκθεση. Μια πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδειξε
ότι στις αστικές περιοχές όπου θα αναπτυχθεί το 5G, τα συνολικά επίπεδα
έκθεσης θα αυξηθούν ελαφρώς για
όσο διάστημα οι κεραίες 4G εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται παράλληλα.
Θα είμαστε, ωστόσο, πάντα μέσα στα
ασφαλή όρια – τα οποία είναι 50 φορές
χαμηλότερα από τα επίπεδα στα οποία
είναι δυνατές οι επιπτώσεις στην υγεία.
Καθώς οι κεραίες 4G θα βγαίνουν εκτός
χρήσης, τα επίπεδα έκθεσης θα μειωθούν. Οι παράγοντες της αγοράς είναι
σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για την
ασφαλή εγκατάσταση του 5G, και τα
κράτη είναι υπεύθυνα για την εθνική
ασφάλεια – ωστόσο, η συλλογική εργασία και η συντονισμένη εφαρμογή
των κατάλληλων μέτρων είναι θεμελιώδους σημασίας για να διασφαλιστεί
ότι οι επιχειρήσεις και οι πολίτες της
Ε.Ε. μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως
όλα τα οφέλη της νέας τεχνολογίας με
ασφαλή τρόπο.
Ευρωπαϊκή Ένωση: ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί!

Ο κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος είναι επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Κύπρο.
Ο Σπονδοφόρος απουσιάζει.

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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Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Οι αδυναμίες
τήρησης του
υγειονομικού
πρωτοκόλλου
Aδύναμος κρίκος στις αλυσίδες μετάδοσης
οι χώροι εργασίας και το ποδόσφαιρο
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Η πανδημία του νέου κορωνοϊού δεν
ήρθε για να φύγει σύντομα, με τις
διαπιστώσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων να μην είναι
ιδιαίτερα ευοίωνες. Το τελευταίο
διάστημα η Κύπρος επηρεάζεται
από ένα δεύτερο κύμα έξαρσης της
πανδημίας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι επίφοβη και το
Υπουργείο Υγείας και την Συμβουλευτική Επιστημονική Επιτροπή
να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, ώστε η κατάσταση να μην
ξεφύγει από τον έλεγχο. Προς το
παρόν, η κατάσταση θεωρείται ότι
μπορεί να ελεγχθεί με τα μέτρα τα
οποία έχουν ληφθεί, κυρίως στην
επαρχία και την πόλη της Λάρνακας.
Το άρθρο, το οποίο κοινοποίησε
στα ΜΜΕ πριν από μια βδομάδα ο
υπουργός Υγείας, αποτελεί προσπάθεια όπως το κοινό συνεχίσει
την προσπάθεια για τήρηση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων, προκειμένου να μη βρεθεί η Κύπρος
στην κατάσταση που βρίσκονται
σήμερα πολλά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πιο αδύναμος
κρίκος στις αλυσίδες μετάδοσης
τις προηγούμενες μέρες ήταν οι
χώροι εργασίας και το ποδόσφαιρο,
όπου συνεχίζουν να καταγράφονται
κρούσματα, με τους πρωταγωνιστές
να κάνουν λόγο για ολιγωρία και
ελλιπή πρωτόκολλα.

Δυσοίωνες διαπιστώσεις

Στις 24 Σεπτεμβρίου το ECDC
εξέδωσε την επικαιροποιημένη

εκτίμηση επιδημιολογικού κινδύνου
για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, όπου το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη έξαρση
του αριθμού των επιβεβαιωμένων
περιστατικών της νόσου COVID19. Σύμφωνα με την αναφορά του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης
και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων,
σε αυτό το δεύτερο κύμα της πανδημίας έχει αποδειχθεί ότι οι μη
φαρμακευτικές παρεμβάσεις των
κυβερνήσεων δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικές ως προς τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού SARS–
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Οι δύο τελευταίες αλυσίδες αφορούν στον χώρο
του ποδοσφαίρου. Yπό
αμφισβήτηση τέθηκε το
υγειονομικό πρωτόκολλο
της ΚΟΠ, όπως και η ενδεχόμενη μη τήρησή του.
CoV–2, όπως ήταν το πρώτο διάστημα. Σε αυτό, φυσικά, συμβάλλει
η ελλιπής τήρηση των μέτρων εκ
μέρους των πολιτών, είτε επειδή
ενδεχομένως τα μέτρα της κοινωνικής αποστασιοποίησης και της
ατομικής υγιεινής είναι ανεπαρκή.
Την ίδια ώρα, η ευπάθεια του
πληθυσμού παραμένει σε ψηλά επίπεδα, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία
από μελέτες οροεπιπολασμού υποδηλώνουν ότι το επίπεδο ανοσίας
στον πληθυσμό είναι μικρότερο
από 15% στις περισσότερες περιο-

Η κατάσταση από τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής θεωρείται ότι για την ώρα είναι διαχειρίσιμη, επειδή οι μεγαλύτερες αλυσίδες μετά-

δοσης εντοπίζονται κυρίως στις δύο ποδοσφαιρικές ομάδες, της Νέας Σαλαμίνας και του Εθνικού Άχνας.

Ανάγκη εσωτερικού ελέγχου
Τα ερωτήματα που προκύπτουν στην περίπτωση των χώρων εργασίας

αφορούν στον τρόπο με τον οποίο τα πρωτόκολλα θα επιτηρούνται. Εισήγηση των μελών της επιστημονικής ομάδας ήταν όπως καθοριστούν
από την κάθε επιχείρηση άτομα τα οποία θα επιβλέπουν την τήρηση
των πρωτοκόλλων εντός της καθεμιάς και ακολούθως θα είναι υπόλογα στο Υπουργείο Υγείας. Ωστόσο, όπως πληροφορείται η «Κ», η εισήγηση δεν έχει υιοθετηθεί προς το παρόν από το Υπουργείο, παρά μόνο
για το ποδόσφαιρο. Μιλώντας στην «Κ» ο υγειονομικός λειτουργός του
Υπουργείου Υγείας, είπε ότι οι εργασιακοί χώροι στο πλαίσιο των κανονισμών ασφάλειας και υγείας, πλέον οφείλουν να έχουν και σχέδιο κατά της νόσου COVID-19. Ανάλογα σχέδια έχουν τα ξενοδοχεία, οι επιχειρήσεις διαχείρισης τροφίμων καθώς και όλες οι υπόλοιπες, οι οποίες είναι υπόλογες στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.
χές της Ε.Ε. και του Ηνωμένου Βασιλείου. Τα ανωτέρω στοιχεία έρχονται σε αντιδιαστολή με την τακτική που ακολουθούν πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας. Τα μέλη
της Συμβουλευτικής Επιστημονικής
Επιτροπής να αποδίδουν το γεγονός
στην κούραση των πολιτών ως προς
την τήρηση των μέτρων. Ωστόσο,
η έκκληση να παραμείνουν οι πολίτες προσηλωμένοι στην τήρηση
των πρωτοκόλλων είναι πιο έντονη

από ποτέ το τελευταίο διάστημα.
Η επιβεβλημένη άρση των περιοριστικών μέτρων μετά το γενικευμένο λοκντάουν των προηγούμενων μηνών, ήταν αναμενόμενο
να συμβάλει στην αύξηση των κρουσμάτων στην Ευρώπη και κατ’ επέκταση στην Κύπρο. Οι υγειονομικές
αρχές αναγνωρίζουν ότι η επαναλειτουργία των αεροδρομίων είναι
η κύρια αιτία της τροφοδοσίας των
κρατών με άτομα θετικά στον ιό.
Σε συνδυασμό με την μη πιστή τήρηση των περιοριστικών μέτρων

από το κοινό, γίνεται εξάπλωση του
ιού στην κοινότητα της κάθε χώρας.
Οι μεγαλύτερες αλυσίδες μετάδοσης
κατά τη δεύτερη φάση της πανδημίας στην Κύπρο, αναπτύχθηκαν
σε χώρους εργασίας, όπως εστιατόρια, ξενοδοχειακή μονάδα, ακόμα
και στην Ιερά Μητρόπολη Κιτίου.

Το ποδόσφαιρο

Οι δύο τελευταίες αλυσίδες,
ωστόσο, αφορούν στον χώρο του
ποδοσφαίρου, καθώς εκτός δράσης
για μέρες θα μείνουν οι ομάδες του
Εθνικού Άχνας και της Νέας Σαλαμίνας. Στην περίπτωση αυτή, υπό
αμφισβήτηση τέθηκε το υγειονομικό πρωτόκολλο της ΚΟΠ, όπως
και η ενδεχόμενη μη τήρησή του,
με τη Νέα Σαλαμίνα και το Υπουργείο Υγείας να ανταλλάζουν πυρά
τις προηγούμενες μέρες, αλλά τελικά
να καταλήγουν στον τρόπο με τον
οποίο θα ρυθμιστεί το ζήτημα.
Σημαντικό πρόβλημα φαίνεται
ότι εντοπίστηκε στο πώς οι ομάδες,
ειδικότερα οι μικρότερες, θα είχαν
την δυνατότητα εφαρμογής του
πρωτοκόλλου της ΚΟΠ, που προβλέπει ο κάθε ποδοσφαιριστής στα
αποδυτήρια να έχει στην διάθεσή
του 2 τετραγωνικά μέτρα και 4 τ.μ.

Η φοιτήτρια άνοιξε θέμα αξιοπιστίας των τεστ
Της ΑΝΤΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

Η περίπτωση της φοιτήτριας στο
Πανεπιστήμιο Κύπρου, που στην
αρχή διαγνώστηκε θετική στον κορωνοϊό, αλλά στη συνέχεια κατέληξε
να αρνητικοποιηθεί, υπήρξε αφορμή
για να ανοίξει η συζήτηση γύρω
από την ποιότητα και την αξιοπιστία
ελέγχων. Αν δηλαδή υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα λανθασμένων διαγνώσεων κορωνοϊού αλλά και ζήτημα
στην ποιότητα των διαδικασιών
που ακολουθούν τα ιδιωτικά εργαστήρια.
Όπως εξηγούν ειδικοί στην «Κ»,
η συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι η μοναδική. Αν και μέχρι στιγμής
δεν έχει διασαφηνιστεί επακριβώς
η αιτία της σύγχυσης και των διαφορετικών αποτελεσμάτων, η εξήγηση που δίδεται είναι ότι πιθανόν
η λοίμωξη να βρισκόταν προς το
τέλος με αποτέλεσμα το δείγμα να
βγήκε θετικό και ακολούθως να αρνητικοποιήθηκε. Ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Κλινικών Εργαστηρίων,
Χάρης Χαριλάου, δήλωσε στην «Κ»
ότι το άλφα και το ωμέγα είναι η
δειγματοληψία. Όπως εξηγεί, τα
λάθη που γίνονται εργαστηριακά
οφείλονται σε ποσοστό 75% στην
προαναλυτική διαδικασία, το 510% στην αναλυτική και το υπόλοιπο ποσοστό στη μετααναλυτική
διαδικασία.
Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει πιθανότητα να προκύψουν λάθη
καθώς το τεστ RT-PCR αποτελεί μια
ευαίσθητη διαδικασία. Ένα από τα
λάθη που έχει συμβεί στο πρόσφατο
παρελθόν στην Κύπρο αφορούσε
στην επιμόλυνση των δειγμάτων
κατά την εκχύλιση υλικού του ιού,
που προέκυψε στην περίπτωση του
ιδιωτικού κλινικού εργαστηρίου το

Οι έλεγχοι διεξάγονται σε συνεχή βάση στα κλινικά εργαστήρια τα οποία διεξάγουν τεστ. Όπου εντοπίζονται κενά, γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις.
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Τι μπορεί να οδηγήσει
σε λάθος διαπιστώσεις
και πώς μπορεί
να τύχει ελέγχου
η όλη διαδικασία.
οποίο διεξήγαγε τεστ κορωνοϊού
στο αεροδρόμιο Πάφου. Επιπλέον,
θα μπορούσε να υπάρξει σύγχυση
στην καταγραφή των δειγμάτων ή
επιμόλυνση των αντιδραστηρίων.
Πάντως, η Έφορος Κλινικών Εργαστηρίων, Καρολίνα Στυλιανού σημειώνει ότι οι έλεγχοι διεξάγονται
σε συνεχή βάση στα κλινικά εργαστήρια τα οποία διεξάγουν τεστ τονίζοντας ότι όπου εντοπίζονται
κενά, γίνονται οι απαραίτητες συ-

στάσεις. Πηγές εκ των κλινικών εργαστηρίων αναφέρουν στην «Κ»,
ότι τίθεται ζήτημα σχετικά με τον
επαναληπτικό έλεγχο που θα πρέπει
να πραγματοποιείται σε ό,τι αφορά
στη διεξαγωγή των τεστ. Κι αυτό
καθώς το κόστος που θα επωμιστούν
ορισμένα εργαστήρια είναι μεγαλύτερο απ’ όσο θα μπορούσαν ν’
αναλάβουν. Όπως πληροφορούμαστε, το ζήτημα του επαναληπτικού
ελέγχου έχει τεθεί στο πλαίσιο των
συσκέψεων της Επιστημονικής Επιτροπής εκ μέρους του δρα Πέτρου
Καραγιάννη ο οποίος θεωρεί ότι
δεν γίνεται εκ μέρους όλων.
«Η εξαγωγή ενός αποτελέσματος
έχει σχέση με τις διαδικασίες που
ακολουθούμε οι οποίες πρέπει να
είναι καταγεγραμμένες, τεκμηριωμένες. Το εργαστήριο παίρνει ένα

δείγμα να εξετάσει το οποίο λήφθηκε
από την διαδικασία ρινοφαρυγγικού
επιχρίσματος από κάποιον δειγματολήπτη. To εργαστήριο ελέγχει το
δείγμα τη δεδομένη στιγμή που του
χορηγείται να εξετάσει. Άρα είναι
πολύ υποκειμενική η προσέγγιση.
Δεν πρέπει να υπάρχει ανασφάλεια
στον κόσμο για τις υπηρεσίες που
παρέχονται ή για τον αριθμό των
τεστ που είναι διαθέσιμα ή το πώς
ανταποκρίθηκαν οι αρμόδιοι. Δεν
υπάρχει το τέλειο αλλά οι σωστές
δουλειές με μετρήσιμες διαδικασίες
ποιότητας», τονίζει ο Πρόεδρος του
Συνδέσμου Κλινικών Εργαστηρίων,
Χάρης Χαριλάου. Σύμφωνα με τον
κ. Χαριλάου, το άλφα και το ωμέγα
είναι η δειγματοληψία η οποία θα
πρέπει να γίνει ορθά.
Στο μεταξύ, το μπέρδεμα το οποίο

προέκυψε στην περίπτωση της φοιτήτριας ξεκίνησε στις 17 Σεπτεμβρίου οπότε και αρχικά διαγνώστηκε
θετική στον ιό σε ιδιωτικό εργαστήριο κατά τη διάρκεια τυχαίου
δειγματοληπτικού ελέγχου. Στις 21
Σεπτεμβρίου, σε νέα δειγματοληψία
από άλλο ιδιωτικό εργαστήριο το
αποτέλεσμα που προέκυψε ήταν
αρνητικό. Ακολούθως, την ίδια ημέρα, η φοιτήτρια διαγνώστηκε αρνητική στον ιό από το Πανεπιστήμιο
Κύπρου με την αμερικάνικη πατέντα
Κωστρίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», η φοιτήτρια την Τετάρτη υποβλήθηκε σε νέα δειγματοληψία στο
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας η
οποία κατέδειξε ότι είναι αρνητική
στον ιό. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι το Υπουργείο Υγείας ζήτησε από
το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας να επαληθεύσει το αποτέλεσμα σε δύο περιπτώσεις. Το Ινστιτούτο δεν εξέτασε νέο δείγμα,
αλλά απλώς επαλήθευσε το πρώτο
θετικό δείγμα από το ιδιωτικό εργαστήριο.
Όπως ανέφερε στην «Κ» ο εκτελεστικός ιατρικός διευθυντής του
Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, Λεωνίδας Φυλακτού, το πρώτο
τεστ το οποίο ήταν θετικό επαληθεύτηκε ως τέτοιο, ενώ το δείγμα
που λήφθηκε έπειτα από τέσσερις
ημέρες και ήταν αρνητικό επαληθεύτηκε επίσης ως αρνητικό. Η πιθανότερη εξήγηση για το γεγονός
ότι η φοιτήτρια διαγνώστηκε αρχικά
θετική στον ιό και αργότερα αρνητική δεν φαίνεται να οφείλεται σε
λάθος, όπως εκτιμά ο κ. Φυλακτού.
«Πιθανόν να ήταν προς το τέλος
της λοίμωξης να βγήκε θετική και
ακολούθως να αρνητικοποιήθηκε»
σημείωσε ο κ. Φυλακτού.

στο γυμναστήριο. Επίσης, προνοεί
ότι οι πρέπει να γίνεται απολύμανση
στον εξοπλισμό μετά από κάθε προπόνηση, ενώ θα πρέπει να διενεργείται διαγνωστικός έλεγχος στους
ποδοσφαιριστές πριν από κάθε αγώνα, κάτι εξαιρετικά επιβαρυντικό
για τα οικονομικά των ομάδων.
Τις τελευταίες βδομάδες η επιδημιολογική εικόνα στην Κύπρο
έχει επιδεινωθεί, με τους πρώτους
κρίκους των αλυσίδων μετάδοσης
να εντοπίζονται σε χώρους εργασίας
και τις μεγαλύτερες αλυσίδες να
έχουν δημιουργηθεί στον χώρο του
ποδοσφαίρου. Νέα Σαλαμίνα και
Εθνικός Άχνας είναι οι ομάδες που
μετρούν τουλάχιστον 20 κρούσματα
η κάθε μια, με το Υπουργείο Υγείας
να ανακοινώνει έκτακτα, αυστηρότερα μέτρα για την πόλη και
επαρχία Λάρνακας. Ωστόσο, τα
μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Επιτροπής, παρά το ότι
έχουν σημάνει συναγερμό, είναι
πεπεισμένα ότι η κατάσταση θεωρείται υπό έλεγχο προς το παρόν.
Κι αυτό επειδή οι μεγαλύτερες αλυσίδες μετάδοσης του ιού εντοπίζονται στον χώρο του ποδοσφαίρου
και μπορούν να περιοριστούν, μόνο
με την τήρηση των πρωτοκόλλων.

«Κανένα λάθος στη
θετική διάγνωση»
Αν και αρχικά ο δρ Λεόντιος Κω-

στρίκης έκανε λόγο για λανθασμένη θετική διάγνωση εκ μέρους του εργαστηρίου που διεξήγαγε το πρώτο τεστ στη φοιτήτρια πλέον όπως δηλώνει στην
«Κ», συμμερίζεται την άποψη
του κ. Λεωνίδα Φυλακτού. Μάλιστα, ο κ. Κωστρίκης κάλεσε
όλους τους επιστήμονες να καταθέσουν τα δεδομένα των αναλύσεων τους ώστε να αξιολογηθούν και να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη. «Πιθανώς να είχε
μια παλιά λοίμωξη και ξέρουμε
ότι όταν τελειώνει δείχνει μια
σειρά αρνητικών Pcr. Υπάρχει το
ενδεχόμενο το πρώτο να ήταν
θετικό, έπειτα το επόμενο να
ήταν αρνητικό γι’ αυτόν τον λόγο.
Όταν έχεις Covid προς το τέλος
όταν γίνει αρνητικό υπάρχει περίπτωση σε κάποια φάση να γίνει
θετικό μετά αρνητικό, αλλά και
μετά από μια εβδομάδα να ξαναγίνει θετικό και μετά αρνητικό.
Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις
κατά τις οποίες συμβαίνει κάτι
τέτοιο. Άρα η μόνη εξήγηση που
μπορώ να δώσω είναι ότι πέρασε
ίσως μια λοίμωξη όταν ήταν στην
Πολωνία και ήταν προς τη δύση
της αυτό μπορεί να εξηγήσει το
πρώτο θετικό δείγμα», σημειώνει ο κ. Κωστρίκκης. Πάντως,
από πλευράς της Εφόρου Κλινικών Εργαστηρίων, Καρολίνας
Στυλιανού, δεν έγινε κανένα λάθος στην αρχική θετική διάγνωση της φοιτήτριας. Σύμφωνα με
την ίδια, το κλινικό εργαστήριο
ελέγχθηκε και δεν υπήρξε κάτι
μεμπτό σε ό,τι αφορά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε.
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Η Γερμανία ανέλαβε διαχείριση του «βέτο»

Διαμήνυσε στη Λευκωσία να ξεχάσει το ενδεχόμενο κυρώσεων, καθώς το μόνο που καταφέρνει είναι να εξοργίσει την Τουρκία
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το μήνυμα πως δεν τίθεται θέμα κυρώσεων έναντι της Τουρκίας από
την Ε.Ε., έστειλαν Γερμανοί αρμόδιοι
που βρίσκονται σε συντονισμό με
τη Λευκωσία, αφότου η Κυπριακή
Δημοκρατία έριξε στο τραπέζι του
Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων
το ζήτημα του βέτο, στο ενδεχόμενο
που δεν συνδεθούν οι κυρώσεις της
Λευκορωσίας με αυτές της Τουρκίας.
Όπως διαμήνυσαν, οι κυρώσεις δεν
έχουν κανένα αποτέλεσμα, αποτελούν όπως ανέφεραν μια αδιέξοδη
στρατηγική, η οποία αντί να συμμορφώσει την Τουρκία, εντείνει τις
προκλήσεις της και την οδηγεί σε
πιο ακραίες θέσεις. Η Γερμανία μετά
τη συνάντηση που είχε πραγματοποιηθεί στη γερμανική πρωτεύουσα,
όταν είχαν αρχίσει οι διερευνητικές
επαφές Ελλάδας - Τουρκίας το καλοκαίρι, συνεχίζει τις πρωτοβουλίες
της μέσω δομημένων επαφών με
τη Λευκωσία για εκτόνωση της κρίσης, αναφέρουν στην «Κ» ξένες διπλωματικές πηγές.
Θέση του Βερολίνου είναι ως
γνωστόν μία θετική ατζέντα απέναντι στις προκλήσεις της Τουρκίας,
γιατί, όπως υποστηρίζεται, μόνο
έτσι μπορεί να τύχει χειρισμού η
προκλητικότητά της. Δεν είναι τυχαίο ότι το Βερολίνο έχει οικονομικές
σχέσεις με την Τουρκία, τις οποίες
δεν θέλουν να διασαλεύσουν. Και
αυτή η διασάλευση, όπως σημειώνουν, γίνεται με την επιμονή της
Κύπρου για κυρώσεις. Όμως πέραν
των συμφερόντων της Γερμανίας,
τα οποία θέλει να διασφαλιστούν,
το Βερολίνο έχει την προσέγγιση
πως οι κυρώσεις μέσω της συμπερίληψης ονομάτων δεν έχει ουσία,
πέραν της σημειολογίας και των
συμβολισμών. Σε ό,τι αφορά τις το-
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Τα τετελεσμένα στην Αμμόχωστο

Σε πλήρη συνεννόηση
ήταν Γερμανία και Γαλλία
για το πώς θα τύχει χειρισμού το «βέτο» Λευκωσίας. Καθόλου τυχαία και
η δήλωση Μπον να μη
συνδέει η Λευκωσία τις
κυρώσεις Λευκορωσίας
με Τουρκία.
μεακές κυρώσεις που επιδιώκουμε
υποστηρίζουν πως αυτές, ενδεχομένως να έχουν αποτέλεσμα, όμως
σε βάθος χρόνου και όχι τώρα. Η
Γερμανία έστειλε και το μήνυμα
πως πολλές χώρες που δεν έχουν
εκφραστεί δημοσίως, έχουν δυσαρεστηθεί με τη στάση που τήρησε
η Κύπρος την περασμένη Δευτέρα.
Αυτό που σημειώνουν είναι πως η
Λευκωσία θα πρέπει να δώσει πλέον
έμφαση στο να επαναρχίσουν οι
συνομιλίες αμέσως μετά τις «εκλογές» στα Κατεχόμενα, όπως άλλωστε
εξήγγειλε και ο γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών Αντόνιο Γκουτιέρες και όχι
να εξαντλείται στη συμπερίληψη
μερικών ονομάτων, σε λίστα κυρώσεων. Οι κυρώσεις θεωρείται πως
θα προκαλέσουν την ενίσχυση της
τουρκικής προκλητικότητας, η οποία
ενδεχομένως να μετουσιωθεί στο
τραπέζι των συνομιλιών. Καθόλου
τυχαία και η τηλεφωνική επικοινωνία της Άγκελα Μέρκελ, πριν από
το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, προτείνοντας στον Νίκο Αναστασιάδη δική της μεσολάβηση
ώστε να φύγει, χωρίς τυμπανοκρουσίες το «Γιαβούζ» από την περιοχή.
Όπως είχε αποκαλύψει η «Κ» ο Πρόεδρος Αναστασιάδης στην επικοι-

Το ζήτημα βεβαίως που μένει αναπάντητο και στο οποίο επιμένει η

Λευκωσία είναι με ποιον τρόπο θα τύχει χειρισμού και απάντησης η
τουρκική προκλητικότητα στην κυπριακή ΑΟΖ. Διπλωματικοί κύκλοι σημειώνουν με νόημα πως η διεθνής κοινότητα κινητοποιήθηκε, μόνο
όταν ενισχύθηκε η ένταση μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, ενώ οι τουρκικές
προκλήσεις στην κυπριακή ΑΟΖ πέρασαν εν πολλοίς στα χαμηλά όλο
αυτό το διάστημα. Ήδη διπλωματικοί κύκλοι θεωρούν ότι τετελεσμένα
θα δημιουργηθούν στην Αμμόχωστο πριν από τις «εκλογές» στα Κατεχόμενα. Και αυτό θα πρέπει να τύχει της ισχυρής αντίδρασης της διεθνούς κοινότητας και ιδιαίτερα της Ε.Ε., καθώς αυτό θα καθορίσει,
όπως έχει αναφέρει και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, και το πλαίσιο λύσης του Κυπριακού.

Στις δομημένες επαφές τους με τη Λευκωσία οι Γερμανοί ξεκαθάρισαν πως

θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην επανέναρξη των συνομιλιών και όχι να
εξαντληθεί η συζήτηση στο κεφάλαιο των κυρώσεων.
νωνία εκείνη είχε ζητήσει και την
αποχώρηση του «Μπαρμπαρός».
Δεν αποκλείεται, λοιπόν, το ζήτημα
αποχώρησης «Γιαβούζ» (ίσως και
του «Μπαρμπαρός») να θεωρηθεί
η διευθέτηση, ώστε η Κυπριακή
Δημοκρατία να εγκρίνει τις κυρώσεις
της Λευκορωσίας χωρίς διασύνδεση
με κυρώσεις έναντι της Τουρκίας
στη σύνοδο των 27 την ερχόμενη
εβδομάδα. Και αυτή ακριβώς η αποχώρηση να περάσει στο εσωτερικό
ως το αποτέλεσμα της «διεκδικητικής» θέσης της Κύπρου.

Η στάση των Γάλλων

Το θέμα του «βέτο» στη Σύνοδο
των 27 φέρεται πάντως να απομακρύνεται. Και αυτό όχι μόνο γιατί
η Λευκωσία, σύμφωνα με τον Ζοζέπ
Μπορέλ, είναι η μόνη που το στηρίζει, αλλά και δεδομένων των μεγάλων πιέσεων από τις υπόλοιπες
χώρες. Καθόλου τυχαία τα ρεπορτάζ
στον διεθνή τύπο, ότι η αξιοπιστία
της εξωτερικής πολιτικής της Ε.Ε.
διακυβεύεται, μετά και την «αποτυχία» έγκρισης των κυρώσεων
έναντι της Λευκορωσίας. Ακόμα

και των ρεπορτάζ που συνδέουν
το «βέτο» της Κύπρου με τις καλές
σχέσεις που διατηρεί με τη Ρωσία,
η οποία ευνοεί το καθεστώς Λουκασένκο. Αυτό που προκάλεσε σε
πολλούς ερωτήματα ήταν η κίνηση
του Γάλλου υπουργού Ευρωπαϊκών
Υποθέσεων Κλεμέντ Μπον, να καλέσει τη Λευκωσία να σταματήσει
να συνδέει το θέμα των κυρώσεων
της Λευκορωσίας με αυτό της Τουρκίας. Κίνηση που προκάλεσε ερωτήματα, δεδομένων και των άλλοτε
σκληρών δηλώσεων του Γάλλου
Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν απέναντι στην Τουρκία. Η «Κ» είχε αναφέρει στο παρελθόν πως η Γαλλία
στήριζε τις κυρώσεις, επιχειρώντας
να ασκήσει με αυτό τον τρόπο πίεση
στην Τουρκία για τα γαλλικά συμφέροντα στη Λιβύη. Τις τελευταίες
μέρες το Παρίσι, φέρεται να αλλάζει
αφήγημα και να επιδιώκει τον εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία.
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
η δήλωση Μπον ήταν σε πλήρη συνεννόηση με το Βερολίνο, αφότου
η Γαλλία έκανε ξεκάθαρο στο Βερολίνο πως συμφωνεί με τη δική
της σχολή σκέψης. Όπως σημει-

ώνεται, το Βερολίνο ζήτησε την
επίσημη δήλωση της Γαλλίας ούτως
ώστε να «συνετιστεί» η Κυπριακή
Δημοκρατία. Στη Λευκωσία θεωρείται πως δεν ανέμεναν μία τέτοια
δήλωση, με κύκλους να σημειώνουν
πως υπερεκτιμήθηκε ακόμα και να
παρερμηνεύθηκε η στήριξη που
ενδεχομένως να είχε η Κύπρος από
τη Γαλλία στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Πέραν όμως των Γάλλων, η προσοχή όλων στρέφεται και στη διαφοροποίηση της Ελλάδας από τη
θέση της Κύπρου. Το Προεδρικό
ξεκαθαρίζει πως δεν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των δύο χωρών, όμως
είναι η πρώτη φορά που οι δύο χώρες
διαφοροποιούνται σε τέτοιο επίπεδο.
Η Ελλάδα στηρίζει τη μη επιβολή
κυρώσεων, αυτή τη στιγμή, αλλά
τη δημιουργία μιας λίστας στο ενδεχόμενο που η Τουρκία εντείνει
τις προκλήσεις. Αυτό που ευνοεί η
Ελλάδα είναι να δημιουργηθούν δηλαδή κυρώσεις αποτρεπτικά και όχι
εκ των υστέρων τιμωρητικά. Στο
Μαξίμου εκτιμούν πως μία διευθέτηση από την οποία όλοι θα βγουν
νικητές, είναι η προτιμότερη.
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Βέτο στο «βέτο» διά της διπλωματίας
Γερμανία και Γαλλία αφήνουν τις κυρώσεις, ξεκινώντας προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης στην κυπριακή ΑΟΖ
Του ανταποκριτή στις Βρυξέλλες
ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΚΟΥΡΗ

Θεωρίες συνωμοσίας

Το αδιέξοδο των διεργασιών επιβολής κυρώσεων στη Λευκορωσία την
περασμένη Δευτέρα μετά και την
θέση της Κύπρου να διασυνδεθούν
οι κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας με την Τουρκία, άνοιξε τον
δρόμο συνεργασίας Γαλλίας και Γερμανίας με στόχο μία κοινή στρατηγική για την διαχείριση της νέας
κατάστασης πραγμάτων.
Από τη δύσκολη –για την Κύπρο
– ημέρα του Συμβουλίου Εξωτερικών
Υποθέσεων την περασμένη Δευτέρα,
μέχρι το τέλος της καραντίνας για
τον Σαρλ Μισέλ την περασμένη Παρασκευή μεσολάβησε αρκετός διπλωματικός χρόνος και θα μεσολαβήσει ακόμα περισσότερος, μέχρι
τη Σύνοδο που θα πραγματοποιηθεί
στις 1 και 2 Οκτωβρίου.
Η είδηση ότι Ελλάδα και Τουρκία
θα ξεκινήσουν διερευνητικές επαφές
μετά και την απόσυρση του «Όρουτς
Ρέις» αύξησε τις πιθανότητες για
ένα σοβαρό διάλογο για τα ευρωτουρκικά σε επίπεδο ηγετών. Παράλληλα όμως και με την αναβολή
του Συμβουλίου δόθηκε και η ευκαιρία για αποκλιμάκωση των εντάσεων στην Κυπριακή ΑΟΖ με τρόπο που να μην θέτει εν αμφιβόλω
τις προοπτικές των ευρωτουρκικών
σχέσεων.
Την ίδια ημέρα ο πρόεδρος Αναστασιάδης συνομίλησε τηλεφωνικά
με την πρόεδρο της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία όπως
φρόντισε να ανακοινώσει η κυπριακή κυβέρνηση έστειλε μήνυμα πως
η Ε.Ε. θα απαντήσει με αυστηρότητα
στις ενέργειες της Τουρκίας, αλλά
και με τον γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο
Γκουτιέρες.
Οι επαφές αυτές, όπως και η τηλεφωνική συνομιλία του κ. Αναστασιάδη με την Γερμανίδα καγκελάριο
Άγκελα Μέρκελ, κατά την οποία
όπως έγραψε πρόσφατα η «Κ», η κ.
Μέρκελ πρότεινε να μεσολαβήσει
για να πετύχει αποχώρηση του «Γιαβούζ» από την κυπριακή ΑΟΖ, είναι
ενδεικτικές του μηνύματος που αποστέλλεται από τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και όχι μόνο.
Η δυσαρέσκεια της Λευκωσίας
σε ό,τι αφορά το κεφάλαιο των κυρώσεων καταγράφηκε από τη Γερμανία, τη Γαλλία και τις Βρυξέλλες,
όμως εκεί που επικεντρώνονται οι
τρεις πλέον, είναι στην αποκλιμάκωση με ορίζοντα την επανέναρξη
συνομιλιών στο Κυπριακό. Ταυτόχρονα δίδεται η ευκαιρία στην Λευκωσία να κάνει λόγο για ισχυρή

Η αναβολή του Ευρωπαϊκού Συμ-

Η Γαλλία, δεδομένων και των δηλώσεων του υφυπουργού ευρωπαϊκών υποθέσεων, έχει κινηθεί προς την θέση της Γερμανίας υιοθετώντας και δημόσια
ρητορική αναζήτησης διαλόγου.
γραμμή από πλευράς των Βρυξελλών, να δώσει έμφαση στην αποκλιμάκωση και να υπαναχωρήσει
από την συζήτηση για κυρώσεις
κρατώντας ταυτόχρονα την προοπτική τους ανοιχτή σε περίπτωση
νέας κλιμάκωσης, γραμμή που βρίσκει σύμφωνη και την Ελλάδα.

Το στρατηγικό πλάνο

Οι προτεραιότητες άλλωστε της
Ε.Ε., όπως προκύπτει από την τηλεδιάσκεψη της κ. Μέρκελ με τον
Πρόεδρο του Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγίπ
Ερντογάν την Δευτέρα, είναι η συνολική επίλυση των προβλημάτων
με την Τουρκία σε τέσσερα επίπεδα:
τις σχέσεις Ε.Ε.– Τουρκίας, την
πρόοδο στο Κυπριακό εντός των
παραμέτρων των Ηνωμένων
Εθνών, τη συζήτηση για διαμοιρασμό των υδρογονανθράκων σε
ολόκληρη την περιοχή και η προοπτική μιας διεθνούς διάσκεψης
για τη Μεσόγειο.

Γαλλογερμανικό κλειδί

Ξένη διπλωματική πηγή σημείωσε στην «Κ» πως αυτό που γίνεται
κατανοητό είναι πως το Κυπριακό
είναι αυτό που περιπλέκει τη συζήτηση για την κυπριακή ΑΟΖ. Και
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Το Κυπριακό είναι αυτό
που περιπλέκει τη συζήτηση για την Κυπριακή
ΑΟΖ, ενώ το διεθνές δίκαιο από μόνο του δεν
αρκεί, αλλά χρειάζονται
πολιτικές λύσεις λένε ξένες διπλωματικές πηγές.
πως το διεθνές δίκαιο από μόνο του
δεν αρκεί, αλλά χρειάζονται πολιτικές λύσεις. Σύμφωνα με την ίδια
πηγή, η συμφωνία Τουρκίας και Ελλάδας να ξεκινήσουν διερευνητικές
συνομιλίες άλλαξε το κλίμα και τα
δεδομένα. Επεσήμανε πάντως ότι
πολλά μπορούν να συμβούν μέχρι
την ερχόμενη Πέμπτη και τη σύνοδο
του Συμβουλίου, προς τη μία ή την
άλλη κατεύθυνση, αλλά πως ο στόχος είναι ξεκάθαρα η αποκλιμάκωση.
Όπως προκύπτει από τις δημόσιες
δηλώσεις της Γερμανίας και τον μεσολαβητικό ρόλο της μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας αλλά και την επικοινωνία της καγκελαρίου Μέρκελ
με τον πρόεδρο Αναστασιάδη, το
Βερολίνο έχει επενδύσει σημαντική

ενέργεια στην προσπάθεια αποκλιμάκωσης.
Η Γαλλία από την άλλη έχει κινηθεί προς τη θέση της Γερμανίας
υιοθετώντας και δημόσια ρητορική
αναζήτησης διαλόγου. Μιλώντας
στο Politico την Τρίτη, ο Γάλλος
υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Κλεμέντ Μπον δήλωσε πως
κατανοεί ότι η Κύπρος ένιωσε ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το αν
θα λάμβανε στήριξη από την Ε.Ε.,
και πρόσθεσε πως χρειάζεται περισσότερη αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία. Παράλληλα,
όμως, είπε πως αυτό που μετέφερε
ο ίδιος στην Κυπριακή πλευρά ήταν
ότι η Λευκωσία δεν βοηθά τον εαυτό
της με τη στάση της στο θέμα της
Λευκορωσίας.

Σε δύσκολη θέση

Σύμφωνα με πληροφορίες η κυπριακή πλευρά επένδυε ακριβώς
στο μικρό χρονικό περιθώριο ενόψει
της Συνόδου στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου ώστε να ληφθούν αποφάσεις,
και θεωρεί πως ορθά δεν έκλεισε
το θέμα μεταξύ των ΥΠΕΞ αλλά παραπέμφθηκε στους αρχηγούς. Οι
οποίοι με πολιτικούς όρους θα καλούνταν να συζητήσουν το ότι ένα
κράτος - μέλος νιώθει πως τα δικά

βουλίου την Τρίτη, δύο μέρες πριν
από τη σύνοδο, ενεργοποίησε τις
θεωρίες συνωμοσίας στα ελληνόφωνα κοινωνικά δίκτυα, την οποία
όσοι γνωρίζουν πώς λειτουργούν οι
Βρυξέλλες είδαν εξαρχής με αρκετά μεγάλη δυσπιστία. Σύμφωνα
πάντως με πληροφορίες, το περιστατικό έπιασε εξ απροόπτου ακόμα και τους σύμβουλους του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ο κ. Μισέλ είχε προγραμματιστεί να συναντήσει ομάδα δημοσιογράφων, που έφτασαν μέχρι την
πόρτα του γραφείου του την Τρίτη,
όπου και ήταν μεταξύ των πρώτων
που έμαθαν για το κρούσμα και πως
ο πρόεδρος του Συμβουλίου θα έμπαινε σε καραντίνα. Όμως για τους
εταίρους η καραντίνα για τον κ. Μισέλ αποδείχθηκε ευκαιρία για την
διπλωματία να μπει μπροστά και να
αναζητήσει τρόπους αποκλιμάκωσης και στην κυπριακή ΑΟΖ, ώστε
να αποφευχθεί σε αυτό το στάδιο η
ανάγκη προσθήκης ονομάτων στη
λίστα κυρώσεων που αφορά την
Κύπρο.

του υπαρξιακά ζητήματα δεν αντιμετωπίζονται με την ίδια ταχύτητα
όπως αυτά που αφορούν μια τρίτη
χώρα.
Ιδιαίτερα καθώς η προσθήκη
ονομάτων στη λίστα κυρώσεων που είχε συμφωνηθεί να προχωρήσει το συντομότερο κατά τον κ.
Μπορέλ και παράλληλα με της Λευκορωσίας κατά τον ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη, καθυστερούσε λόγω
του ότι οι εταίροι δεν ήθελαν να
δυναμιτίσουν την προοπτική επανακαθορισμού των ευρωτουρκικών.
Η κυπριακή κυβέρνηση βεβαίως
δεν παραδέχεται πως η στάση των
εταίρων πηγάζει εν μέρει και από
την δυσπιστία απέναντι στην Κύπρο
λόγω της πορείας του Κυπριακού
τα τελευταία χρόνια αλλά του θέματος των διαβατηρίων. Και δεν
συμφωνεί πως η παράταση που δόθηκε δίνει χρόνο στην πιθανότητα
της ουσιαστικής αποκλιμάκωσης
που ήταν και εξ αρχής ο δεδηλωμένος στόχος, καθώς και στην ανάγκη διαχείρισης και αλλαγής των εντυπώσεων. Αν και πράγματι η κυπριακή πλευρά είχε θέσει αρκετές
φορές τους προβληματισμούς της,
συνδέοντας τις κυρώσεις στη Λευκορωσία με αυτές κατά της Τουρκίας,
ούτε οι εταίροι περίμεναν η απειλή

του βέτο να φτάσει στο σημείο που
έφτασε, ούτε η ίδια η Λευκωσία
ανέμενε τις αντιδράσεις που υπήρξαν.
Σύμφωνα με πληροφορίες υπήρξαν δεύτερες σκέψεις από πλευράς
κυβέρνησης κατά πόσο αξίζει τον
κόπο η όλη προσπάθεια να σπρώξει
μέχρι τέλους για προσθήκη ονομάτων, και αν θα ήταν καλύτερα να
αδράξει την ευκαιρία να υπάρξουν
ισχυρές δηλώσεις στήριξης και πρακτική αποκλιμάκωση. Η Λευκωσία
τονίζει πως εξ αρχής δεν ήταν αντίθετη στην επιβολή κυρώσεων στη
Λευκορωσία, ενώ ο ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε και δημόσια σε δήλωση στον Alpha πως στη
συνεδρία του Συμβουλίου Υπουργών
Εξωτερικών είχε ταχθεί μαζί με την
Πολωνία και τις Βαλτικές χώρες
υπέρ και της προσθήκης και του
Αλεξάντερ Λουκασένκο στις κυρώσεις, καθώς και σε τομεακές κυρώσεις κατά της χώρας, θέμα στο οποίο
υπάρχει διαφωνία μεταξύ των κρατών μελών. Τις τελευταίες ημέρες
το μήνυμά αυτό επαναλαμβάνεται
από τη Λευκωσία σε όλες τις συχνότητες, με συνεντεύξεις του Προέδρου και του κ. Χριστοδουλίδη,
στη Le Figaro και στα Euronews
και RAI αντίστοιχα.

δεύσεις βολέματος των λίγων, που
κάποιοι εκτέλεσαν τις προηγούμενες
βδομάδες, το ΔΗΚΟ προβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις προς όφελος
των πολλών. Καλούμε την κυβέρνηση, η οποία έχει την ευθύνη και
η οποία θα έπρεπε να έχει και την
πρωτοβουλία, καθώς και όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα, να εργαστούμε, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, αυτή την κρίσιμη, για
την πατρίδα μας, ώρα, που είναι
ώρα ευθύνης, για όλες και όλους.
Η ιστορία θα μας κρίνει αυστηρά.
Η ανθρωπότητα έφτασε να βρίσκεται σε ένα ψηλό σημείο τεχνολογικής

και επιστημονικής επάρκειας, όμως
η πανδημία του κορωνοϊού έδειξε
ότι όλο το ανθρώπινο οικοδόμημα
παραμένει εύθραυστο στον τομέα
της προσωπικής και δημόσιας υγείας. Οι ώρες δεν επιτρέπουν χαλάρωση, ούτε δικαιολογούν μικροπολιτικά ή μικροκομματικά παιχνίδια.
Σκληρή δουλειά, πειθαρχία και σοβαρότητα επιβάλλουν για να έρθουν
καλύτερες μέρες. Με υγεία και ασφάλεια.

ΑΡΘΡΟ / Του ΧΡΥΣΗ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ

Ο

ι προβλέψεις για την πορεία
της κυπριακής οικονομίας,
καθώς κορυφώνεται η φθινοπωρινή περίοδος και πλησιάζει
ο χειμώνας, δεν είναι θετικές. Η
ύφεση είναι αναπόφευκτη και πλέον
εκκρεμεί μόνο το πόσο ψηλό θα
είναι το ακριβές ποσοστό της, ενώ
οι εκτιμήσεις για την πορεία της
πανδημίας και την μάχη της επιστήμης για φαρμακευτική αντιμετώπισή της είναι συγκρατημένα
απαισιόδοξες ως προς τα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί.
Πρώτο και κύριο μέλημά μας
πρέπει να είναι ο περιορισμός της

Η ώρα της ευθύνης
πανδημίας. Με αυστηρή τήρηση
των περιοριστικών μέτρων, που
αποφασίζονται και ισχύουν και με
εφαρμογή όλων των μέτρων προσωπικής προστασίας και υγιεινής.
Διαφορετικά, η όποια συλλογική
και κοινωνικο-οικονομική πολιτική
θα είναι εντελώς αναποτελεσματική.
Επιπρόσθετα όμως, ως κυπριακή
πολιτεία, ως κυπριακό κράτος, οφείλουμε να πάρουμε μέτρα. Άμεσα.
Με συλλογικότητα, σοβαρότητα,
ειλικρίνεια και συναίσθηση του
εθνικού καθήκοντος και της κοινωνικής ευθύνης όλων μας.
Το ΔΗΚΟ, αν και κόμμα της αν-
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Οι ώρες δεν επιτρέπουν
χαλάρωση, ούτε δικαιολογούν μικροπολιτικά ή
μικροκομματικά παιχνίδια. Σκληρή δουλειά,
πειθαρχία και σοβαρότητα επιβάλλουν για να έρθουν καλύτερες μέρες.

τιπολίτευσης, αυτή την πενταετία,
πρωταγωνιστεί στην κατεύθυνση
εκπόνησης και λήψης μέτρων στήριξης της οικονομίας και κυρίως
των εργαζομένων, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της μεσαίας
τάξης. Προς αυτή την κατεύθυνση,
ο Νικόλας Παπαδόπουλος ζήτησε
πρόσφατα τη Σύσκεψη Αρχηγών,
υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
κατέθεσε ολοκληρωμένο πακέτο
14 συγκεκριμένων προτάσεων και
προκάλεσε τον αναγκαίο διάλογο
για το παρόν και το άμεσο μέλλον
της κυπριακής οικονομίας. Απέναντι,
δηλαδή, στις μικροπολιτικές μεθο-

Ο κ. Χρύσης Παντελίδης είναι μέλος της
Γραμματείας του Εκτελεστικού Γραφείου
του Δημοκρατικού Κόμματος.
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Τα 5 σημεία
της Άγκυρας
και οι 3 όροι
του Ακιντζί
Ο Τ/κ ηγέτης απέναντι στο τουρκικό
μέτωπο της λύσης δύο κρατών

Μετά το αδιέξοδο στο Κραν Μοντάνα, επικρατούσε για αρκετό χρονικό διάστημα τόσο στην Κύπρο
όσο και στο εξωτερικό η άποψη ότι
το Κυπριακό είχε τεθεί σε καθεστώς
στασιμότητας. Αναλυτές έκαναν
λόγο ότι «το Κυπριακό μπήκε στον
«πάγο», μέχρι να ξεκαθαρίσει το
πολιτικό τοπίο στην τ/κ κοινότητα».
Οι τελευταίες πληροφορίες από την
Άγκυρα και όχι μόνο αναφέρουν
ότι η στασιμότητα δεν έχει πλέον
μέλλον στο Κυπριακό.
Σε συνδυασμό με τις εξελίξεις
στην Ανατολική Μεσόγειο, το ενεργειακό και τις «προεδρικές εκλογές»,
στο Κυπριακό ακολουθούν σαρωτικές εξελίξεις, από τις οποίες θα
εξαρτηθεί το μέλλον του μοντέλου
λύσης τύπου ομοσπονδίας. Κύκλοι
της κυβέρνησης Ερντογάν επιμένουν ότι το Κραν Μοντάνα έχει
δείξει τον δρόμο που καλούνται να
ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενες
πλευρές στο Κυπριακό, έτσι ώστε
να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες
για την ανάδυση ενός νέου πλαισίου
συνεργασίας στο ενεργειακό πεδίο.
Παράλληλα, οι ξένοι παράγοντες
προσεγγίζουν από την δική τους
οπτική γωνία την συγκεκριμένη θέση. Για τον ΟΗΕ, το Βερολίνο και
τους ξένους πρωταγωνιστές, από
το αποτέλεσμα μιας «γρήγορης διαδικασίας» στο Κυπριακό θα εξαρτηθεί η τελική συνεννόηση των εμπλεκόμενων πλευρών στο ενεργειακό ζήτημα. Σε αυτό το πλαίσιο, το
αποτέλεσμα της αναμέτρησης μεταξύ των δυο αντίπαλων στρατοπέδων τα οποία συμμετέχουν στις
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Συμφωνεί με την Άγκυρα
ο κ. Ακιντζί, ως προς τον
συσχετισμό του ενεργειακού ζητήματος με την
πορεία του Κυπριακού.
επικείμενες «προεδρικές εκλογές»
στα κατεχόμενα θα κρίνει και το
αποτέλεσμα της ενδεχόμενης νέας
«γρήγορης» διαδικασίας στο Κυπριακό.

Ενεργειακό και Κυπριακό

Δεν μπορεί να αγνοηθεί το γεγονός ότι ξένες πρωτεύουσες έχουν
ενεργοποιηθεί στο Κυπριακό και
ενόψει «προεδρικών εκλογών» στην
τ/κ κοινότητα και φαίνεται να συμφωνούν στο ότι έπονται σημαντικές
εξελίξεις στο Κυπριακό. Ο ΟΗΕ προσφάτως διασαφήνισε την πρόθεσή
του για νέα παρέμβαση του γ.γ.,
στην οποία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία τόσο η Άγκυρα όσο και η τ/κ
πλευρά. «Ο γ.γ. του ΟΗΕ παρακολουθεί από κοντά την ένταση στην
Αν. Μεσόγειο. Κατανοεί ότι η λύση
του ενεργειακού προβλήματος σχετίζεται με την αλλαγή της συνολικής
ατμόσφαιρας στο Κυπριακό», επισημαίνει στην «Κ» καλά ενημερωμένη τουρκική πηγή.
Σε ό,τι αφορά τη διασύνδεση
του Κυπριακού με το ενεργειακό
ζήτημα, αξίζει να σημειωθεί ότι την
προηγούμενη βδομάδα, στο περιθώριο του διαλόγου Άγκυρας-Αθήνας-Ε.Ε., ο κ. Ερντογάν πρότεινε
σύγκληση διεθνούς διάσκεψης για
την Αν. Μεσόγειο, με συμμετοχή
και των Τ/κ. Την πρόταση έσπευσαν

ΚΥΠΕ

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Κύκλοι της κυβέρνησης Ερντογάν επιμένουν ότι το Κραν Μοντάνα έχει δείξει τον δρόμο που καλούνται να ακολουθήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές στο Κυ-

πριακό. H τουρκική κυβέρνηση διατείνεται ότι όλα δείχνουν πως ΟΗΕ, Ε.Ε. και ΗΠΑ θεωρούν ότι για να υπάρξει επιτυχία στη νέα διαδικασία συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας και συμφωνία στο ενεργειακό πρόβλημα, θα πρέπει να αλλάξει το σκηνικό στο Κυπριακό.
να χαιρετίσουν τόσο ο κ. Ακιντζί
όσο και οι αντίπαλοί του στις «προεδρικές». Στην Άγκυρα και στις
πρωτεύουσες της περιοχής, το τελευταίο διάστημα φτάνουν πληροφορίες που θέλουν το δυτικό παράγοντα, κυρίως το Βερολίνο, να
προβληματίζεται για τις επερχόμενες εξελίξεις στο Κυπριακό. Όλα
δείχνουν ότι ΟΗΕ, Ε.Ε., και οι ΗΠΑ
θεωρούν πως για να υπάρξει επιτυχία στη νέα διαδικασία συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας και συμφωνία στο ενεργειακό πρόβλημα,
θα πρέπει να αλλάξει το σκηνικό
στο Κυπριακό.

Προϋποθέσεις της Άγκυρας

«Την νέα διαδικασία στο Κυπριακό, την ενδεχόμενη σύγκληση άτυπης διάσκεψης, την καλωσορίζουμε
και εμείς. Και η τουρκική πλευρά,
επιθυμεί μια ώρα αρχύτερα να ξεκαθαρίσει το σκηνικό», σημειώνει
στην «Κ» η ίδια τουρκική πηγή υπογραμμίζοντας «τη σημασία των τελευταίων μηνυμάτων της κυβέρνησης Ερντογάν για Κυπριακό και Αν.
Μεσόγειο, υποδεικνύοντας πέντε

σημαντικά σημεία.
Η Άγκυρα προσεγγίζει θετικά
την ιδέα μιας νέας διάσκεψης στο
Κυπριακό σε βάση αρχής, με έναν
σημαντικό όρο. Εφόσον στο Κραν
Μοντάνα και στη συνέχεια, η ε/κ
πλευρά έδειξε ότι δεν είναι έτοιμη
να μοιραστεί την κρατική εξουσία
και την ενέργεια με την τ/κ πλευρά,
αμέσως μετά τις «προεδρικές» υπάρχει ανάγκη να καταγραφεί διεθνώς
αυτή η πραγματικότητα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί
ότι δεν υπάρχουν περιθώρια συνεννόησης για τον καταμερισμό
εξουσίας και ενέργειας με βάση την
αρχή της ισότητας, τότε οι εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να αναζητήσουν εναλλακτικά μοντέλα λύσης, όπως λ.χ. αυτό των δυο κρατών.
Για την Άγκυρα το Κυπριακό και
ενεργειακό είναι πλέον συνδεδεμένα
ζητήματα. Γι’ αυτό άλλωστε εν μέσω
έντασης στην Αν. Μεσόγειο, αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα εξελίξεις στο Κυπριακό. Το
τοπίο στο Κυπριακό θα ξεκαθαρίσει
για να μπορέσουν οι εμπλεκόμενες
πλευρές να προχωρήσουν, με τον

έναν ή τον άλλο τρόπο, σε μια «μοιρασιά» σε κράτος, γη, θάλασσα και
κοιτάσματα. Το εγχείρημα του ανοίγματος των Βαρωσίων είναι ένα βήμα
που δείχνει τη σημασία που αποδίδει
η τουρκική πλευρά στο ξεκαθάρισμα
στο Κυπριακό και ανακόπτει τη
γνωστή ε/κ τακτική της καθυστέρησης μέχρι τις ε/κ προεδρικές εκλογές. Στην τ/κ κοινότητα, με εξαίρεση
την τ/κ Αριστερά, όλες οι πολιτικές
δυνάμεις υποστηρίζουν σε γενικές
γραμμές την παραπάνω στρατηγική
της Άγκυρας για τη νέα περίοδο
στο Κυπριακό.

Ο Ακιντζί αντιστέκεται

Με τις τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις του, ο Μουσταφά Ακιντζί
εκπέμπει την εικόνα του τ/κ ηγέτη
που αντιστέκεται στο προαναφερθέν
μέτωπο της λύσης δυο κρατών. Σε
αντίθεση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που υποστηρίζει την ομοσπονδιακή φόρμουλα, ο κ. Ακιντζί
επιμένει σε δική του αντιπρόταση
για το Κυπριακό:
• Ερμηνεύει διαφορετικά ενδε-

χόμενη διάσκεψη και ξεκαθαρίζει
ότι είναι έτοιμος να ξαναπιάσει την
άκρη του νήματος από εκεί που την
άφησε μαζί με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στο Βερολίνο πριν από
περίπου ένα χρόνο, δηλαδή το πλαίσιο του ΟΗΕ.
• Αποκλείει κάθε είδους εναλλακτική φόρμουλα λύσης με το σκεπτικό ότι η ε/κ πλευρά, η διεθνής
κοινότητα και ο ΟΗΕ δεν πρόκειται
να συζητήσουν άλλο σχέδιο λύσης
εκτός από το ομοσπονδιακό μοντέλο.
• Συμφωνεί με την Άγκυρα ως
προς τον συσχετισμό του ενεργειακού ζητήματος με την πορεία του
Κυπριακού. Ο ίδιος εισηγείται άμεση
ενεργοποίηση ενός δικοινοτικού
μηχανισμού για την διαχείριση του
ενεργειακού και χαιρετίζει την πρόταση για σύγκληση διάσκεψης για
την Αν. Μεσόγειο.
• Τέλος, με προσεκτικές τοποθετήσεις ο κ. Ακιντζί διαφοροποιεί
την στάση του στο ζήτημα του Βαρωσιού καθώς αποδίδει ιδιαίτερη
σημασία στο πλαίσιο του ΟΗΕ για
την περίκλειστη πόλη και στην στάση της ε/κ πλευράς.

ΑΡΘΡΟ / Του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΧΑΜΠΗ
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ρόσφατα, τόσο ο υπουργός
των Εξωτερικών πρώτα όσο
και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έπειτα, δήλωσαν ότι είμαστε
έτοιμοι για επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού
από εκεί που είχαν μείνει στο Κραν
Μοντάνα. Σύντομα μετά και ο γενικός γραμματέας των Η.Ε. ανακοίνωσε ότι προτίθεται να αναλάβει
νέα πρωτοβουλία για επανέναρξη
των συνομιλιών από εκεί που είχαν
μείνει στο Κραν Μοντάνα με την
επανασύγκληση της πενταμερούς
διάσκεψης.
Γίνεται, όμως, συναφώς αναφορά
στο κατά πόσο θα μπορούσαμε να
προσέλθουμε σε συνομιλίες ενόσω
συνεχίζεται η παρουσία των τουρκικών ερευνητικών πλοίων στην
κυπριακή ΑΟΖ και ενόσω διατυπώνεται η πρόθεση για άνοιγμα της
περίκλειστης πόλης της Αμμοχώστου. Ως προς την Αμμόχωστο είναι
βέβαια δεδομένο ότι πραγματοποίηση της πρόθεσης αυτής θα καταστήσει τις συνομιλίες άνευ αντικειμένου, αφού η επιστροφή της συνιστούσε πάντοτε θεμελιακή αντίληψη της λύσης, προς το παρόν
όμως η πρόθεση αυτή δεν έχει υλοποιηθεί ώστε να μην εμποδίζεται
η επανέναρξη των συνομιλιών. Ως
προς την ΑΟΖ εγείρεται ένα εύλογο
ερώτημα. Αν η τουρκική παρουσία
στην κυπριακή ΑΟΖ θεωρείται τέτοια πρόκληση, απειλή και πίεση
ώστε ο τερματισμός της να ανάγεται
σε προϋπόθεση για να προσέλθουμε
στις συνομιλίες που θα συγκαλέσει
ο γενικός γραμματέας, τότε τι να

Από εκεί που μείναμε και πάλι*
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Είναι σημαντικό να ανταποκριθούμε ανεπιφύλακτα όταν εκδηλωθεί η νέα
πρωτοβουλία του γ.γ. του
ΟΗΕ. Θα είναι τότε τρομερά δύσκολο για την Τουρκία να μην ανταποκριθεί
σε πρόσκληση για συνομιλίες από εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα.
πούμε για την εδώ και σχεδόν μισό
αιώνα παρουσία στην ίδια την Κύπρο σαράντα χιλιάδων τουρκικού
στρατού, κατοχή της μισής σχεδόν
χώρας και εκτοπισμό των μισών
σχεδόν κατοίκων της; Αν τα στρατεύματα και η κατοχή της χώρας
δεν εμπόδισαν στο παρελθόν τις
συνομιλίες, πώς μπορεί να αποδίδεται τόσο κρίσιμη σημασία στη
σαφώς πολύ πιο περιορισμένων συνεπειών παρουσία των τουρκικών
ερευνητικών πλοίων στη θάλασσα,
όσο παράνομη και προκλητική και
αν είναι; Οι συνομιλίες προέχουν
διότι αποσκοπούν ακριβώς στη λύση
που θα διασφαλίσει και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και τον τερματισμό της κατοχής και την έκλειψη της παράνομης παρουσίας των τουρκικών
πλοίων στην κυπριακή ΑΟΖ. Διότι
η τουρκική παρουσία στην κυπριακή
ΑΟΖ, όπως και η παρουσία των τουρ-

Ως προς την Αμμόχωστο είναι βέβαια δεδομένο ότι πραγματοποίηση της πρό-

θεσης αυτής θα καταστήσει τις συνομιλίες άνευ αντικειμένου, αφού η επιστροφή της συνιστούσε πάντοτε θεμελιακή αντίληψη της λύσης.
κικών στρατευμάτων και η κατοχή,
αφορά την οριστική και μόνιμη αποκατάσταση της κυριαρχίας του κράτους που μόνο με τη λύση θα επέλθει
και όχι με μια προσωρινή απόσυρση
των τουρκικών πλοίων ώστε να επαναρχίσουν οι συνομιλίες και που,
αν δεν αποδώσουν, είναι βέβαιο ότι
θα επανέλθουν.
Υπάρχει, όμως, και μια άλλη πτυχή με σημαντικές διπλωματικές διαστάσεις. Η ικανοποίηση μιας τέτοιας
προϋπόθεσης δεν εξαρτάται από
εμάς αλλά από την Τουρκία. Θέτον-

τας, λοιπόν, τέτοια άκαμπτη προϋπόθεση, θα ήταν ως να της δίδαμε
την πρωτοβουλία όσον αφορά την
επανέναρξη των συνομιλιών αφού,
αν η Τουρκία θέλει να διατηρεί την
αδιαλλαξία στην οποία συνεχώς
αναφερόμαστε, μπορεί κάλλιστα
να μην αποσύρει τα πλοία της και
έτσι να φράσσει τον δρόμο προς
τις συνομιλίες, ενώ θα φαίνεται ότι
αυτό γίνεται διότι εμείς οι ίδιοι θέσαμε μια προϋπόθεση που επηρεάζει
την επανέναρξη των συνομιλιών.
Θα καθιστάμεθα έτσι όμηροι της

Τουρκικής αρνητικότητας και αντί
να επιτύχουμε τον αντικειμενικό
σκοπό, που είναι η επανέναρξη των
συνομιλιών για λύση και για τις
οποίες όπως διακηρύσσουμε είμαστε
έτοιμοι, θα συμβάλλουμε στην παρεμπόδισή τους από την Τουρκία
αποδίδοντας στην παρουσία των
τουρκικών πλοίων τη σημασία και
τον ρόλο που η Τουρκία, εκμεταλλευόμενη την εύλογη ευαισθησία
μας, θέλει να της αποδίδουμε. Και
να είμαστε βέβαιοι ότι, με την άνευ
όρων επανέναρξη των συνομιλιών,
θα υπάρξει μέσω της διεθνούς διπλωματίας και απόσυρση των τουρκικών πλοίων.
Έπειτα είναι το θέμα των κυρώσεων της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας,
η επιδίωξη δηλαδή μέσω των εν λόγω κυρώσεων της απόσυρσης των
τουρκικών πλοίων από την κυπριακή
ΑΟΖ σε συμμόρφωση με το διεθνές
δίκαιο. Το θέμα όμως αυτό, ως θέμα
παραβίασης της κυριαρχίας κρατών
μελών της Ε.Ε., όπως το βλέπει και
η ίδια η Ε.Ε. τόσο για την Κύπρο
όσο και για την Ελλάδα, είναι ανεξάρτητο των συνομιλιών για λύση
του Κυπριακού και δεν πρέπει να
συνδέεται προς αυτές. Θα είναι βέβαια ευχής έργον να επιβληθούν
κυρώσεις που, όχι ως αυτοσκοπός
αλλά ως μέσον, θα είναι αποτελεσματικές στο να αποδώσουν το επιδιωκόμενο, αλλά έτερον εκάτερον.
Η όποια σύνδεση των κυρώσεων
και της αποτελεσματικότητάς τους
με τη συμμετοχή στις συνομιλίες
θα ήταν λάθος.
Είναι, λοιπόν, σημαντικό να αν-

ταποκριθούμε άμεσα και ανεπιφύλακτα όταν εκδηλωθεί η νέα πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα.
Θα είναι τότε τρομερά δύσκολο για
την Τουρκία να μην ανταποκριθεί
σε πρόσκληση για συνομιλίες από
εκεί που έμειναν στο Κραν Μοντάνα,
δηλαδή στη βάση του πλαισίου του,
και να παραπέμπει σε άλλη μορφή
λύσης. Για τούτο,όμως, εξυπακούεται
και η δική μας ευθεία και ρητή βεβαίωση προς τον Γενικό Γραμματέα
ότι το πλαίσιό του είναι αποδεκτό
ως η βάση για την επιδιωκόμενη
λύση, διαψεύδοντας τις οποιεσδήποτε τουρκικές αιτιάσεις, που και
τώρα ακούγονται, ότι και εμείς οι
ίδιοι επιθυμούμε άλλη λύση από
εκείνη της διζωνικής και δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα σύμφωνα με τα ψηφίσματα
των Η.Ε. και τις διαχρονικές δεσμεύσεις όλων. Η επί τούτου δική
μας ξεκάθαρη θέση θα μεταθέσει
το βάρος στην Τουρκία να αποδεχθεί
το πλαίσιο του γενικού γραμματέα
όπως και στον ίδιο, συνεπικουρούμενο από την ευρωπαϊκή και διεθνή
διπλωματία, να οδηγήσει την Τουρκία στις συνομιλίες σε αυτή τη βάση.
Αλλιώς, θα βρεθούμε στο στάδιο
της κατάρρευσης του ίδιου του στάτους κβο και θα οδηγηθούμε σε μια
διχοτομική λύση συνομοσπονδιακής
ή άλλης μορφής.

* Συνέχεια του άρθρου της έκδοσης
της 23ης Αυγούστου 2020
Ο κ. Δημήτριος Χατζηχαμπής είναι τέως
πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου.
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Συνασπισμός χωρών Αν. Μεσογείου για ΦΑ
Ο πολιτικός ρόλος του Forum και οι οικονομίες κλίμακος του οργανισμού προς αξιοποίηση των ενεργειακών αποθεμάτων
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Καθοριστικό βήμα στην ενίσχυση
της ενεργειακής ασφάλειας των
χωρών στης ανατολικής Μεσογείου,
αλλά και της μείωσης των προστριβών στην ευρύτερη περιοχή, αποτελεί η θεσμοθέτηση του περιφερειακού οργανισμού «East Mediterranean Gas Forum» (EMGF), ο
οποίος από την περασμένη Τρίτη
αποτελεί μια πραγματικότητα. Η
υπογραφή του καταστατικού, που
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά,
θέτει τις βάσεις εμπέδωσης της
συνεργασίας και ασφάλειας μεταξύ
όλων των παράκτιων χωρών της
περιοχής. Με πυρήνα ως ιδρυτικά
μέλη την Κύπρο, Ελλάδα, Ιταλία,
Ιορδανία, Αίγυπτο, το Ισραήλ και
την Παλαιστινιακή Αρχή, το φόρουμ έχει ως κορυφαία φιλοδοξία
να καταστήσει τον φυσικό πλούτο
και πιο συγκεκριμένα τους ενεργειακούς πόρους της περιοχής, ως
καταλύτη για συνεργασία στην περιοχή αντί για διενέξεις.
Το «East Mediterranean Gas Forum» ουσιαστικά θα λειτουργήσει
ως η πλατφόρμα εκείνη που θα δημιουργήσει ένα κοινό πεδίο δράσης
των κρατών μελών του, στον οικονομικό και πολιτικό τομέα. Το
πόσο σημαντικό εργαλείο για τα
ενεργειακά της περιοχής είναι το
ενεργειακό φόρουμ, αποκαλύπτεται
και από το ζωηρό ενδιαφέρον τρίτων χωρών όπως των ΗΠΑ, της
Γαλλία καθώς και της Ε.Ε που συμμετέχουν ήδη με ρόλο παρατηρητή.
Κοινή πεποίθηση των ιδρυτικών
μελών, όπως τονίσθηκε κατά την
διαδικτυακή καταστατική διαδικασία, είναι πως το ενεργειακό φόρουμ δεν ιδρύθηκε ως ένας συνασπισμός ενάντια σε οποιοδήποτε
κράτος.
Στο πνεύμα αυτό, το φόρουμ εί-

ποιήσουν τις υπάρχουσες και μελλοντικές υποδομές φυσικού αερίου
μέσω διαδραστικής συνεργασίας
με τη βιομηχανία φυσικού αερίου
και άλλους ενδιαφερόμενους, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών, εμπόρων, χρηματοδοτικών οντοτήτων.
Για το σκοπό αυτό, η Συμβουλευτική
Επιτροπή Βιομηχανίας Φυσικού Αερίου (GIAC) συγκροτήθηκε ως μόνιμη πλατφόρμα διαλόγου μεταξύ
κυβερνήσεων και άλλων επιχειρηματικών εταίρων.
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Το «East Mediterranean
Gas Forum ιδρύθηκε επίσημα ως περιφερειακός
διακυβερνητικός οργανισμός, μόλις 20 μήνες μετά από πρωτοβουλία της
Αιγύπτου, πρωτοβουλία
η οποία υποστηρίχθηκε
εξαρχής από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Περιφερειακή συνεργασία

ναι ανοιχτό στα κράτη με την προϋπόθεση ότι αποδέχονται τις αρχές
και τις αξίες του φόρουμ.

Βασική αρχή
Όπως καταγράφεται στην Κοινή
Διακήρυξη, βασική αρχή του του
EMGF, αποτελεί ο πλήρης σεβασμός
των δικαιωμάτων των μελών του
σε ό,τι αφορά τους φυσικούς τους
πόρους, σύμφωνα πάντα με το Διεθνές Δίκαιο. Ο οργανισμός δεν αποκλείει οποιαδήποτε χώρα, με το καταστατικό του να αναφέρει ρητά
ότι «κάθε χώρα της Ανατολικής Μεσογείου μπορεί να υποβάλει αίτηση
προσχώρησης ως μέλος και κάθε
άλλη χώρα, περιφερειακός ή διεθνής
οργανισμός, μπορεί να υποβάλει
αίτηση προσχώρησης ως παρατηρητής, υπό την προϋπόθεση ότι
συμμερίζεται τις ίδιες αξίες και στόχους με το EMGF, καθώς και την
προθυμία να συνεργαστεί προς όφελος ολόκληρης της περιοχής». Στο
πνεύμα αυτό, το φόρουμ δεν κλείνει
τις πόρτες του ούτε στην Τουρκία
η οποία όπως τονίσθηκε θα μπορούσε να ενταχθεί σε αυτήν την
ομάδα, εφόσον εγκαταλείψει την
πρακτική των προκλήσεων και έκνο-

Ως ιστορική μέρα χαρακτήρισε την υπογραφή του καταστατικού ίδρυσης του EMGF η υπουργός Ενέργειας Νατάσα Πηλείδου, εξέλιξη που σηματοδοτεί, όπως τόνισε, ένα ορόσημο στις προσπάθειες όλων για ευημερία των λαών της περιοχής.
μων ενεργειών και σεβαστεί τις
αξίες και τις αρχές που διέπουν τον
περιφερειακό οργανισμό.

Το φόρουμ
Το «East Mediterranean Gas Forum» θα έχει ως έδρα το Κάιρο και
θα αποτελεί ουσιαστικά τον συγκεντρωτικό πόλο των παραγωγών
φυσικού αερίου στην περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου καθώς και

των καταναλωτών. Στο φόρουμ θέση
θα έχουν και οι χώρες εκείνες από
τις οποίες θα διέλθουν οι ενεργειακοί
διάδρομοι της ανατολικής Μεσογείου. Η δημιουργία ενός κοινού
οράματος και ενός δομημένου πολιτικού διαλόγου θεωρείται πρωταρχικής σημασίας, επιδίωξη που
όπως πιστεύεται θα οδηγήσει στην
ανάπτυξη μιας βιώσιμης περιφερειακής αγοράς φυσικού αερίου και

θα ξεκλειδώσει το ενεργειακό δυναμικό της περιοχής προς όφελος
και ευημερία των πολιτών των κρατών της περιοχής. Όπως αναφέρεται
ρητά στο καταστατικό, το EMGF
θα σεβαστεί πλήρως τα δικαιώματα
των μελών του έναντι των φυσικών
τους πόρων, σύμφωνα με το διεθνές
δίκαιο. Θα στηρίξει τις προσπάθειές
τους να αποκομίσουν έσοδα από
τα αποθέματά τους, να χρησιμο-

Εκτός από τη συνεργασία σε οικονομικό επίπεδο, το EMGF θα
συμβάλει στην προώθηση της περιφερειακής σταθερότητας δημιουργώντας ένα περιβάλλον εμπιστοσύνης, ευημερίας, σταθερότητας και σχέσεων καλής γειτονίας
μέσω της περιφερειακής ενεργειακής συνεργασίας. Πέρα από τις
βασικές αρχές συμμετοχής στον
περιφερειακό οργανισμό, το καταστατικό προσδιορίζει και τους επιμέρους κανόνες συμμετοχής κρατών αλλά και οργανισμών. Στο πλαίσιο αυτό, το EMGF εκτιμά την εποικοδομητική στάση και την εκτενή
υποστήριξη που έλαβε, κάτι που
όπως τονίζεται αντικατοπτρίζεται
στο ενδιαφέρον πολλών διεθνών
οργανισμών να συμμετάσχουν στις
δραστηριότητές του και στην εποικοδομητική συνεργασία με διεθνείς
εταίρους, όπως η ΕΕ και η Παγκόσμια Τράπεζα.
Σημειώνεται πως εκτός από τα
ιδρυτικά μέλη-κράτη στο φόρουμ
θα συμμετέχουν σε διάφορες επιτροπές και εταιρείες από τις χώρες
αυτές. Οι εταιρείες, όπως διευκρινίστηκε, συμμετέχουν σε ξεχωριστές επιτροπές όπου και εκείνες
έχουν ένα συνεχή διάλογο όσον
αφορά τα εμπορικά θέματα.

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΟΥ ΛΟΪΖΟΥ ΠΑΡΡΑ
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Η απαξίωση της πολιτικής κι η πολιτική της απαξίωσης

πάρχουν δύο βασικά ήδη διαφθοράς. Η «μικρή – λιπαντική»
και η «μεγάλη – διοικητική».
Στην πρώτη οι δημόσιοι λειτουργοί
πρώτης γραμμής λαδώνονται από
τους πολίτες, εν είδει «γρηγορόσημου», για μια θέση μπροστά στην
ουρά του ΚΕΠ, για κάποια επέμβαση
σε δημόσιο νοσοκομείο, ή για να
εξασφαλίσουν μια μικρή εξαίρεση
από την πολεοδομία.
Στην Κύπρο, εδώ και αρκετά χρόνια, ξεφύγαμε από τις «λιπαντικές»
διαδικασίες και περάσαμε στις διοικητικές. Μίζες για κατασκευαστικά
έργα, εξοπλιστικά προγράμματα
και υπηρεσίες εκατομμυρίων καταλήγουν στις τσέπες ανώτερων
κρατικών αξιωματούχων και διεφθαρμένων πολιτικών προσώπων.
Τα τελευταία χρόνια μάλιστα, εξελίξαμε το ζήτημα σε σημείο που να
αγγίζει τα όρια της παγκόσμιας πρωτοτυπίας. Ενώ βελτιώνεται ο βαθμός
διαφθοράς των δημοσίων λειτουργών σε όλες τις βαθμίδες, η εκτελεστική εξουσία έκανε βουτιά στο
μέλι. Σύμφωνα με πληροφορίες που
έχουν δει κατά καιρούς τα φώτα
της δημοσιότητας, τουλάχιστον
πέντε μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένου και
του Προέδρου της Δημοκρατίας,
έχουν/είχαν εμπλακεί προσωπικά
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Ενώ βελτιώνεται ο βαθμός διαφθοράς των δημοσίων λειτουργών σε
όλες τις βαθμίδες, η εκτελεστική εξουσία έκανε
βουτιά στο μέλι.
είτε διαμέσου των δικηγορικών τους
γραφείων, στην χορήγηση διαβατηρίων. Η υπόθεση είναι για case
study στο πεδίο της σύγκρουσης
συμφερόντων. Ενέκριναν πολιτογραφήσεις τις οποίες οι ίδιοι υπέβαλαν στον εαυτό τους προς έγκριση
και φυσικά με το αζημίωτο για τις
παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον
κάθε επενδυτή. Ταυτόχρονα θέσπιζαν τις ασφαλιστικές δικλίδες τις
οποίες οι ίδιοι στη συνέχεια παρέκαμπταν, δίνοντας διαβατήρια σε
αμφιβόλου ποινικού μητρώου επενδυτές. Όλα αυτά φτάνουν και περισσεύουν, για να είχαν προ πολλού
παραιτηθεί του αξιώματός τους.
Πέραν της διαφθοράς, η χώρα
βρίσκεται σε πολυεπίπεδο και αυτοτροφοδοτούμενο τέλμα. Όλη η
πολιτική του Προέδρου Αναστασιάδη και του υπουργού Εξωτερικών
στο Κυπριακό, συμπυκνώνεται σε

« Όταν βάζεις βέτο για την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων επί ανεξάρτητου ζητήματος, τότε πρόκειται για στυγνό εκβιασμό και κατάχρηση του δικαιώματος που σου δόθηκε για βέτο».
πέντε κυρώσεις –αβέβαιου αποτελέσματος– έναντι πέντε φυσικών
προσώπων που συνδέονται με τις
τουρκικές εταιρείες γεώτρησης.
Μοιάζουν να αδιαφορούν παντελώς
για τη γελοιοποίηση της χώρας ή
ακόμα και για τον κίνδυνο να διασαλευτούν οι σχέσεις μας με τους
Ευρωπαίους εταίρους, φτάνει να
κερδίσουν την εσωτερική κοινή

γνώμη. Δεν φτάνει που μας είχαν
στην μπούκα για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, επανήλθαμε με
πείσμα τρίχρονου παιδιού, να μπλοκάρουμε την ομοφωνία των κρατών-μελών για τις κυρώσεις κατά
της Λευκορωσίας, με επιχείρημα
παντελώς ξένο ως προς τις εν λόγω
κυρώσεις. Βέτο βάζει κανείς όταν
διαφωνεί επί της ουσίας του ζητή-

ματος που τίθεται υπό συζήτηση.
Όταν βάζεις βέτο για την εξυπηρέτηση ιδίων συμφερόντων επί ανεξάρτητου ζητήματος, τότε πρόκειται
για στυγνό εκβιασμό και κατάχρηση
του δικαιώματος που σου δόθηκε
για βέτο.
Παρεπόμενο της λαϊκίστικης
προσέγγισης είναι βεβαίως το άλυτο
Κυπριακό, ο εποικισμός της Αμμοχώστου και η μη εκμετάλλευση των
όποιων κοιτασμάτων αερίου υπάρχουν στην κυπριακή ΑΟΖ. Παράλληλα απενοχοποιείται σιγά-σιγά η
Τουρκία για τη συνεχιζόμενη κατοχή
καθώς η αδιαφορία της Κυπριακής
Δημοκρατίας έναντι των Τουρκοκυπρίων, είναι κάτι παραπάνω από
οφθαλμοφανής στους διεθνείς διπλωματικούς κύκλους. Την ίδια ώρα
η οικονομία βρίσκεται εκ νέου σε
τέλμα καθώς ουδέποτε καταρτίσαμε
το παραμικρό πλάνο μετασχηματισμού της προς εκμετάλλευση νέων
τομέων και ευκαιριών με μακρόπνοη
προοπτική και οφέλη. Με το πρώτο
εμπόδιο, είτε αυτό είναι μια κρίση,
είτε μια πανδημία, η γύμνια της πολιτικής της αρπαχτής στέλνει την
ανεργία στα ύψη και την οικονομία
σε ύφεση.
Κι έπειτα είναι το παράδοξο της
κοινωνίας των απαθών οπαδών. Του
όχλου που από τον καναπέ του επα-

ναστατεί μέσω του Facebook για
τρία ολόκληρα μερόνυχτα επειδή
τα έργα τέχνης ενός αγνώστου προσέβαλαν τα θεία, αλλά με υποδειγματική απάθεια θα αλλάξει κανάλι
όταν η διαφθορά αδειάζει τα κρατικά
ταμεία. Ενώ σε ανεπτυγμένες δημοκρατίες ο πλουραλισμός στην
ενημέρωση με τον ερχομό των ιδιωτικών ΜΜΕ έχει κατακερματίσει το
εκλογικό σώμα, περιορίζοντας την
πόλωση, στην Κύπρο παρατηρείται
έντονη πόλωση με συντριπτική ομογνωμία στο εκλογικό σώμα, ελλείψει
ουσιαστικού πλουραλισμού στην
ενημέρωση.Το χειρότερο δε απ’ όλα
είναι πως το δηλητήριο που χύνεται
στην προσπάθειά να χειραγωγηθεί
η κοινή γνώμη, υπονομεύει τις προοπτικές δημοκρατικής ωρίμανσης
πολιτών και θεσμών, αλλά και τις
μελλοντικές μας σχέσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους. Απαξιώνει τόσο
την πολιτική ως συστατικό στοιχείο
της δημοκρατίας, όσο και τους πολιτικούς και θα αποδειχτεί καταλυτική όταν η κοινωνία κληθεί να τοποθετηθεί. Ούτε χώρος για διάλογο
θα έχει απομείνει μέχρι τότε, ούτε
κανείς άγραφος κανόνας διαβούλευσης και αμοιβαίας ανοχής.

Ο κ. Πάνος ΛοΐζουΠαρράς είναι
οικονομολόγος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

l

9

Στην αστυνομία το πόρισμα Καλογήρου

Αρχίζει έρευνα για τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες που καταγράφονται, την ώρα που η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την 4η Σεπτεμβρίου, μαζί με την
παράδοση του πορίσματος Καλογήρου στο Υπουργικό Συμβούλιο,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προανήγγειλε την ανάκληση εφτά διαβατηρίων στο γαλλικό πρακτορείο
ειδήσεων. Το πόρισμα δεν είχε δημοσιοποιηθεί στο κοινό, όμως παραδόθηκε στη σκιά των δημοσιευμάτων του Al Jazeera και εν μέσω
έντονης κριτικής που δέχτηκε η
κυβέρνηση, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στις Βρυξέλλες, για κατάχρηση του επενδυτικού προγράμματος. Ακολούθησε η αποκάλυψη
των ευρημάτων της έκθεσης από
την «Κ», όπου επιρρίπτονταν σαφείς
ευθύνες στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Οικονομικών, στο Υπουργικό Συμβούλιο και στους μεσάζοντες. Κα-

γενικό εισαγγελέα Γιώργο Σαββίδη
ούτως ώστε να τοποθετηθεί επί του
θέματος, ωστόσο μέσω του γραφείου
Τύπου του έστειλε το μήνυμα πως
δεν θέλει να σχολιάσει οτιδήποτε
αφορά τις πολιτογραφήσεις. Σύμφωνα με ανακριτικούς κύκλους, το
πόρισμα έχει σταλεί στην αστυνομία
η οποία έχει ξεκινήσει το ανακριτικό
έργο, βάσει των διαπιστώσεων και
εισηγήσεων της τριμελούς επιτροπής υπό την Προεδρία Καλογήρου.
Το πόρισμα Καλογήρου παρουσιάζει
ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες, ενδεχόμενα διοικητικά αδικήματα,
ανεπάρκεια και υποστελέχωση, σε
ένα πρόγραμμα στο οποίο, κατά
τα άλλα, βασίστηκε η κυπριακή οικονομία μετά την κατάρρευση του
χρηματοπιστωτικού, ενώ καταθέτει
και εισηγήσεις βελτίωσής του και
ποιες πολιτογραφήσεις μπορούν
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Την Τρίτη συνέρχεται το
Υπουργικό, όπου αναμένεται να καταθέσει εισήγηση ο Νίκος Νουρής
για το πώς θα τύχει χειρισμού η έκθεση της τριμελούς επιτροπής.

Ευθύνες σε συγκεκριμένα δικηγορικά, ελεγκτικά
γραφεία και ζήτημα για
το κατά πόσο συγκεκριμένα τραπεζιτικά ιδρύματα ασκούσαν την
δέουσα επιμέλεια.

ταγράφονταν κυρίως ενδεχόμενες
ποινικές ευθύνες και σκανδαλώδεις
πρακτικές. Μέρες μετά τις αποκαλύψεις, η κυβέρνηση τηρεί σιγή ιχθύος για το θέμα. Από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας δεν φαίνεται να
ισχύει το ίδιο, καθώς το πόρισμα
Καλογήρου έχει αποσταλεί από τη
Νομική Υπηρεσία στην Αστυνομία,
ούτως ώστε να αναλάβει την έρευνα
για τις ποινικές ευθύνες που καταγράφονται.

Θέλουν χρόνο…
Η κυβέρνηση θέλει, όπως λέγεται,
χρόνο για το πώς θα τύχει πολιτικής
διαχείρισης το πόρισμα Καλογήρου.
Μετά την αποκάλυψη του πορίσματος από την «Κ» ο υφυπουργός παρά
τω Προέδρω Βασίλης Πάλμας ξεκαθάρισε στην «Κ» πως ο Νίκος
Νουρής δηλαδή, σε συνεργασία με
τον γενικό εισαγγελέα, ζήτησαν
ακόμα λίγες μέρες για να το μελετήσουν διεξοδικά. Όπως εξήγησε
«σε λίγες μέρες θα έχουν ολοκληρωμένη προσέγγιση, θα γίνει πιο
ενδελεχής τοποθέτηση είτε από τον
γενικό εισαγγελέα είτε από την κυβέρνηση».
Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει
επιλέξει βεβαίως στάση άμυνας.

Το πόρισμα Καλογήρου προτείνει την άμεση ανάκληση επτά περιπτώσεων, ενώ παρουσιάζει και άλλες δώδεκα που θα

πρέπει να εξεταστεί αν θα τους αποστερηθεί η υπηκοότητα.
Δεν είναι τυχαία η ρήξη Νουρή με
γενικό ελεγκτή, θέτοντας ζήτημα
υπέρβασης εξουσιών του δεύτερου
μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσής
του για τις πολιτογραφήσεις. Υπενθυμίζεται πως ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης έχει ήδη δημοσιοποιήσει δικό
του πόρισμα βάσει πέντε περιπτώσεων πολιτογραφήσεων, η οποία
εντοπίζει σωρεία παραπτωμάτων.
Ενόχληση έχει εκφράσει ο Νίκος
Νουρής πολλές φορές για τις διαρροές εγγράφων και πορισμάτων
που, όπως λέει, πλήττουν την εικόνα
της χώρας. Ενδεικτικές και οι «ανακρίσεις» που ξεκίνησε στο Υπουργείο Εσωτερικών όταν πρωτοακούστηκε εντός της κυβέρνησης η διαρροή στο Al Jazeera για να εντοπιστεί
ο «υπεύθυνος». Θα έχει συνεπώς
τη δική του σημασία αν στο όνομα
της δημόσιας εικόνας και επίκλησης
του δημοσίου συμφέροντος, ο Νίκος
Νουρής επιλέξει να μην ανακοινωθεί
κάτι επί του παρόντος μετακυλύοντας το θέμα λίγο πιο κάτω. Αξίζει
να σημειωθεί πως ο ίδιος ήταν θιασώτης της συνέχισης του προγράμματος, αναφέροντας μόλις διορίστηκε πως βοήθησε «τα μέγιστα»
στην κυπριακή οικονομία. Το πώς
θα κινηθεί, λοιπόν, θα διαπιστωθεί

στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο
που θα πραγματοποιηθεί στις 29
Σεπτεμβρίου.
Στο τραπέζι του Υπουργικού Συμβουλίου υπάρχουν δύο εναλλακτικές:
• Να προχωρήσει η κυβέρνηση
αμέσως σε ανάκληση των επτά περιπτώσεων όπου υπάρχουν ψευδείς
δηλώσεις και παραστάσεις.
• Να αναμένει και την ολοκλήρωση των ευρημάτων της τετραμελούς επιτροπής υπό την προεδρία
Μύρωνα Νικολάτου που διερευνά
όλες τις πολιτογραφήσεις από το
2007 μέχρι και σήμερα.

Μέχρι πιο κάτω
Υπάρχουν πολιτικοί κύκλοι πάντως που εκτιμούν ότι η κυβέρνηση
δεν θα λάβει την όποια απόφαση
τώρα, αλλά θα αναμένει και τα αποτελέσματα της τετραμελούς επιτροπής που όρισε η Γενική Εισαγγελία.
Σε αυτό σίγουρα ρόλο παίζουν οι
βουλευτικές εκλογές, καθώς η συζήτηση του πορίσματος στον προεκλογικό, μόνο κακό μπορεί να προκαλέσει στην κυβερνώσα παράταξη.
Και δεν είναι μόνο αυτό. Πολιτικοί
κύκλοι σημειώνουν πως αρκετές
πιέσεις θα ασκηθούν από παρόχους
υπηρεσιών που –είτε εμπλέκονται

είτε όχι στις προβληματικές περιπτώσεις– θεωρούν πως το πρόγραμμα επενδύσεων έχει βοηθήσει πολύ
την κυπριακή οικονομία.
Όλο αυτό βεβαίως ενδεχομένως
να οδηγήσει –δικαίως ή αδίκως–
στο συμπέρασμα πως επιχειρείται
συγκάλυψη του όλου θέματος από
την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση έχει
άλλωστε βεβαρημένο παρελθόν,
αν κρίνουμε από την αντιμετώπιση
του πορίσματος για την κατάρρευση
του Συνεργατισμού. Και αυτό θα
είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο
που θα πρέπει να αντιμετωπίσει,
λίγο πριν από τις εκλογές η κυβέρνηση. Θα πρέπει δηλαδή να απαντήσει για ποιο λόγο συστάθηκε νέα
επιτροπή που θα ελέγξει όλες ανεξαιρέτως τις πολιτογραφήσεις, δεδομένου ότι οι 26 είχαν ανατεθεί
στην τριμελή επιτροπή της Καλογήρου. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η τετραμελής επιτροπή δεν
θα έχει άπλετο χρόνο, αλλά το χρονοδιάγραμμα δεν πρέπει να ξεπερνά
τους εννέα μήνες. Χρονοδιάγραμμα
που βολεύει αν λάβει κανείς υπόψη
πως τότε θα τελειώσει και ο προεκλογικός.
Η «Κ» προσπάθησε να επικοινωνήσει επανειλημμένως με τον

να ανακληθούν άμεσα.
Οι περιπτώσεις που βάσει του
πορίσματος μπορούν να τύχουν
αποστέρησης διαβατηρίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες.
1. Επτά πρόσωπα που εξασφάλισαν την πολιτογράφηση με ψευδείς παραστάσεις και βάσει του νόμου μπορεί να τους αποστερηθεί η
ιδιότητα του Κύπριου πολίτη ή ακόμη και παραπομπή στον γενικό εισαγγελέα για διερεύνηση τυχόν
διάπραξης ποινικών αδικημάτων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις συγκαταλέγεται ο γνωστός πλέον Μαλαισιανός καταζητούμενος Τζο Λόου,
δύο περιπτώσεις που αποκάλυψε
το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων
Mehdi Ebrahimi Eshratabadi (Tony
Newman) και Maleksabet Ebrahimi
που καταζητούνται διεθνώς από
την Interpol και μία Καμποτζιανή
υπήκοος. Σε αυτές τις περιπτώσεις
συμπεριλαμβάνονται και τα μέλη
της οικογένειάς τους.
2. Δώδεκα περιπτώσεις κινεζικής
και ρωσικής υπηκοότητας που γίνεται εισήγηση να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποστέρησης της ιδιότητας του πολίτη, δεδομένου ότι
καταζητούνται από τις αρχές της
χώρας τους.

Τι θα διερευνηθεί
Από τις εν λόγω περιπτώσεις,

προκύπτουν ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα βάσει της έκθεσης Καλογήρου, που θα
πρέπει να ερευνήσει εκτενέστερα η αστυνομία. Το πόρισμα Καλογήρου θεωρεί για
παράδειγμα πως συγκεκριμένες αρχές θα πρέπει να κάνουν μεγαλύτερο έλεγχο και
ίσως να λογοδοτήσουν για παραλείψεις ή καταχρήσεις:

Ο Παγκύπριος Δικηγορικός

Σύλλογος, θα πρέπει να ελέγξει τέσσερα δικηγορικά γραφεία, κατά πόσο άσκησαν τη
δέουσα επιμέλεια και σωστές
διαδικασίες προσδιορισμού
ταυτότητας πελατών.

Ο Σύνδεσμος Ελεγκτών Κύ-

πρου θα πρέπει να ερευνήσει

τρία λογιστικά / ελεγκτικά
γραφεία, για το κατά πόσο

άσκησαν δέουσα επιμέλεια
και σωστές διαδικασίες όταν
συνήψαν πελατειακές σχέσεις με τους επενδυτές.

Ο γενικός εισαγγελέας θα

πρέπει να ερευνήσει κατά πόσο προκύπτουν ποινικά αδικήματα για δύο δικηγορικά γραφεία. Το ένα που φέρεται η
ένορκος δήλωση να υπογράφηκε από άλλον στο επαρχιακό δικαστήριο Πάφου, δεδομένου ότι η αιτήτρια δεν βρισκόταν στην Κύπρο και το άλλο για να διαφανεί κατά πόσο
το δικηγορικό γραφείο γνώριζε ότι πελάτης του έδωσε
ψευδή στοιχεία, ακόμη και
διαφορετικό όνομα.

Η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να ελέγξει πέντε τραπεζικά ιδρύματα αν ασκούσαν τη

δέουσα επιμέλεια.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
θα πρέπει να ερευνήσει δύο
εταιρείες για το αν προκύ-

πτουν διοικητικά αδικήματα.
Η μία εκ των οποίων φέρεται
να παρείχε διοικητικές υπηρεσίες χωρίς να κατέχει τη
νενομισμένη άδεια.

ΑΡΘΡΟ / Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Γ

Το παζάρι των χρυσών διαβατηρίων και ο διασυρμός της Κ.Δ.

ια τα χρυσά διαβατήρια λέγονται διάφορα. Ο λαός, όμως,
έχει μνήμη και κρίση…Το
επενδυτικό πρόγραμμα της Κύπρου
σχεδιάστηκε, αρχικά, ως εργαλείο
για ώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης
προς όφελος της κοινωνίας. Στόχος
ήταν η προσέλκυση επενδύσεων
για προώθηση των νέων τεχνολογιών και της έρευνας, για δημιουργία
νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας
και ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, μέχρι
το 2013, είχαν παραχωρηθεί από
δύο κυβερνήσεις λιγότερα από 200
διαβατήρια.
Η κυβέρνηση Αναστασιάδη - ΔΗΣΥ, από τον δεύτερο μήνα της διακυβέρνησής της, αλλάζοντας καταχρηστικά τα κριτήρια και αγνοώντας τους απαιτούμενους ελέγχους,
με αδιαφανείς διαδικασίες, μετέτρεψε το επενδυτικό πρόγραμμα
σε βιομηχανία χρυσών διαβατηρίων,
ένα φαγοπότι δισεκατομμυρίων για
κυκλώματα και μεσάζοντες.
Οι αριθμοί αποκαλύπτουν την
πραγματικότητα. Έδωσαν πάνω
από 4.000 διαβατήρια, δεκαπενταπλασιάζοντας τον αριθμό των πολιτογραφήσεων και αδιαφορώντας
για τους σεσημασμένους απατεώνες της υφηλίου, οι οποίοι αγόρασαν
την κυπριακή υπηκοότητα. Ως αποτέλεσμα, διέσυραν την Κύπρο διε-
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Ας κρύβεται, λοιπόν,
η κυβέρνηση πίσω από
το δάκτυλό της. Το μέγεθος και η σοβαρότητα
του σκανδάλου δεν μπορούν να καλυφθούν.
θνώς, δημιούργησαν μια φούσκα
στην κυπριακή οικονομία, η οποία
συνέβαλε στην εκτόξευση των τιμών των ακινήτων και των ενοικίων
και επέτρεψαν την ανεξέλεγκτη
ανέγερση ψηλών κτηρίων, χωρίς
σαφή περιβαλλοντικά και πολεοδομικά κριτήρια.
Σωρεία καταγγελιών εναντίον
της Κύπρου κάνουν λόγο για περιπτώσεις προσώπων που κατά τον
χρόνο των πολιτογραφήσεων ήταν,
ήδη, γνωστοί εγκληματίες παγκόσμιας εμβέλειας και δικτάτορες.
Ορισμένοι εξ αυτών είναι «συμπατριώτες» μας από τη Μαλαισία, την
Καμπότζη, τη Σαουδική Αραβίακαι
αλλού, οι οποίοι δεν ήρθαν ποτέ
στην Κύπρο.
Καταγγελίες και αποκαλύψεις
εις βάρος της Κύπρου έγιναν από
την Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο,
το Συμβούλιο της Ευρώπης, την
Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νο-

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε με έντονο
τρόπο στις απαράδεκτες παραβιάσεις του κράτους δικαίου, τονίζοντας πως
δεν είναι ανεκτή η πώληση των χρυσών διαβατηρίων.
μισματικό Ταμείο, τον ΟΟΣΑ, τη
Διεθνή Διαφάνεια, το Διεθνές Παρατηρητήριο για το έγκλημα και τη
διαφθορά, ακόμα και από την πολιτική ομάδα του ΔΗΣΥ, το Ευρω-

παϊκό Λαϊκό Κόμμα. Η Κυβέρνηση
σφυρίζει αδιάφορα, αλλά η Κομισιόν
προειδοποιεί, επανειλημμένα, με
λήψη νομικών μέτρων για το πρόγραμμα πολιτογραφήσεων και απαι-

τεί από την Κύπρο αυστηρότητα
στην ανάκληση πολιτογραφήσεων.
Ο αρμόδιος Επίτροπος, μάλιστα,
μας αποκάλυψε πως η Ε.Ε. προειδοποίησε την Κύπρο μερικές φορές,
ακόμη και γραπτώς, με επιστολή.
Από το επίσημο βήμα της ολομέλειας
του Ευρωκοινοβουλίου, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, η πρόεδρος της
Κομισιόν, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, αναφέρθηκε με έντονο τρόπο
στις απαράδεκτες παραβιάσεις του
κράτους δικαίου, τονίζοντας πως
δεν είναι ανεκτή η πώληση των
χρυσών διαβατηρίων. Μάλιστα,
προειδοποίησε πως, πριν από το
τέλος του μήνα, η Κομισιόν θα εγκρίνει την πρώτη ετήσια έκθεση
για το κράτος δικαίου, με αναφορές
σ’ όλα τα κράτη μέλη.
Ας κρύβεται, λοιπόν, η κυβέρνηση πίσω από το δάκτυλό της. Το μέγεθος και η σοβαρότητα του σκανδάλου δεν μπορούν να καλυφθούν.
Η Κύπρος έπαθε μεγάλη ζημιά.Το
θέμα θα λήξει μόνο όταν τερματιστούν οι πρακτικές που υποσκάπτουν το κράτος δικαίου, πλήττουν
την οικονομία μας και διασύρουν
τη χώρα μας.
Οι ευθύνες τους είναι ασήκωτες.
Αντί να πάρουν άμεσα διορθωτικά
μέτρα, ώστε η χώρα μας να προσελκύσει σοβαρούς επενδυτές, κωλυσιεργούν και επιδίδονται σε επι-

κοινωνιακή διαχείριση του προβλήματος. Ανακοίνωσαν πως η κυβέρνηση θα ανακαλέσει 26 διαβατήρια
που δόθηκαν σε αμφιλεγόμενες περιπτώσεις, αλλά σκάλωσαν στη
«γραφειοκρατία». Κατέθεσαν, με
καθυστέρηση, στη Βουλή τους νέους
κανονισμούς, για ρύθμιση του προγράμματος, αλλά και πάλι ενσωμάτωσαν παραθυράκια και ασάφειες.
Διατυμπανίζουν «όλα στο φως»,
αλλά ακόμα κρύβονται για το θέμα
των 350 αιτήσεων πολιτογραφήσεων
που υποβλήθηκαν από μεγάλα γραφεία, με τα οποία συνδέεται ο ίδιος
ο Πρόεδρος, τρία μέλη της κυβέρνησης και δύο τέως υπουργοί. Η έκθεση Καλογήρου είναι καταπέλτης
με τρανταχτά στοιχεία, αλλά ο ΥΠΕΣ
θέλει να ρίξει στο σκοτάδι τις έρευνες, εκλιπαρώντας τον γενικό ελεγκτή να... σιγήσει. Και η διαφθορά
συνεχίζεται...
Καλούμε την κυβέρνηση να θέσει, επιτέλους, την Κύπρο και τα
συμφέροντα του κυπριακού λαού
πάνω από τις μπίζνες των ημετέρων
της. Απαιτείται πολιτική βούληση
και αποφασιστικότητα για να επανακτήσει η Κύπρος την αξιοπιστία
της. Ανταποκριθείτε, έστω και την
υστάτη.

Ο κ. Γιώργος Γεωργίου είναι ευρωβουλευτής του ΑΚΕΛ.
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Διπλωματικές εξελίξεις και Κυπριακό: 1955-1959
Της δρος ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑΓΚΟΥ

Συμπληρώνονται φέτος εξήντα χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Η υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου, οι οποίες οδήγησαν στην εγκαθίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας, υπήρξε το
επιστέγασμα των πολύπλοκων διπλωματικών διεργασιών, καθώς και
άλλων εξελίξεων, που έλαβαν χώρα
κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας
του 1950.
Την επαύριον του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου, η Βρετανία κλήθηκε να
αντιμετωπίσει διάφορες προκλήσεις
στην Αυτοκρατορία της, όπως για
παράδειγμα, την απώλεια της Ινδίας
το 1947. Λόγω της σταδιακής αποχώρησής της από διάφορες κτήσεις
της, η Βρετανία επιθυμούσε να διατηρήσει την ηγεμονική της θέση
στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Σύντομα, όμως, αντιμετώπισε δυσχέρειες
και σε αυτό τον χώρο που την ώθησαν να αναζητήσει συμμάχους, με
πιο σημαντικό την Τουρκία. Η Κύπρος παρέμενε το μόνο έδαφος στην
περιοχή στο οποίο οι Βρετανοί είχαν
πλήρη κυριαρχία. Έτσι κατά την
περίοδο 1945-1955 το Λονδίνο διατήρησε άκαμπτη στάση στο Κυπριακό, απορρίπτοντας τις διεκδικήσεις
των Ελλήνων Κυπρίων για ένωση
με την Ελλάδα, τονίζοντας επανειλημμένα ότι το θέμα είχε κλείσει.
Το 1955, η έναρξη του απελευθερωτικού αγώνα της Εθνικής Οργάνωσης Κυπρίων Αγωνιστών
(Ε.Ο.Κ.Α.)– με στόχο την ένωση της
Κύπρου με την Ελλάδα – μετέβαλε
ριζικά τα δεδομένα και ανάγκασε
τους Βρετανούς να τροποποιήσουν
τη θέση τους και να διαπραγματευτούν το μέλλον της Κύπρου. Ωστόσο,
οι Βρετανοί ενέπλεξαν στις πρωτοβουλίες αυτές και την Τουρκία. Ειδικότερα, για τους Βρετανούς, η διατήρηση της τουρκικής φιλίας ήταν
θέμα υψίστης σημασίας και σταδιακά
επιδίωξαν να επισημοποιήσουν την
εμπλοκή της Τουρκίας στην υπόθεση
της Κύπρου. Το γεγονός αυτό απε-

τέλεσε αναπόφευκτα στοιχείο το
οποίο περιέπλεξε τα δεδομένα του
Κυπριακού Ζητήματος. Πράγματι,
το 1955 η βρετανική κυβέρνηση του
Anthony Eden (με πρωτοβουλία του
υπουργού Εξωτερικών Harold Macmillan) προχώρησε στη σύγκληση
Τριμερούς Διάσκεψης (με συμμετοχή
δηλαδή της Βρετανίας, της Ελλάδας
και της Τουρκίας) με σκοπό την αντιμετώπιση γενικότερων ζητημάτων
στην Ανατολική Μεσόγειο – μαζί
και της Κύπρου. Η Τουρκία αποδέχθηκε αμέσως την πρόσκληση. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ήταν εντελώς
αντίθετος με τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Διάσκεψη (στην οποία
οι Κύπριοι δεν είχαν προσκληθεί),
ενώ η Αθήνα αποφάσισε τελικά να
λάβει μέρος στη Διάσκεψη. Η Τριμερής κατέρρευσε τελικά στη σκιά
του ανθελληνικού πογκρόμ της 6ης
Σεπτεμβρίου στην Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη.
Ακολούθησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του αρχιεπισκόπου Μακαρίου και του νέου Βρετανού κυβερνήτη Sir John Harding (Οκτώβριος 1955 – Φεβρουάριος 1956)
αναφορικά με το μελλοντικό καθεστώς της Κύπρου. Οι συνομιλίες κατέληξαν τελικά σε αδιέξοδο και στην
απόφαση για εκτοπισμό του Αρχιεπισκόπου τον Μάρτιο του 1956. Η
βρετανική απόφαση για εξορία του
Αρχιεπισκόπου προκάλεσε ένταση
στις σχέσεις Ελλάδας - Βρετανίας.
Παράλληλα, η κλιμάκωση του αγώνα
της Ε.Ο.Κ.Α. οδήγησε στη σκλήρυνση της στάσης της Βρετανίας (αυτή
την περίοδο έχουμε τις πρώτες εκτελέσεις αγωνιστών της Ε.Ο.Κ.Α.) χωρίς
όμως να γίνει κατορθωτή η εξάρθρωση της Οργάνωσης.
Το 1956 οι Βρετανοί ανακοίνωσαν
τον διορισμό του επιφανούς νομικού
λόρδου Radcliffe με αποστολή την
εκπόνηση συντάγματος για την Κύπρο. Ωστόσο, σε περιφερειακό επίπεδο, η κρίση του Σουέζ, που κορυφώθηκε με την αποτυχημένη σύμπραξη Βρετανίας και Γαλλίας στην
Αίγυπτο, ενίσχυσε ακόμη περισσό-

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η υπογραφή των Συμφωνιών Ζυρίχης – Λονδίνου ήταν το επιστέγασμα πολύπλοκων διπλωματικών διεργασιών

Στη Νέα Υόρκη, ο υπ. Εξωτερικών της Τουρκίας, Φατίν Ζορλού, προσέγγισε τον Έλληνα ομόλογό του Ευ. Αβέρωφ για

έναρξη διμερών διαπραγματεύσεων, οι οποίες οδήγησαν στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1959.
τερο τη σημασία της Τουρκίας για
τους Βρετανούς. Πράγματι, η βρετανική υποστήριξη προς την Τουρκία
αυξανόταν όσο η τελευταία παρέμενε
η μόνη σταθερή και αξιόπιστη σύμμαχος της Βρετανίας στη Μέση Ανατολή, μακριά από την επιρροή του
Νασερισμού. Το Λονδίνο επομένως
επέλεξε να μη δυσαρεστήσει την
Άγκυρα. Τον Δεκέμβριο του 1956
παρουσιάστηκαν στο βρετανικό κοινοβούλιο οι προτάσεις Radcliffe, η
πιο ολοκληρωμένη συνταγματική
φόρμουλα, όπως σημειώνεται στη
σχετική βιβλιογραφία, που παρουσιάστηκε από τους Βρετανούς κατά
τη δεκαετία του 1950. Ωστόσο, οι
προτάσεις υπονομεύθηκαν από την
επίσημη δήλωση του Βρετανού
υπουργού Αποικιών Lennox-Boyd
που τις συνόδευε, σύμφωνα με την
οποία θα δινόταν χωριστό δικαίωμα
αυτοδιάθεσης σε Έλληνες και Τούρκους της Κύπρου (δήλωση διπλής
αυτοδιάθεσης). Η δήλωση δημιούργησε κεκτημένα για την Τουρκία
και έδωσε χώρο για δυναμική προ-

βολή των αξιώσεών της για διχοτόμηση.

Η επιστροφή Μακαρίου
Τον Μάρτιο του 1957, οι Βρετανοί
απελευθέρωσαν τον Αρχιεπίσκοπο
Μακάριο αν και δεν του επέτρεψαν
να επιστρέψει στην Κύπρο. Έτσι,
ο Αρχιεπίσκοπος εγκαταστάθηκε
στην Αθήνα όπου δραστηριοποιήθηκε σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση για το Κυπριακό
Ζήτημα. Είχε προηγηθεί η άνοδος
του Harold Macmillan στη βρετανική
πρωθυπουργία στις αρχές του χρόνου, γεγονός που σηματοδότησε
και μια αλλαγή στις επιδιώξεις του
Λονδίνου. Πράγματι, η Βρετανία
τώρα θεωρούσε ότι δεν είχε πια
ανάγκη την κυριαρχία ολόκληρης
της Κύπρου, αλλά αντίθετα θα μπορούσε να αρκεστεί σε βάσεις στο
νησί. Βέβαια, αυτή η απόφαση δεν
μετρίασε την επιθυμία της Βρετανίας
για διατήρηση της επιρροής της στη
Μέση Ανατολή, ούτε μείωσε την
εξάρτησή της από την Τουρκία η

οποία επιδίωκε ανοικτά πια τη διχοτόμηση.
Περί τα τέλη της χρονιάς ανέλαβε
καθήκοντα στο νησί ο νέος κυβερνήτης Sir Hugh Foot, ο οποίος προσπάθησε να εκπονήσει νέο συνταγματικό σχέδιο για την Κύπρο, πρωτοβουλία την οποία η Τουρκία αρνήθηκε να συζητήσει. Ακολούθησε
τον Ιανουάριο του 1958 η εξέγερση
των Τούρκων Κυπρίων, γεγονός που
προκάλεσε σημαντική ανησυχία στο
Λονδίνο και επηρέασε ακόμη περισσότερο τη βρετανική πολιτική, όπως
φάνηκε στην επόμενη βρετανική
διπλωματική πρωτοβουλία. Πράγματι,
το σχέδιο Μακμίλλαν, που προτάθηκε
το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, προνοούσε ανάμεσα σε άλλα, τη διατήρηση του βρετανικού καθεστώτος
για περίοδο επτά ετών, καθώς επίσης
συνεταιρισμό Ελλάδας και Τουρκίας
στη διοίκηση του τόπου. Ήταν σχέδιο ιδιαίτερα πολύπλοκο το οποίο
απορρίφθηκε αμέσως από την Ελλάδα και τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο
καθώς η εφαρμογή του θα οδηγούσε

Η 16η Αυγούστου έγινε 1 Οκτωβρίου λόγω θέρους…
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τον Μάρτιο του 1959 ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος από το μπαλκόνι της Αρχιεπισκοπής
έβγαλε σύντομο λόγο προς το συγκεντρωθέν
πλήθος: «Κλείσατε αυτό το όραμαν εις την
ψυχήν σας και να είστε βέβαιοι, απολύτως
βέβαιοι, ότι το νέον κράτος, το οποίον, διά
της θυσίας σας, διά της αγάπης σας, θεμελιούται σήμερον θα αποβεί κράτος ευημερίας
και προόδους, ηθικής και δικαιοσύνης, κράτος
του Θεού. Ζήτω η ελευθέρα και Ανεξάρτητος
Κύπρος!». Και εγένετο κράτος ανεξάρτητο,
η Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία από τις 16
Αυγούστου 1960 άρχισε να αναπνέει αέρα
ελεύθερο, αυτεξούσια, όσο φυσικά τα διάφορα
μητρικά δεσμά την εμπόδιζαν να αναπτυχθεί
ως ελεύθερον τέκνον. Είχαν προηγηθεί οι
πρώτες εκλογές, τον Δεκέμβριο του 1959,
κατά τις οποίες ο αρχιεπίσκοπος Μακάριος
εξασφάλισε το 66,85% των ψήφων. Ταυτόχρονα, πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την
τουρκοκυπριακή κοινότητα, η οποία εξέλεξε
στη θέση του αντιπροέδρου τον Φαζίλ Κιουτσούκ χωρίς ανθυποψήφιο.
Τα μεγάλα και σπουδαία για την Κύπρο
έγιναν όλα μέσα σε μία ημέρα, δηλαδή από
τις 15 έως τις 16 Αυγούστουτου 1960.Ο τελευταίος κυβερνήτης της Κύπρου Χιου Φουτ
διάβασε στην αίθουσα του Μεταβατικού
Υπουργικού Συμβουλίου την προκήρυξη της
βασίλισσας Ελισσάβετ, με την οποία ανακοίνωσε την εγκατάλειψη της αγγλικής κυριαρχίας στην Κύπρο. Οι γενικοί πρόξενοι
της Ελλάδας και της Τουρκίας Γ. Χριστόπουλος
και Β. Τουρέλ, ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Μακάριος Γ΄ και ο αντιπρόεδρος Φαζίλ Κιουτσούκ
υπέγραψαν μαζί με τον Χιου Φουτ τα κείμενα
των συμφωνιών ανεξαρτητοποίησης της Κύπρου. Το μεσημέρι της 16ης Αυγούστου έγινε
στο Κυβερνείο η υποστολή της βρετανικής
σημαίας και η έπαρση της κυπριακής.
Μεγάλη και σπουδαία ημέρα, λοιπόν, η
16η Αυγούστου για την Κύπρο, αλλά δεν
έμελλε να λάβει η ημέρα αυτή τη συμβολική
σπουδαιότητα που της αναλογούσε. Τρία
μόνο χρόνια εορτάστηκε βαρυθύμως ίσως

Μεγάλη και σπουδαία ημέρα, λοιπόν, η 16η Αυγούστου για την Κύπρο, αλλά δεν έμελλε να λάβει η ημέρα αυτή τη συμβολική σπουδαιότητα που της αναλογούσε. Τρία μόνο χρόνια εορτάστηκε βαρυθύμως ίσως η Ανεξαρτησία της Κύπρου εκείνη την ημέρα.
η Ανεξαρτησία της Κύπρου εκείνη την ημέρα.
Ώσπου, στις 11 Ιουλίου 1963… ελήφθη η
απόφαση υπ’ αριθμόν 9 του Υπουργικού
Συμβουλίου: «Κατά την σημερινήν αυτού
συνεδρίαν υπό την προεδρίαν της Α.Μ. του
Προέδρου της Δημοκρατίας Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου, το Υπουργικόν Συμβούλιον,
μεταξύ άλλων, 1. Ώρισεν ως ημέραν αργίας
και εορτασμού της Ανεξαρτησίας την 1ην
Οκτωβρίου αντί της 16ης Αυγούστου. […]».
Και εγένετο νέα εθνική ημέρα ην εποίησε
το Υπουργικό Συμβούλιο, η 1η Οκτωβρίου
και δεν άργησαν οι παραπολιτικές αντιδράσεις
στον Τύπο της εποχής. Διαβάζουμε στην

εφημερίδα «Εθνική», στις 14 Ιουλίου 1963:
«Ας μεταθέσωμεν επί τέλους την ημέραν
της Ζυριχικής μας Παλιγγενεσίας από την
16ην Αυγούστου προς την 1ην Οκτωβρίου!
Ούτω εσκέφθη και ούτως έπραξε το… έξυπνον Υπουργικόν μας Συμβούλιον. Τουλάχιστον κατά την 1ην Οκτωβρίου θα έχωμεν
μαθητάς να μανδρίζωμεν και καθηγητάς να
διατάσσωμεν όπως δίδουν το πρόσταγμα.
Αλλά τι τέλος πάντων θα εορτάζουν οι αθεόφοβοι. Τουλάχιστον να μετετίθοντο οι εορτασμοί κατά την 31ην Δεκεμβρίου ή την
15ην Ιουλίου κάτι θα είχαμεν να εορτάσωμεν.
Εις μεν την πρώτην περίπτωσην θα εορτά-

ζαμεν την κατάργησιν των Δήμων, εις δε
την δευτέραν την απορφάνωσιν του Συνταγματικού μας Δικαστηρίου». Η εφημερίδα
«Μάχη» στις 12 Ιουλίου 1963 η είδηση απλή,
στη σελίδα 6 σε μονόστηλο διαβάζουμε : «Ο
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ της Ανεξαρτησίας την 1ην
Οκτωβρίου» και απλώς στο κείμενο αναγράφεται: […] μεταξύ άλλων, ώρισεν ως ημέραν
αργίας και εορτασμού της Ανεξαρτησίας
την 1ην Οκτωβρίου αντί της 16ης Αυγούστου». Η είδηση, πάντως, δεν φαίνεται να
είχε σπουδαία απήχηση στον Τύπο...
Οι λόγοι της μετακίνησης της εθνικής
ημέρας καθώς λέγεται είναι πως είναι το
θέρος, και η απουσία των επισήμων, ιδίως
των ξένων επιτετραμμένων. Οι εορτασμοί
πάντως άρχισαν αμέσως. Στο πρωτοσέλιδο
της «Ελευθερίας» την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου
1963 βλέπουμε ένα καρέ φωτογραφιών με
επισήμους υπουργούς, πολιτικούς αρχηγούς,
πρεσβευτές ξένων κρατών οι οποίοι δίδουν
συγχαρητήρια στον αρχιεπίσκοπο Μακάριο
Γ΄, ως πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κύριος τίτλος της εφημερίδας: «Ο Πρόεδρος
εδέχθη χθες τα συγχαρητήρια των επισήμων». Στον «Φιλελεύθερο» στις 2 Οκτωβρίου
1963 το πρωτοσέλιδο φιλοξενεί το ίδιο φωτογραφικό καρέ με τους επισήμους να δίνουν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τα
συγχαρητήριά τους. Κύριος τίτλος: «Ακλόνητον πίστιν και αφοσίωσιν εις την εθνικήν
ηγεσίαν του ο κυπριακός λαός εώρτασε
την χθεσινήν επέτειον της Ανεξαρτησίας
του». Η δε «Μάχη» στο πρωτοσέλιδό της
στις 2 Οκτωβρίου γράφει: «Συγχαρητήρια
εξ όλης της Γης», με επίτιτλο «Επί τη επετείω
της Ανεξαρτησίας». Αλλά και η δεύτερη
μεγαλύτερη κοινότητα του νησιού, αυτή
των Τ/κ, εόρτασε την Ανεξαρτησία. Στην
τ/κ εφημερίδα «Devrim» στην πρώτη της
σελίδα στις 2 Οκτωβρίου 1963 αναγράφεται:
«K br s Cumhuriyeti 1 Ekimi Kutlad »,
δηλαδή: Η Κυπριακή Δημοκρατία εορτάζει
την Πρώτη του Οκτώβρη. Σε υπότιτλο αναφέρεται στα συγχαρητήρια που δόθηκαν
στο Προεδρικό από τουρκικούς (sic) συλλόγους και σχολεία.

το νησί σε διχοτόμηση. Το σχέδιο,
ωστόσο, μπορούσε να τεθεί σε εφαρμογή με τη συνεργασία της Άγκυρας
και των Τουρκοκυπρίων μόνο. Έτσι,
η αποδοχή του σχεδίου και η μονομερής εφαρμογή του από την Τουρκία
άσκησε ιδιαίτερη πίεση στην Αθήνα.
Είχε στο μεταξύ προηγηθεί η έναρξη
των διακοινοτικών ταραχών στο
νησί, οι οποίες περιέπλεξαν την κατάσταση ακόμη περισσότερο. Οι
Βρετανοί φάνηκαν απρόθυμοι να
στραφούν κατά των Τουρκοκυπρίων,
οι οποίοι ευθύνονταν για τις ταραχές,
φοβούμενοι πιθανές συνέπειες στην
πολιτική της Τουρκίας στη Μέση
Ανατολή.
Τα νέα δεδομένα φαίνεται ότι
οδήγησαν τον αρχιεπίσκοπο Μακάριο να δηλώσει στη Βρετανίδα βουλευτή του Εργατικού κόμματος Barbara Castle, ότι θα αποδεχόταν λύση
δεσμευμένης ανεξαρτησίας. Στις αρχές Δεκεμβρίου 1958 μία νέα προσφυγή της Ελλάδας στον Ο.Η.Ε. για
την Κύπρο, ζητώντας τώρα ανεξαρτησία, απέτυχε. Όμως αυτή την κρίσιμη στιγμή για άλλους λόγους, η
Τουρκία, άλλαξε στάση και αναζήτησε μία προσέγγιση με την Ελλάδα
στο Κυπριακό. Παρά την αναβαθμισμένη θέση της στη Μέση Ανατολή,
η Άγκυρα είχε να αντιμετωπίσει–
ανάμεσα σε άλλα– την κατάρρευση
του ιρακινού καθεστώτος το καλοκαίρι του 1958, του μοναδικού της
εταίρου στην περιοχή και την επείγουσα ανάγκη εξεύρεσης τοπικών
συμμάχων. Έτσι, στη Νέα Υόρκη, ο
υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας,
Φατίν Ζορλού, προσέγγισε τον Έλληνα ομόλογό του Ευάγγελο Αβέρωφ
για έναρξη διμερών διαπραγματεύσεων, οι οποίες οδήγησαν στις Συμφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου τον Φεβρουάριο του 1959. Με την ανακήρυξη της ανεξάρτητης Κυπριακής
Δημοκρατίας η Κύπρος μπήκε σε
μια νέα φάση της ιστορίας της.

Η κα Αναστασία Γιάγκου (PhD,University
of London) είναι ιστορικός. Υπηρετεί στη
Μέση Εκπαίδευση ως φιλόλογος.

Ειδικό Αφιέρωμα
Η «Καθημερινή» θέλοντας να τιμήσει

τα 60 χρόνια από την εγκαθίδρυση της
Κυπριακής Δημοκρατίας αποφάσισε
να αφιερώσει μία σελίδα σε κάθε έκδοσή της από την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου έως και τις 27 Δεκεμβρίου 2020.
Τα 60 χρόνια από την 1960 χωρίστηκαν σε πενταετίες ώστε να καταστεί
δυνατόν η καλύτερη ανασκόπηση των
γεγονότων που άφησαν ανεξίτηλο το
στίγμα τους στον τόπο. Μέσα από άρθρα έγκριτων επιστημόνων, πολιτικών
που έζησαν εκ των έσω τα γεγονότα,
καθημερινών πρωταγωνιστών, συνεντεύξεων και παρεμβάσεων η «Κ» θα
προσπαθήσει με κάθε σοβαρότητα να
φωτίσει τα 60 χρόνια ζωής της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Οι θεματικές ενότητες

4 Οκτωβρίου: 1960-1965

• ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΒΗΜΑΤΑ

11 Οκτωβρίου: 1965-1970

• Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ

18 Οκτωβρίου: 1970-1975

• Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΣΘΜΑΙΝΕΙ

25 Οκτωβρίου: 1975-1980

• Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ

1 Νοεμβρίου: 1980-1985

• Η DE FACTO ΔΙΑΙΡΕΜΕΝΗ ΚΥΠΡΟΣ

8 Νοεμβρίου: 1985-1990

• Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ Ι

15 Νοεμβρίου: 1990-1995

• Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΖΕΙ ΙΙ

22 Νοεμβρίου: 1995-2000

• ΟΔΕΥΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

29 Νοεμβρίου: 2000-2005

• Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

6 Δεκεμβρίου: 2005-2010

• Η ΚΥΠΡΟΣ ΤΗΣ ΕΥΜΑΡΕΙΑΣ

13 Δεκεμβρίου: 2010-2015

• ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΣΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
20 Δεκεμβρίου: 2015-2020
• ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
27 Δεκεμβρίου
• Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η
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Η κ. Άγκελα Μέρκελ φιλούσε υπέροχα
Σε αναμμένα κάρβουνα

Ο ΗΡΩΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ

Κάποιοι στο Υπουργείο Υγείας, μεταξύ αυτών και ο υπουργός, έχουν χάσει τον ύπνο
τους με την έξαρση της πανδημίας στη
Λάρνακα. Όπως πληροφορούμαι, η ανησυχία που επικρατεί είναι τόσο έντονη που
κάποιοι κάνουν λόγο για ένα νέο κύμα πανδημίας, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν
θα μπορεί να συγκριθεί με την παρούσα
κατάσταση και θα ξεπεράσει σε μέγεθος το
πρώτο. Η περίπτωση της Λάρνακας είναι το
πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πως μπορεί να ξεφύγει ο έλεγχος του ιού. Υπό τις
περιστάσεις η χρήση μάσκας αποτελεί επιτακτική ανάγκη, παρά το γεγονός ότι και
αρκετοί δικοί μας ειδικοί αρχίζουν να λένε
δεξιά και αριστερά πως η πανδημία θα αντιμετωπισθεί μόνο με εμβόλιο ή φάρμακο.
Όλα τα υπόλοιπα, όπως λένε, είναι ημίμετρα. Για την ώρα, λέμε εμείς, μακριά τα
δείγματα από τον Κωστρίκη.

ΛΕΟΝΤΙΟΣ ΚΩΣΤΡΙΚΗΣ

Ο καθηγητής Βιολογικών Επιστημών

στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ιδρυτικό
μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών Γραμμάτων και Τεχνών και
επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ιολογίας, θα
πρέπει να είναι φειδωλός και ιδιαίτερα προσεχτικός όταν αναφέρεται
δημοσίως σε θέματα κορωνοϊού. Η
ιστορία με την κοπέλα και αν ήταν
θετική ή αρνητική δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που σαντάνωσε τον
κόσμο. Έχει προϊστορία και μένω
έως εδώ.

••••

Ντόπινγκ και τεστ

Πέρασε στα ψιλά μία από τις θέσεις που
έβαλε στο τραπέζι η ΚΟΠ για αντιμετώπιση
των κρουσμάτων στον χώρο του ποδοσφαίρου. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε,
κάποιοι παράγοντες έβαλαν στο τραπέζι
την εισήγηση όπως όλοι οι ποδοσφαιριστές, και όταν λέμε όλοι εννοούμε όλοι, να
πραγματοποιούν τεστ κορωνοϊού κάθε 2
εβδομάδες. Όταν ο Κωνσταντίνος Ιωάννου
ζήτησε να μάθει τον αριθμό των ποδοσφαιριστών στην Κύπρο έπαθε σοκ. Οι της ΚΟΠ
του είπαν 25 με 27 χιλιάδες. Δηλαδή με 50
ευρώ το κάθε τεστ, επί 26 χιλιάδες μας κάνει 1,3 εκατ. ευρώ, τουτέστιν τον μήνα 2,6
εκατ. ευρώ. Βεβαίως, η εισήγηση ούτε καν
συζητήθηκε. Τεστ θα γίνονται πλην όμως
στη λογική που πραγματοποιείται το αντιντόπινγκ κοντρόλ. Τυχαίος δειγματοληπτικός
έλεγχος κάθε εβδομάδα.

••••

Αχ βρε Πρόδρομε..

Τι το ήθελε το υπουργιλίκι ο Πρόδρομος
Προδρόμου; Καλά δεν ήταν στο γωνιακό
γραφείο, του Προεδρικού Μεγάρου; Οι κακές γλώσσες λένε πως άρχισαν και πάλι τα
μουρμουρητά στο λόφο για τον ίδιο. Κάποιος, κάποιοι φέρεται να λένε στον κ. Νίκο,
όσο και αν αυτό ακούγεται επίφοβο, να
εφαρμόσει την τακτική στρίβειν τον Προδρόμου διά του «αρραβώνος». Δηλαδή να
τον στείλει πίσω στην Πινδάρου με την ευφάνταστη δικαιολογία ενίσχυσης της κομματικής λίστας για τις βουλευτικές εκλογές.
Δεν έχει γίνει γνωστή η αντίδραση του κ.

Την ερχόμενη εβδομάδα που θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη Σύνοδος των ηγετών και για την Τουρκία, θα φανούν οι πραγματικές συμπά-

θειες της Γερμανίδας καγκελαρίου ή αν το παίζει σε διπλό ταμπλό. Για την ώρα οι κακές γλώσσες λένε πως η κ. Μέρκελ δουλεύει για τον
άσωτο υιό του Βερολίνου, τον Ταγίπ. Σε τέτοιες περιπτώσεις, κ. Άγκελα, στην Κύπρο λέμε το «Φιλί του Ιούδα».

Νίκου, αλλά κάποιοι στην Πινδάρου φαίνεται να μην τους τρελαίνει η ιδέα επιστροφής του υπουργού Παιδείας στα συναγερμικά δρώμενα. Ο λόγος, προφανώς ότι θα
μειωθούν οι θέσεις και κάποιοι άλλοι θα
μείνουν εκτός νυμφώνος.

τήρησε το κυβερνών κόμμα στο θέμα του
ζωγράφου και εκπαιδευτικού Γιώργου Γαβριήλ.

••••

Η αποκάλυψη της «Κ» γύρω από τα ευρήματα του πορίσματος Καλογήρου, προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων στα κόμματα, ακόμα και στην κυβέρνηση, με τα μέλη του
Υπουργικού να ψάχνουν εναγωνιωδώς την
διαρροή. Αυτό βεβαίως που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση σε όλο αυτό το νέο κεφάλαιο των χρυσών διαβατηρίων, ήταν η ηχηρή απουσία της Ειρήνης Χαραλαμπίδου από
τον καυγά. Ακόμα και όταν τέθηκε ο Νίκος
Νουρής έθιξε θέμα υπέρβασης καθηκόν-

Στην κάλπη

Μπορεί οι εκπαιδευτικοί να έχουν πει τα χίλια μύρια για την κυβέρνηση, τον Πρόδρομο Προδρόμου και τον ΔΗΣΥ, ωστόσο όλα
αυτά φαίνεται να ξεχνιούνται την ώρα της
κάλπης. Ενδεικτικό το καλό αποτέλεσμα
της ΠΑΔΕΔ Πρωτοπορία και της ΑΛΛΑΓΗ
στους δασκάλους και τους καθηγητές.
Όπως λέγεται ρόλο έπαιξε και η στάση που

••••

Η μεγάλη απούσα

των από τον γενικό ελεγκτή. Η απουσία της
πάντως, έχει να κάνει όπως λένε με τις
προεκτάσεις που έλαβε η εμπλοκή της
στην αναστολή θητείας στρατεύσιμων, ούτως ώστε να πάνε να σπουδάσουν στην Αγγλία με μειωμένα δίδακτρα. Εμπλοκή, καθώς μεταξύ των εν λόγω στρατεύσιμων
ήταν και ο γιος της. Πολλοί λένε πως επέλεξε να μείνει εκτός μέχρι να κοπάσουν οι
αντιδράσεις, οι κακές γλώσσες λένε πως
αποτέλεσε το δώρο της προς τον Αναστασιάδη, ο οποίος της έκανε τελικά το χατίρι.

••••

Τα «καουμποϊλίκια»…

Μέχρι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
θα ακούσουμε πολλά για τη στάση της Λευ-

κωσίας, απέναντι στο θέμα κυρώσεις κατά
της Τουρκίας. Το τελευταίο διάστημα, όχι
τυχαία κατά την ταπεινή μας άποψη, κάποιοι ξεκίνησαν την προσπάθεια στρογγυλέματος του βέτο, του κ. Νίκου. Τείνει να εξελιχθεί σε μαργαρίτα που μαδά ερωτοχτυπημένος. Στο πολιτικό παρασκήνιο άρχισαν
ήδη να ακούγονται διάφορα που τα περισσότερα συγκλίνουν στην Άγκελα Μέρκελ, η
οποία όπως στο ποδόσφαιρο που η Γερμανία στο τέλος κερδίζει πάντα έτσι και στην
περίπτωση της Κύπρου με τον Ερντογάν, θα
κάνει και πάλι το θαύμα της. Στην περίπτωση και των βέτο, όπως λέγεται τελευταία,
πρώτα πρέπει να πείσεις τους «φίλους
σου» για την αποφασιστικότητα σου και μετά τον εχθρό σου. Στην δική μας περίπτωση
θα φανεί επί της τραπέζης εάν ο κ. Νίκος
κατάφερε να πείσει τη Γερμανίδα καγκελάριο, να πάρει κάτι από την Τουρκία προκειμένου να ξεχάσει τις απειλές.
Γράφει Ο ΙΑΝΟΣ

ΑΡΘΡΟ / Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΑ

Τ

Ο Διαφωτισμός ενώπιον του Μεγάλου Ιεροεξεταστή

ον Δεκέμβριο του 1784 δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Berlinische Monatsschriftτο περίφημο άρθρο του Immanuel Kant
(17241804): «Απάντηση στο ερώτημα: τι είναι Διαφωτισμός;» Γράφει
ο Kant: «Διαφωτισμός είναι η έξοδος
του ανθρώπου από την ανωριμότητά του για την οποία φταίει ο
ίδιος. Ανωριμότητα είναι η αδυναμία
του ανθρώπου να μεταχειρίζεται
τον νου του χωρίς την καθοδήγηση
κάποιου άλλου. Γι’ αυτή την ανωριμότητά του ο άνθρωπος φταίει
όταν η αιτία της έγκειται όχι στην
ανεπάρκεια του νου του, αλλά στην
έλλειψη αποφασιστικότητας και
θάρρους να μεταχειριστεί τον νου
του χωρίς την καθοδήγηση ενός
άλλου. Sapereaude! Να έχεις το
θάρρος να μεταχειρίζεσαι τον δικό
σου νου! Αυτή είναι η εμβληματική
φράση του διαφωτισμού» (Κριτική,
2014). Ο ορισμός αυτός, πέντε χρόνια πριν τη Γαλλική Επανάσταση,
αποτελεί στην ουσία το τέλος του
ηθικού, πολιτικού και κοινωνικού
πατερναλισμού. Αυτοί που κατά
τον φεουδαρχικό Μεσαίωνα είχαν
την επιτροπεία των «ανήλικων»
πολιτών πλέον δεν χρειάζονται. Οι
Ευγενείς και η Εκκλησία, «παιδαγωγοί» των ανήλικων υπηκόων,
δεν είναι πλέον ανεκτοί στη Νέα
Εποχή.
Η πολιτική αρχή όμως είναι απόλυτα συμβατή με τη φύση του ελεύθερου ανθρώπου και εκφράζεται
από το Κράτος, τους θεσμούς και
τους φορείς του. Η έννομη πολιτική
τάξη επιβάλλει μια νομική, ηθική
και γραφειοκρατική τάξη, χωρίς
την οποία δεν καθίσταται δυνατή
η ορθή διακυβέρνηση. Τι γίνεται
λοιπόν στην περίπτωση που η κριτική σκέψη και ο κριτικός λόγος

<
<
<
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Τίποτε λοιπόν δεν απαγορεύει στους κρατικούς
λειτουργούς να εκφράζονται δημόσια ως συγγραφείς ή ως εικαστικοί
και να ασκούν δριμεία
κριτική στις αρχές και
στο νομοταξικό σύστημα
που εκφράζουν.
του πολίτη στρέφεται κατά της τάξης αυτής; Είναι άραγε επιτρεπτή
μια τέτοια κριτική στάση του πολίτη
ενάντια στο Κράτος; Και τι θα γίνει
εάν ο κριτικός λόγος μετατραπεί
σε πράξη ανυπακοής εντός της κρατικής δομής, εντός των κρατικών
φορέων;
Σε καμία περίπτωση δεν αναστέλλεται η κριτική χρήση του λόγου
από τους πολίτες απαντάει ο Kant,
αλλά πρέπει να περιοριστεί όταν το
συμφέρον όλων το απαιτεί: «Απαντώ
ότι στον καθένα πρέπει να επιτρέπεται ελεύθερα η δημόσια χρήση
της λογικής δύναμής του και αυτή
η χρήση είναι η μόνη που μπορεί
να διαφωτίσει τους ανθρώπους. Η
προσωπική χρήση της όμως μπορεί
συχνά να περιορίζεται σε πολύ στενό
πλαίσιο, χωρίς να εμποδίζεται ιδιαίτερα η πρόοδος του διαφωτισμού.
Με τον όρο «δημόσια χρήση» της
λογικής δύναμης εννοώ τη χρήση
που κάνει κάποιος ως συγγραφέας,
καθώς απευθύνεται σε ολόκληρο το
αναγνωστικό κοινό του. Προσωπική
χρήση αποκαλώ τη χρήση της λογικής δύναμης στο πλαίσιο μιας κρατικής θέσης ή υπηρεσίας που έχει
ανατεθεί σε κάποιον».

Τίποτε λοιπόν δεν απαγορεύει
στους κρατικούς λειτουργούς να
εκφράζονται δημόσια ως συγγραφείς ή ως εικαστικοί και να ασκούν
δριμεία κριτική στις αρχές και στο
νομοταξικό σύστημα που εκφράζουν. Όσο ο εκπαιδευτικός ακολουθεί τα αναλυτικά προγράμματα
κατά τη διδασκαλία του έχει κάθε
δικαίωμα να στηλιτεύει αυτά τα
προγράμματα στον καθημερινό τύπο. Αυτό επιτάσσει η ελευθερία της
έκφρασης και η κριτική χρήση του
νου κατά τον Kant. Ποιος είναι όμως
ο ρόλος της Χριστιανικής Εκκλησίας
στην εποχή ενηλικίωσης του πολίτη;
Στον Χριστιανισμό παρατηρείται
το παράλληλο φαινόμενο της ενηλικίωσης του ποιμνίου. Οι πιστοί
έχουν και αυτοί πλέον το δικαίωμα
της κριτικής χρήσης του δημόσιου
λόγου. Μάλιστα, εάν παρακολου-

θήσει κανείς την εξέλιξη του αντιχριστιανικού λόγου από τον 18ο
στον 19ο αι., θα παρατηρήσει ότι,
ενώ στον αιώνα του Διαφωτισμού
τα πυρά στρέφονται κατά του Χριστιανισμού στην ολότητά του, στον
αιώνα της ενηλικίωσης τα πυρά
στρέφονται κατά της κεφαλής της
κοσμικής Εκκλησίας, κατηγορώντας
την ότι πρόδωσε το αυθεντικό μήνυμα του Χριστού στον Σταυρό:
την αγάπη. Αν και ο πρώτος που
στηλίτευσε τη θρησκεία του φόβου
υπέρ της αγάπης υπήρξε ο Pascal
(1623-1662), τα δύο εμβληματικά
έργα που χάραξαν τον δρόμο στην
κριτική σκέψη εντός του Χριστιανισμού υπήρξαν ο «Αντίχριστος»
(1895), του Νίτσε, και ο «Μεγάλος
Ιεροεξεταστής» του Ντοστογιέφσκι,
ένα επεισόδιο στην ιστορία των
«Αδελφών Καραμαζώφ» (1880). Ιδού

πως περιγράφει ο Νίτσε τον Χριστό
στο έργο του: «Αυτός ο ιερός αναρχικός, ο οποίος κάλεσε τους κατώτερους λαούς, τους απαλλαγμένους
και τους «αμαρτωλούς», τους Τσανδαλά μέσα στον Ιουδαϊσμό, να αμφισβητήσουν την τάξη της εξουσίας
–σε μια γλώσσα που, στον βαθμό
που μπορεί κανείς να εμπιστευτεί
τα Ευαγγέλια, θα οδηγούσε ακόμη
και σήμερα στη Σιβηρία – ήταν πολιτικός εγκληματίας». Αυτός που
κατά τον Νίτσε ευθύνεται για την
προδοσία του αρχικού πνεύματος
του Χριστού με την ίδρυση της κοσμικής Εκκλησίας δεν ήταν άλλος
από τον Απόστολο Παύλο, τον οποίον ο Νίτσε καταγγέλλει στο συγκεκριμένο έργο ως Αντίχριστο.
Αντίστοιχη είναι και η επίθεση
του μεγάλου Ρώσου συγγραφέα. Η
ιστορία του Μεγάλου Ιεροεξεταστή

διαδραματίζεται στη Σεβίλλη της
Ισπανίας στην πιο τρομερή εποχή
της Ιεράς Εξέτασης. Τότε εμφανίζεται μπροστά του ο ίδιος ο Χριστός,
ο «Ήλιος της αγάπης», με την ίδια
εκείνη ανθρώπινη μορφή που πήρε
όταν βάδισε πάνω στη γη πριν από
δεκαπέντε αιώνες, και, ενώ αναγνωρίζεται από το ποίμνιο που του
αποδίδει τις πρέπουσες τιμές, συλλαμβάνεται από τον Μεγάλο Ιεροεξεταστή. Ενώπιόν του ο Χριστός
τηρεί ευαγγελική σιωπή. Λέει τότε
ο Καρδινάλιος Μέγας Ιεροεξεταστής: «Γιατί ήρθες να μας ενοχλήσεις; Διότι ήρθες να μας ενοχλήσεις
και το ξέρεις και ο ίδιος. Ξέρεις
όμως τι θα συμβεί αύριο; Δεν ξέρω
ποιος είσαι και δεν θέλω καθόλου
να το ξέρω. Αν είσαι πραγματικά
Αυτός ή μόνο το ομοίωμά Του, αύριο
θα σε δικάσω και θα δώσω εντολή
να σε κάψουν στην πυρά σαν τον
χειρότερο αιρετικό». Αυτή η παράδοση της γόνιμης έντασης ανάμεσα
στην κοσμική Εκκλησία και στο
Θείο μήνυμα θα βρει πλήθος θιασωτών στον 20ο αι., από τον Καζαντζάκη και τον Χριστό του που
ξανασταυρώνεται έως τη ροκ όπερα
Jesus Christ Superstar (1971) του
Andrew Lloyd Webber.
Όταν ένας εικαστικός και διευθυντής Γυμνασίου στην Επαρχία
Λευκωσίας διώκεται επειδή η κριτική του τέχνη ακολουθεί αυτή την
παράδοση τότε, μαζί με τον Χριστό,
κινδυνεύει να βρεθεί στην πυρά
του Μεγάλου Ιεροεξεταστή ολόκληρος ο Διαφωτισμός.

Ο κ. Παναγιώτης Χριστιάς είναι αν. καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου
και εταίρος του ερευνητικού κέντρου
«Ευρωπαϊκές Δυναμικές» του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Προσλήψεις
και αυξήσεις

Της ΕΛΕΝΗΣ ΞΕΝΟΥ

Tου ΧΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

Τώρα που υπερασπιστήκαμε αρκετά την
ελευθερία της έκφρασης, που βγάλαμε τα
απωθημένα μας προκειμένου να την υπερασπιστούμε και που στο τσάκ γλιτώσαμε
τον λιθοβολισμό των μεν από τους δε,
μήπως άραγε ήρθε η στιγμή να διερωτηθούμε για το ουσιαστικό περιεχόμενο αυτής της ελευθερίας
όπως αυτή κυκλοφορεί «αμέριμνη» στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης; Μήπως είναι η ώρα να ψάξουμε λιγάκι πιο
βαθιά και πέρα από το πεδίο των διαδικτυακών μαχών,
πώς κατοχυρώνουμε αυτή την ελευθερία και αν πραγματικά
την υπερασπιζόμαστε καθημερινά και όχι μόνο μεμονωμένα κάθε που ο διαδικτυακός όχλος αποφασίσει να
σηκώσει παντιέρα; Διότι αν θέλουμε να οδηγήσει σε
ωφέλιμες συνειδητοποιήσεις όλος αυτός ο χαμός που
προέκυψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να μην
παραμείνει ένα ακόμα γεγονός το οποίο βρέθηκε μπροστά
μας για να εκτονώσουμε τον θυμό μας με μια οπαδοποιημένη διάθεση και μια διχαστική προδιάθεση, καλό είναι
να ξύσουμε λίγο την επιφάνεια ώστε να ψάξουμε κατά
πόσο αυτή την ελευθερία, σπεύδουμε τελικά να την υπερασπιστούμε με μια διαδικτυακή επιδερμικότητα.
Ας διερωτηθούμε, λοιπόν, κάποια βασικά: Πώς σχηματίζουμε την άποψή μας για ένα γεγονός, το οποίο φαίνεται να μονοπωλεί το ενδιαφέρον του διαδικτυακού
πλήθους; Με πόση ελευθερία σκέψης και με πόσο στοχασμό; Και με πόση ψυχραιμία στην ανάγνωση του γεγονότος ώστε να το απαλλάξουμε από την προσωπική
μας οργή και να το μετατρέψουμε σε πηγή συλλογικού
προβληματισμού και όχι κοινωνικού διχασμού; Ποιο
είναι πραγματικά το κριτήριό μας στο να υιοθετήσουμε
μια άποψη ή ακόμα και να εναντιωθούμε σε μια άποψη;
Και πώς αυτό το κριτήριο προσπαθούμε να το καλλιεργήσουμε σε καθημερινή βάση ώστε να του προσδώσουμε
μια στοχαστική ποιότητα; Η ψήφος εμπιστοσύνης που
δίνουμε καθημερινά σε δημόσια ή άλλα πρόσωπα, σε
καταστάσεις, σε πληροφορίες ή ειδήσεις, δίδεται με κριτήριο την προσπάθεια να αναβαθμίσουμε την ποιότητας
της ζωής μας; Διότι, αν η ελευθερία της έκφρασης δεν
στοχεύει στην αναζήτηση αυτής της ποιότητας τότε
απλώς συμβάλει στον ορυμαγδό του «ο καθένας το μακρύ
και το κοντό του», που δύσκολα μπορεί να αποτελέσει
εφαλτήριο ουσιαστικών προβληματισμών. Και βεβαίως
είναι δικαίωμα του καθενός να εκφράζεται ελεύθερα,
δεν είναι αυτό που συζητούμε, αυτό είναι και πρέπει να
είναι αυτονόητο.
Εκείνο που συζητούμε είναι στο κατά πόσο εμείς την
ίδια ώρα που σπεύδουμε να κάνουμε λάικ ή σέαρ ή
κόμμεντ ή που αναρτούμε την άποψή μας για να κερδίσουμε λάικ, σέαρ ή κόμμεντ, πρόθεσή μας είναι όντως
να ψάξουμε κάτω από την επιφάνεια των συμβάντων
με την προσδοκία να εγείρουμε ερωτηματικά τα οποία
να οδηγούν σε μια συνειδησιακή μετατόπιση της συλλογικής θέσης και αντίθεσης; Ή μήπως παρασυρόμενοι
από την αβάσταχτη ελαφρότητα της εποχής συμβάλουμε
στην υποβάθμιση της αξίας ενός βαθύτερου στοχασμού;
Ζούμε σε μια εποχή υποχθόνιας χειραγώγησης της προσωπικότητας και των απόψεών μας σε παγκόσμιο επίπεδο.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό επιδιώκουν και όσο
εμείς δεν το συνειδητοποιούμε παραμένουμε ανελεύθεροι
με την ψευδαίσθηση πως είμαστε όσο ποτέ άλλοτε ελεύθεροι να εκφραστούμε. Αυτή όμως η ελευθερία για να
είναι πραγματική ελευθερία προϋποθέτει αφενός μια
εναγώνια καλλιέργεια του πνεύματος και αφετέρου την
επίγνωση αυτής της χειραγώγησης που επιδιώκεται με
τη σταδιακή και ανεπαίσθητη αλλαγή στη συμπεριφορά
και στην αντίληψή μας. Διότι αυτό είναι πλέον το προϊόν
πάνω στο οποίο επενδύουν οι κολοσσοί των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (δεν έχετε παρά να παρακολουθήσετε
το ντοκιμαντέρ «Social Dilemma» για του λόγου το
αληθές). Πού θέλω να καταλήξω; Πως ναι μεν είναι σημαντικό να υπερασπιζόμαστε την ελευθερία της έκφρασης,
αλλά αν αυτή η υπεράσπιση δεν συνοδεύεται ταυτόχρονα
από καθημερινές έμπρακτες αποδείξεις μιας συνεχόμενης
συνειδησιακής πάλης του καθενός μας, τότε δεν παύει
από του να αποτελεί ένα ακόμα λάικ ή σέαρ ή κόμεντ
στις στατιστικές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που
συμβάλει στον στόχο τους να μετατρέψουν ακόμη πιο
ύπουλα αυτή την «ελευθερία» σε προϊόν.

δώρο της Κύπρου προς τη Ρωσία που ευνοεί
το καθεστώς Λουκασένκο. Ο Εμανουέλ Μακρόν,
ο οποίος μέχρι πρόσφατα για τα δικά του συμφέροντα έστελνε «αυστηρά μηνύματα» στην
Τουρκία, διά του υφυπουργού του, κάλεσε την
Κύπρο να αποσυνδέσει τις κυρώσεις της Τουρκίας με αυτές της Λευκορωσίας. Όμως ακόμα
και η Ελλάδα διαφοροποιήθηκε από τη διασύνδεση των δύο θεμάτων.
Το να αναλύσουμε τι κάναμε λάθος, τι θα
μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά την περασμένη Δευτέρα δεν έχει σημασία ούτε και
βοηθά τη χώρα αυτή τη στιγμή. Το ζητούμενο
είναι πως σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία η Κύπρος είναι μόνη της. Και όσο κι αν στο εσωτερικό
αρεσκόμαστε στις υπερβολές περί σπαρτιατικής
τακτικής γύρω από το βέτο, θα πρέπει αυτή
τη φορά να σοβαρευτούμε.
Ας αντιληφθούμε και τα όρια της μπλόφας
και τα όρια των δυνατοτήτων μας. Γιατί άλλο
είναι η μπλόφα να περιορίζεται στα δικά μας
γεωγραφικά όρια, άλλο οι μπλόφες μας και οι
εσωτερικοί μας τακτικισμοί να παίρνουν διεθνείς
προεκτάσεις με άγνωστες τις συνέπειες.
Και δεν θέλουμε να πιστεύουμε πως σε αυτή
τη μπλόφα το ζητούμενο είναι διασώσουμε
τον πληγωμένο μας εγωισμό. Ακριβώς επειδή
το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο ελπίζουμε
πως η κυβέρνηση θα έχει τον χρόνο αυτές τις
μέρες για να επαναπροσδιορίσει την στρατηγική
της. Οι κυρώσεις που θα πονέσουν την Τουρκία,
δυστυχώς κατέληξαν σε μία λίστα πέντε προσώπων και τριών εταιρειών. Και γι’ αυτό ακριβώς
τον λόγο δεν θα έπρεπε να αποτελεί εδώ και
καιρό τον αυτοσκοπό της πολιτικής μας στρατηγικής.
Τη στιγμή όμως που οι πληροφορίες ότι η
Αμμόχωστος ετοιμάζεται να εποικιστεί πληθαίνουν, τη στιγμή που η Άγκυρα επιμένει για
αλλαγή του πλαισίου λύσης, η κύρια μάχη που
θα πρέπει να κερδηθεί είναι η αποτροπή τέτοιων
τετελεσμένων. Αυτό τον κίνδυνο οφείλει να
ανατρέψει ο Νίκος Αναστασιάδης το επόμενο
διάστημα. Οι στιγμές κρίνονται ιστορικές και
ελπίζουμε να διασφαλίσει έστω και τώρα κάτι
που πριν την θητεία του θεωρείτο δεδομένο:
Την Αμμόχωστο και τη διζωνική δικοινοτική
ομοσπονδία η οποία τέθηκε εν αμφιβόλω κατά
τη διάρκεια της δικής του κακής μπλόφας.

Δεν νομίζω να υπάρχει τμήμα ή υπηρεσία
του δημοσίου τομέα που να μη διαμαρτύρεται
για την υποστελέχωσή του. Κάθε πρόβλημα
που προκύπτει αποδίδεται σχεδόν πάντοτε
στην υποστελέχωση.
Για παράδειγμα, τα διαχρονικά και διαρθρωτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα δημόσια νοσοκομεία αποδίδονται στην έλλειψη προσωπικού. Βεβαίως,
οι μελέτες του ιδίου του Υπουργείου Υγείας καταδεικνύουν
ότι, ειδικά σε περιβάλλον ΓΕΣΥ, το πρόβλημα των δημοσίων
νοσοκομείων θα είναι το υπεράριθμο προσωπικό και όχι η
έλλειψή του. Όταν η αστυνομία αντιμετωπίζει κριτική για
τον χειρισμό κάποιου περιστατικού, η απάντηση είναι ότι
και αυτή αντιμετωπίζει υποστελέχωση. Ασχέτως εάν σύμφωνα
με τα στοιχεία της Eurostat έχουμε την πιο πολυάριθμη
αστυνομία στην Ε.Ε., σε αναλογία πληθυσμού. Στη δημόσια
εκπαίδευση, εάν ο αριθμός των δασκάλων και καθηγητών
δεν αυξηθεί κατά μερικές εκατοντάδες κάθε χρόνο, θα ακούσουμε ότι τα σχολεία κινδυνεύουν με κατάρρευση. Όταν
το καλοκαίρι του 2016 ξέσπασαν δύο καταστροφικές
πυρκαγιές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο, ήταν η σειρά του
Τμήματος Δασών να ζητήσει επιπρόσθετο προσωπικό. Υποστελέχωση ακούμε ότι αντιμετωπίζουν οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, το Κτηματολόγιο, τα Δημόσια Έργα,
το Τμήμα Φορολογίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία, το Τμήμα
Υδάτων, τα Δικαστήρια, το Διπλωματικό Σώμα, η Νομική
Υπηρεσία και άλλες. Δεν γνωρίζω να υπάρχει έστω και ένα
τμήμα το οποίο να δηλώνει ότι διαθέτει επάρκεια προσωπικού.
Αυτή η τάση για συνεχείς προσλήψεις στο Δημόσιο είναι
διαχρονική. Από το 1974 και μετά, το μέγεθος του κυπριακού
δημόσιου τομέα αυξανόταν κατά χίλια περίπου άτομα τον
χρόνο. Αυτή ήταν η καθαρή ετήσια αύξηση, πέραν της αναπλήρωσης όσων αφυπηρετούσαν. Στις αρχές του 2012 ο
αριθμός των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα ξεπερνούσε
τις 52 χιλιάδες, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο τομέα υπηρετούσαν άλλες 15 περίπου χιλιάδες εργαζόμενοι. Η διόγκωση
του μεγέθους, σε συνδυασμό με τις γενικές αυξήσεις που
κατά καιρούς αποδίδονταν, τις προσαυξήσεις, την ΑΤΑ και
τα παρεμφερή επιδόματα έσπρωχναν το μισθολόγιο συνεχώς
προς τα πάνω.
Οι απολαβές προσωπικού στον δημόσιο τομέα, περιλαμβανομένων των κυβερνητικών συντάξεων, από €1,33 δισ.
το 2000 είχαν φτάσει στα €2,76 δισ. το 2010 και κορυφώθηκαν
στα €2,88 δισ. το 2011. Υπερδιπλασιάστηκαν μέσα σε δέκα
χρόνια και συνέβαλαν στον δημοσιονομικό εκτροχιασμό.
Στα χρόνια που ακολούθησαν και κυρίως κατά τη διάρκεια
του Μνημονίου, υπήρξε κάποια συγκράτηση. Στο τέλος του
2019, τόσο οι συνολικές απολαβές, όσο και ο αριθμός των
εργαζομένων ήταν κάπως πιο κάτω από το υψηλό σημείο
του 2012. Χρόνο με τον χρόνο, όμως, οι πιέσεις εντείνονται.
Επιβάλλεται συνεπώς προσοχή.
Με κοινή ευθύνη της κυβέρνησης, της Βουλής και των
συνδικαλιστικών οργανώσεων πρέπει να διασφαλιστεί η
συγκράτηση τόσο στις προσλήψεις, όσο και στις αυξήσεις.
Συγκράτηση δεν σημαίνει, ασφαλώς, ότι δεν θα γίνονται
καθόλου προσλήψεις ή δεν θα δίνονται καθόλου αυξήσεις.
Βεβαίως και πρέπει να προσφέρει το Δημόσιο καλούς μισθούς
και βεβαίως υπάρχουν συγκεκριμένες ανάγκες προσωπικού
που είναι απόλυτα δικαιολογημένες. Αλλά είναι λάθος να
θεωρούμε ότι η απάντηση σε κάθε πρόβλημα είναι οι προσλήψεις. Αλλού είναι τα προβλήματα της δημόσιας υπηρεσίας.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η ύπαρξη 30 Δήμων και 400 κοινοτήτων στις ελεύθερες
περιοχές δημιουργεί πολυδιάσπαση, αναποτελεσματικότητα
και μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό. Η απάντηση στα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δεν μπορεί να είναι
ακόμη περισσότερες προσλήψεις αλλά η προώθηση, επιτέλους,
της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με εκτεταμένες συγχωνεύσεις Δήμων και Κοινοτήτων, προκειμένου
να αποκτήσουν μέγεθος, συνέργειες και αποτελεσματικότητα.
Επιβάλλεται επίσης η προώθηση των νομοσχεδίων για τη
μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας, που θα βελτιώσουν
τις διαδικασίες πρόσληψης, αξιολόγησης και ανέλιξης του
προσωπικού. Και πρέπει οπωσδήποτε με ταχύτητα να εφαρμοστεί το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, που
είναι τελικά η κίνηση που θα αλλάξει και θα εκσυγχρονίσει
τον δημόσιο τομέα. Με λίγα λόγια, αυτό που χρειαζόμαστε
στον δημόσιο τομέα δεν είναι τόσο προσλήψεις, όσο μεταρρυθμίσεις και επένδυση στην τεχνολογία.

economidoum@kathimerini.com.cy

Ο κ. Χάρης Γεωργιάδης είναι αναπληρωτής πρόεδρος του ΔΗΣΥ.

elenixenou11@gmail.com

ERIN SCHAFF / POOL

Ελεύθεροι
χειραγωγημένοι;

Η σορός της Ruth Bader Ginsburg στο Statuary Hall του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον. Η δικαστής,

γνωστή και ως RBG, πέθανε σε ηλικία 87 ετών στις 18 Σεπτεμβρίου 2020.

Τα όρια της μπλόφας
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Τον Μάιο του 2019, ενόσω η κυβέρνηση προσπαθούσε να διαχειριστεί τη μεγάλη πολιτική
κρίση που προκαλούσε το κεφάλαιο Μεταξάς, το γεωτρύπανο
«Φατίχ», κατέφθανε στην κυπριακή ΑΟΖ. Ήταν μία τραγική εξέλιξη που
κανείς δεν ανέμενε στη Λευκωσία. Και δεν
ανέμενε δεδομένου ότι ο υπουργός Εξωτερικών
Νίκος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωνε λίγους
μήνες προηγουμένως ότι δεν έχουμε τίποτα
να ανησυχήσουμε από τουρκικές ενέργειες
ή δηλώσεις. Όσοι ανησυχούσαν για το μέχρι
πού θα το φτάσει η Άγκυρα, άκουγαν από τα
κυβερνητικά χείλη πως η ΑΟΖ είναι διασφαλισμένη, έβλεπαν διαρροές στα ΜΜΕ ότι η
Τουρκία δεν έχει τεχνογνωσία και τρυπάνι
και πως κανείς δεν θα βρεθεί να τη δανείσει,
γιατί «έχουμε διαμορφώσει αποτελεσματικούς
μηχανισμούς, οι οποίοι θα αντιμετωπίσουν
την τουρκική πρόκληση».
Το τρυπάνι ως εκ θαύματος βρέθηκε γιατί
πολλές ήταν εκείνες οι εταιρείες που ήταν πρόθυμες να δανείσουν παρά το παράνομο της
γεώτρησης και πολλά τα κράτη μέλη που ήταν
έτοιμα να κλείσουν τα μάτια στα νέα δεδομένα.
Εκείνο όμως τον Μάιο που ανακοινωνόταν η
έλευση του «Φατίχ», η Κυπριακή Δημοκρατία
διαβεβαίωνε πως έχουν δρομολογηθεί ενέργειες
σε νομικό πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο
ενώ αξιοποιούνται όλες τις δυνατότητες μέσα
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προειδοποιήσαμε για σύλληψη όσων εμπλέκονται
στις παράνομες γεωτρήσεις και ο Νίκος Αναστασιάδης υπογράμμιζε πως η στήριξη των
Ευρωπαίων εταίρων στην Κυπριακή Δημοκρατία
είναι καθολική.
Το πού βρίσκονται εκείνα τα διεθνή εντάλματα είναι θέμα που από μόνο του χρήζει ανάλυσης, όμως αν περιοριστούμε στα περί στήριξης των Ευρωπαίων εταίρων θα διαπιστώσουμε πως κάθε άλλο από καθολική ήταν. Φάνηκε με τον πιο παραστατικό τρόπο τη Δευτέρα
που πέρασε, όταν ο Ζοζέπ Μπορέλ ανακοίνωνε
το ναυάγιο στην προσπάθεια επιβολής κυρώσεων στη Λευκορωσία, καθότι «τους έλειπε η
Κύπρος» για την πλειοψηφία. Καμία χώρα δεν
φάνηκε να στέκεται στο πλευρό μας. Η Γερμανία
μάς διαμήνυσε να ξεχάσουμε τις κυρώσεις,
ενώ άλλα κράτη μέλη φρόντισαν να δείξουν
τη δυσφορία τους, συνδέοντας το «βέτο» ως

Ο ζωγράφος, ο βλάχος και ο Χριστός
Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΠΑΡΗ

Ο σοφός λαός λέει στην Ελλάδα: «Μη θέλοντας ο ζωγράφος, θέλοντας όμως ο
βλάχος, φόρεσε και συ Χριστέ
μου κόκκινα τσαρούχια». Η
ιστορία αναφέρει ότι: «Ένας
βλάχος συμφώνησε με ένα σπουδαίο ζωγράφο, να του φκιάση μια όμορφη εικόνα
του Ιησού Χριστού, υπό τον όρον τα υποδήματα να είναι τσαρούχια κόκκινα. Ο ζωγράφος αντέταξε ότι δεν φορούσε ο Ιησούς
Χριστός τσαρούχια, αλλά υποδήματα, τα
οποία συνήθιζαν τότε να φορούν και οι
άλλοι άνθρωποι. Έτσ’ μ’ αρέσ’ εμένα, αν
θέλ’ς αν δε θέλ’ς, χαλνάω τη συμφωνία
μας. Ευρέθη εις αμηχανίαν ο ζωγράφος,
αλλά για να μη χάση την αμοιβή, απεφάσισε
να του ικανοποιήση την επιθυμίαν του.
Όταν όμως τελείωσε τη ζωγραφιά, έγραψε
κάτωθεν: Θέλοντας ο βλάχος και μη θέλοντας ο ζωγράφος, και σύ Χρίστε κόκκινα
τσαρούχια...».
Ο αντισυστημικός, ο βέβηλος, ο χαρι-

σματικός, ο διορατικός ή όπως αλλιώς χαρακτηρίζεται, ο εκπαιδευτικός και ζωγράφος
Γιώργος Γαβριήλ, φαίνεται ότι ζήλεψε, είτε
το πείσμα του βλάχου, είτε την πονηριά
του άγνωστου ζωγράφου της ιστορίας. Στη
μέση πάντα ο Χριστός, ο οποίος δίδει για
ακόμη μια φορά την «ψυχή του λύτρον
αντί πολλών» για να ικανοποιηθούν «τα
πάθια και οι καημοί των ανθρώπων». Ο
Γιώργος Γαβριήλ κατήγγειλε την υποκρισία
της εξουσίας και της κοινωνίας, αλλά την
ίδια ώρα κέρδισε τεράστια δημοσιότητα,
από τμήμα της εξουσίας και από μερίδα
του λαού. Με τη γλώσσα των επικοινωνιολόγων ο άγνωστος μέχρι χθες, διευθυντής
και ζωγράφος, κατόρθωσε το «μαγικό» δηλαδή με μια κίνηση να γίνει γνωστός σε
όλη την Κύπρο και τα έργα του, τα οποία
βρίσκονται σε γκαλερί προς πώληση, να
συζητούνται από τους καφενέδες μέχρι
και τα δώματα της εξουσίας. Ο Γιώργος Γαβριήλ σίγουρα ανατρέπει και την παράδοση,
η οποία θέλει τους σπουδαίους καλλιτέχνες

να πεθαίνουν στην ψάθα και να πλουτίζουν
οι απόγονοι του.
Ο πολιτισμός αποτελεί σκαλοπάτι για
τον παράδεισο, αλλά και καταβόθρα για
την κόλαση. Τα έργα του Γιώργου Γαβριήλ
σίγουρα αποτελούν σημείο αντιλεγόμενο,
προσφέροντας στους θιασώτες τους ικανοποίηση και χαρά, γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος να πει με τον χρωστήρα του, αυτά
τα οποία δεν μπορούσαν οι ίδιοι να πουν.
Από την άλλοι, οι αγανακτισμένοι τηλεθεατές των έργων του οργίζονται γιατί καταπατούνται με ευτελή τρόπο, θεσμοί,
αρχές και αξίες και διακωμωδούνται ζώντες
και νεκροί, στο όνομα μιας σκουριασμένης
καθαρότητας.
Και όλα αυτά στο όνομα της ουτοπίας
του πολιτισμού, ο οποίος διαλαλείται από
όλες τις εξουσίες, όπως διαλαλείται και από
όλες τις θρησκείες, η προσδοκία του παραδείσου. Μόνο που στο όνομα όλων των θρησκειών γίνονται οι πόλεμοι και στο όνομα
των πολιτισμών υλοποιούνται διαστροφές

και εκτελούνται τα χειρότερα εγκλήματα
σε περιόδους ειρήνης. Η τόλμη ή το θράσος
του Γιώργου Γαβριήλ σίγουρα δεν θα περάσουν απαρατήρητα, ούτε και χωρίς ψυχολογικές συνέπειες, για τον ίδιο. Αυτό εξάλλου
δεικνύει και η ιστορία. Ήδη ξεκίνησε η πειθαρχική έρευνα η οποία κατά πάσα πιθανότητα, θα έχει την τύχη δεκάδων άλλων
ερευνών στην Κύπρο, οι οποίες άρχισαν
και ποτέ δεν τέλειωσαν. Ωστόσο, οι φανατικοί
πάντα θα καραδοκούν, όχι για να σκοτώσουν,
όπως τους ισλαμιστές φονιάδες των συντακτών του γαλλικού σατιρικού περιοδικού
Charlie Hebdo στο Παρίσι, αλλά για να περιγελάσουν και να απομονώσουν κοινωνικά
τον ζωγράφο και την οικογένειά του. Στα
ραδιόφωνα οι φωνές των διαφωνούντων
έχουν γίνει ήδη πολύ ενοχλητικές. Στην
Κύπρο ακόμη, δυστυχώς ή ευτυχώς, αρκεί
ένα νεύμα, για να καταδικαστεί κοινωνικά
σε ισόβια δεσμά ένας άνθρωπος. Η απόρριψη
αποτελεί χειρότερη τιμωρία και από τα
δεσμά της φυλακής. Το ενδεχόμενο ο Γιώργος

Γαβριήλ να καταστεί λαϊκός ήρωας, ο οποίος
θα κτυπά το κακό και την αδικία, μάλλον
φαίνεται απίθανο. Οι νέοι, οι οποίοι πρώτοι
υιοθετούν επαναστατικές και εναλλακτικές
θέσεις, μέχρι να πάρουν τα πρώτα τους χρήματα, σήμερα ασφυκτιούν στα δεσμά της
ανεργίας και της φτώχιας.
Τον δρόμο του Δον Κιχώτη πολλοί τον
«ερωτεύτηκαν», αλλά ελάχιστοι τον ακολούθησαν και στην Κύπρο διαχρονικά πρώτα είναι ο «ππαράς» και μετά οι αξίες. Οι
κοινωνίες αλλάζουν, μόνο όταν αλλάζουν
οι άνθρωποι και ο κόσμος γίνεται όμορφος,
μόνο όταν καθίστανται όμορφοι οι άνθρωποι. Οι επαναστάσεις, είτε στρατιωτικές,
είτε πολιτιστικές, είτε θρησκευτικές, είτε
όπως άλλως πως, καταλήγουν σε τραγωδίες
και αυτό καταδεικνύει η ιστορία του ανθρώπου. Ευτυχώς ή δυστυχώς η ζωή του
ανθρώπου είναι μια αστραπή, ώστε να μην
γίνεται αθάνατο το κακό.

kaparispan@yahoo.gr
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Η Αμερική δεν θα είναι
ποτέ πια η ίδια
Του ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Οποιος και να κερδίσει τις αμερικανικές εκλογές, η Αμερική δεν θα είναι
ποτέ πια η ίδια. Ο
διχασμός και η πόλωση έχουν φτάσει σε απίστευτα
σημεία. Το επίπεδο της πολιτικής
αντιπαράθεσης κατρακυλάει καθημερινά. Οι εκφράσεις που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο τον
πρόεδρο και κορυφαίες πολιτικές
προσωπικότητες δεν έχουν προ<
<
<
<
<
<
<

Η πραγματικότητα
δείχνει ότι, για να ξεπεράσει τον διχασμό, την
πόλωση και τα σημερινά
της αδιέξοδα, χρειάζεται –τουλάχιστον–
έναν Ρούζβελτ. Και
Ρούζβελτ στον ορίζοντα
δεν μοιάζει να υπάρχει.
ηγούμενο. Στις γειτονιές μεγάλων
πόλεων έχει ξεσπάσει ένας πραγματικός πόλεμος ανάμεσα σε καλά εξοπλισμένες συμμορίες με
ακραίες πολιτικές απόψεις.
Το πρόβλημα θα λάβει άλλες
διαστάσεις αν η διαφορά ανάμεσα
στους δύο προεδρικούς υποψηφίους είναι μικρή. Ο Τραμπ υπονόησε πρόσφατα πως η μεταβατική περίοδος ενδέχεται να μην
είναι ειρηνική. Πρόκειται για βαριά κουβέντα που δεν προμηνύει
παρά τρικυμίες για την αμερικανική δημοκρατία. Η διαμάχη μεταξύ Μπους και Γκορ το 2000 θα

μοιάζει πραγματικά με περίπατο
στο πάρκο.
Τώρα έχουμε εξαγριωμένους
οπαδούς που είναι έτοιμοι να παίξουν ξύλο με τους αντιπάλους
τους. Ειδικά οι φανατικοί υποστηρικτές του Τραμπ είναι επιρρεπείς σε όλες τις θεωρίες συνωμοσίας, καθώς «αγοράζουν» εύκολα τις κατηγορίες για νοθεία
στην επιστολική ψήφο ή άλλες
συναφείς ψεκασμένες απόψεις.
Ακόμη όμως και αν κερδίσει
ο Μπάιντεν, θα είναι εξαιρετικά
δύσκολο να αποκατασταθεί η συνοχή της αμερικανικής κοινωνίας
και να αναβαθμισθεί το επίπεδο
της πολιτικής αντιπαράθεσης.
Το παλαιό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα είναι σχεδόν ανύπαρκτο και
ρυμουλκείται εμφανώς από
ακραία στοιχεία. Ο τραμπισμός
θα ζει και θα βασιλεύει στις τάξεις
του. Ενα σημαντικό κομμάτι των
δικαστών θα είναι διορισμένο
από αυτόν και θα παίξει καταλυτικό ρόλο σε αποφάσεις μείζονος
σημασίας.
Αλλά και οι Δημοκρατικοί είναι
όμηροι μιας μειοψηφίας, η οποία
έχει μετακινηθεί στα άκρα, με αντιλήψεις που όχι απλώς δεν έχουν
σχέση με τον μέσο Αμερικανό,
αλλά τον απωθούν. Η λογική και
η Ιστορία λένε πως η Αμερική
περνάει έναν κακό και βίαιο κύκλο,
αλλά ότι θα επιβιώσει γιατί ξαναπέρασε αντίστοιχους τη δεκαετία
του 1960 και παλαιότερα. Η πραγματικότητα όμως δείχνει πως για
να ξεπεράσει τα σημερινά της
αδιέξοδα, χρειάζεται –τουλάχιστον– έναν Ρούζβελτ. Και Ρούζβελτ στον ορίζοντα δεν μοιάζει
να υπάρχει.

ΓΝΩΜΕΣ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Του ΝΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ

«Ολοι έχουν σχέδιο
μέχρι να φάνε μια
γροθιά στο στόμα»,
είχε πει ο μεγάλος
Μάικ Τάισον. Ετσι και
οι οπαδοί της φιλελεύθερης δημοκρατίας, που πίστευαν ότι ο κόσμος προχωρούσε
σταθερά προς τη νίκη των ανοικτών
αγορών και των ουμανιστικών
αξιών, δεν περίμεναν τις απανωτές
γροθιές της προεδρίας Τραμπ και
της πανδημίας. Μέσα σε λίγα χρόνια, ανετράπησαν πολλά που θεωρούσαμε δεδομένα. Η πανδημία
πολλαπλασίασε τα προβλήματα
που ήδη αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα από την ολοένα μεγαλύτερη
ανισότητα μεταξύ πολιτών και χωρών, την κλιματική κρίση, την ολοένα μεγαλύτερη επιρροή του λαϊκισμού και του εθνικισμού στους
πολίτες πολλών χωρών.
Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης προειδοποιεί ότι οι αρνητικές επιπτώσεις
του κορωνοϊού στην εκπαίδευση
μπορεί να έχουν συνέπειες έως το
τέλος του αιώνα. Η επιβολή καραντίνας, η κάθετη πτώση της παραγωγής, της κατανάλωσης και των
υπηρεσιών, τα κλειστά σύνορα

έχουν πλήξει σχεδόν κάθε κλάδο
και σχεδόν όλους τους κατοίκους
της Γης, εκτός από τους πλουσιότερους, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη ανισότητα και ανασφάλεια. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι ο
αριθμός ανθρώπων που κινδυνεύουν από ασιτία παγκοσμίως θα
διπλασιαστεί φέτος, από τα 135
εκατ. που ήταν πέρυσι.
«Σήμερα αντιμετωπίζουμε το δικό μας 1945», δήλωσε την περασμένη Τρίτη ο γενικός γραμματέας
του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, απευθυνόμενος στην 75η Γενική Συνέλευση. Ο κόσμος βρίσκεται σε κομβικό σημείο, όπως στο τέλος του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ο
οργανισμός αυτός ιδρύθηκε ως στυλοβάτης του νέου συστήματος διεθνούς διακυβέρνησης. Ομως, αντί
να προεδρεύει σε λαμπρές εκδηλώσεις για την τόσο σημαντική επέτειο, ο Γκουτέρες μιλούσε σε σχεδόν
άδεια αίθουσα: οι ηγέτες των χωρών-μελών συμμετείχαν μέσω μαγνητοσκοπημένων μηνυμάτων.
Η πανδημία έχει επιβάλει την
τήρηση αποστάσεων μεταξύ ανθρώπων, έχει ενισχύσει και την τάση που υπήρχε από πριν (με την

εκλογή του Τραμπ, με το Brexit,
με την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας) για το κλείσιμο συνόρων, για
την ένταση ως προσφιλές εργαλείο
πολιτικής. «Ο λαϊκισμός και ο εθνικισμός απέτυχαν. Αυτές οι μέθοδοι
για τον περιορισμό του ιού ενίοτε
επιβαρύνουν την κατάσταση», σημείωσε ο Γκουτέρες. Ισως σκεφτόταν –αντί για το 1945– τη δεκαετία
του 1930, όταν η μεγάλη οικονομική
κρίση και η αδυναμία της διεθνούς
κοινότητας να αποτρέψει την άνοδο
του εθνικισμού και του φασισμού
οδήγησαν στον παγκόσμιο όλεθρο.
Η αναφορά του στο 1945, όμως,
περιείχε και την αγωνία ότι, όπως
τότε, και σήμερα ο κόσμος κινδυνεύει από έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο,
με αντιπάλους τις ΗΠΑ και την
Κίνα. «Ο κόσμος μας δεν έχει την
πολυτέλεια για ένα μέλλον όπου οι
δύο μεγαλύτερες οικονομίες θα διχάζουν τον πλανήτη», είπε.
Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ
εξέφρασε την αγωνία καθενός που
κατανοεί τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, αλλά
γνωρίζει ότι δεν είναι στο χέρι του
να επηρεάσει τις εξελίξεις. Μόνο
οι πολίτες κάθε χώρας μπορούν να
επηρεάσουν τις κυβερνήσεις τους

ώστε να αντιμετωπιστούν οι απειλές
εναντίον της δημοκρατίας και για
να συνεργαστεί η χώρα τους με άλλες για τη διαχείριση προβλημάτων
όπως ο κορωνοϊός, η κλιματική κρίση, η φτώχεια, η μαζική μετανάστευση, ο πόλεμος. Κι όμως, βλέπουμε πολλούς ηγέτες (Τραμπ, Ερντογάν κ.ά.) να αγνοούν τα πραγματικά προβλήματα, να υπονομεύουν τους θεσμούς, να χειραγωγούν την κοινή γνώμη, για να κρατηθούν στην εξουσία. Η σύγχυση,
η παραπλάνηση των πολιτών μέσω
της κολακείας και του τρόμου, θα
οδηγήσει σε ολοένα χειρότερα προβλήματα – στις χώρες τους και διεθνώς. Ενώ εδώ και καιρό ήταν φανερό ότι η δημοκρατία πιεζόταν
από τις προκλήσεις της εποχής,
από τις δύσκολες αποφάσεις που
καλούνταν να πάρουν πολιτικοί
και πολίτες, σήμερα η ίδια η δημοκρατία γίνεται στόχος.
Ενδεικτικό είναι ότι το ετήσιο
Athens Democracy Forum που αρχίζει την Τετάρτη (στο Διαδίκτυο
φέτος, με συμμετοχή των New York
Times και της «Καθημερινής») έχει
τίτλο «Η νέα αντικανονικότητα».
Είναι μέρος της αναζήτησης σχεδίου για τη δημοκρατία.

ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ, apetroulakis@kathimerini.gr

Του ΚΩΣΤΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
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Παράγοντες ασφαλείας
και οικονομικών
συμφερόντων
της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως και
των ΗΠΑ λειτουργούν
ως καταλύτες
μιας συμφωνίας
Ελλάδος και Τουρκίας.
μερα. Διότι ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις περιορισθούν στο πλαίσιο που ορίζει η ελληνική κυβέρνηση, το αποτέλεσμα θα είναι
επέκταση της τουρκικής ΑΟΖ στο
Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Και
αυτό σημαίνει περιορισμό κυριαρχικών δικαιωμάτων, όπως τα
προσδιορίζει δίχως ποτέ να τα
εφαρμόσει η Ελλάς επί δεκαετίες.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
επίλυση των ελληνοτουρκικών
διαφορών είναι απολύτως αναγκαία και έπρεπε να είχε προωθηθεί εδώ και χρόνια, διότι αυτό
υπαγορεύει και το συμφέρον μας.
Σήμερα οι διερευνητικές συνομιλίες, που αναμένεται να αρχίσουν, διενεργούνται με εντονότατη εμπλοκή της Γερμανίας,
αλλά επίσης των ΗΠΑ και του
ΝΑΤΟ. Πρόκειται όντως για νεωτερισμό.
Και η μεν καγκελάριος Αγκελα
Μέρκελ επιδιώκει να αποτραπεί

η αποξένωση της Τουρκίας από
την Ε.Ε., πράγμα που είναι ταυτοχρόνως υπέρ των συμφερόντων
της Ελλάδος. Ενώ οι ΗΠΑ, που
αποσύρονται από την περιοχή,
επιχειρούν συγκρότηση μετώπου
που να αποτρέψει την επέκταση
της ρωσικής επιρροής στον χώρο
αυτό.
Εν ολίγοις, παράγοντες ασφαλείας και οικονομικών συμφερόντων της Ενώσεως και των
ΗΠΑ λειτουργούν ως καταλύτες
μιας συμφωνίας Ελλάδος και
Τουρκίας, όπου τα κυριαρχικά
δικαιώματα –αλλά όχι τα σύνορα– θα πρέπει να εξετασθούν κάτω από άλλο πρίσμα, ό,τι και εάν
αυτό σημαίνει.
Το ενδιαφέρον, όμως, των μεγάλων δυνάμεων της Δύσεως σήμερα δεν εξαντλείται στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Κυρίως
εντοπίζεται στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου η Κύπρος τελεί υπό
μεγάλη πίεση λόγω εκνόμων δραστηριοτήτων της Αγκυρας.
Στο πλαίσιο αυτό, η πρόταση
του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν για τον καθορισμό των οικονομικών ζωνών με
τη συμμετοχή όλων των χωρών
της περιοχής δεν πρέπει να ηχεί
παράφωνα στην Ουάσιγκτον ή
στις Βρυξέλλες. Διότι με τον τρόπο
αυτό παγιώνεται το μέτωπο αποκλεισμού μιας περαιτέρω διεισδύσεως της Μόσχας.
Ομως, κατά τον κ. Ερντογάν,
στις διαπραγματεύσεις θα πρέπει
να μετέχει ισοτίμως και η διοίκηση της κατεχομένης Κύπρου,
κάτι που ουδέποτε πρόκειται να
δεχθεί η νόμιμη κυπριακή κυβέρνηση. Παρά ταύτα, δεν θα έπρεπε
να εκπλαγούμε εάν υπό αφόρητες
πιέσεις προωθείτο μια λύση του
Κυπριακού στη βάση συνομοσπονδίας πλέον.
«Εχει απλωθεί πολύ ο τραχανάς», κατά την προσφιλή έκφραση του πρώην γ.γ. του ΚΚΕ Χαρίλαου Φλωράκη. Με όρους πολιτικούς θα έλεγε κανείς ότι πλανάται στην περιοχή βαριά η σκιά
της Δύσεως, δίχως αυτό να προεξοφλεί επίτευξη των στόχων που
έχουν θέσει οι ισχυροί εταίροι
μας.
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Γροθιές στη δημοκρατία

Η σκιά της Δύσεως
Τον Φεβρουάριο του
2005, η κ. Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη,
πρόεδρος της Βουλής την εποχή εκείνη, προσφωνώντας
τον κ. Κάρολο Παπούλια, εκλεγέντα Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
διατύπωνε μια εκτίμηση σπανίας
οξυδέρκειας.
«Τα εθνικά σύνορα και ένα μέρος της εθνικής κυριαρχίας θα
περιορισθούν χάριν της ειρήνης,
της ευημερίας και της ασφάλειας
στη διευρυμένη Ευρώπη», είπε
η κ. Ψαρούδα-Μπενάκη.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει σή-

l

ΕΠΙΦΥΛΛΙΔΑ / Tου ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΙΑΝΝΑΡΑ

Πού πατάμε και πού πηγαίνουμε
Τόσο οι φίλοι της χώρας μας (αν
πραγματικά υπάρχουν) όσο και οι
επίβουλοι, γνωρίζουν εμπεριστατωμένα την παρακμή μας – την
αποδιοργάνωση και κωμική αναποτελεσματικότητα θεσμών και δομών της κρατικής μας συλλογικότητας. Κατά την ιστορική νομοτέλεια, «δρυός πεσούσης πας ανήρ
ξυλεύεται» – όταν ξεριζωθεί και καταπέσει η περήφανη δρυς, καθένας,
πέρα από αισθήματα και πειθαρχώντας στην ανάγκη, προσπαθεί
να προσεταιριστεί, για δική του
ωφέλεια, τα προϊόντα αποσύνθεσης
του ατυχούς ή αδύναμου «φίλου» συμμάχου του.
Χαρακτηριστική η πολιτική της
κυρίας Μέρκελ μπροστά στο ενδεχόμενο πολεμικής σύρραξης Ελλάδας - Τουρκίας: Για λόγους που θα
άξιζαν εμπεριστατωμένη ανάλυση,
η ιστορική εμπειρία βεβαιώνει καταγωγικές (φυλετικού χαρακτήρα)
τις ομοιότητες Τούρκων και Γερμανών – γι’ αυτό και αυτονόητη η
συμμαχία τους σε πολέμους ή σε
ειρήνη. Αντανακλάται στις συμπεριφορές και στη νοο-τροπία των
δύο λαών κάτι από τα ορμέμφυτα
της ορδής – όχι από το άθλημα των
σχέσεων, όχι η αυτονόητη προτεραιότητα του συμφέροντος ή η χαρά
της κοινωνίας. Είναι τεκμηριωμένα
δεδομένο ότι οι γενοκτονίες Ελλήνων και Αρμενίων είχαν εκτελεστές
τους Τούρκους, αλλά οργανωτές
Γερμανούς επιτελικούς. Μιλάμε για
απηχήσεις συλλογικών εθισμών (ή
χαρακτήρων), όχι για τελεσίδικες
αξιολογήσεις μεμονωμένων συμπεριφορών.
Σίγουρα υπάρχουν και σήμερα
Γερμανοί που εκτιμούν τους ση-

μερινούς Ελληνες με κριτήρια της
φολκλορικής αποκλειστικά ελληνικότητας, εξυπηρετικής του εμπορικού τουρισμού. Ισως να ξαφνιάζει τους Γερμανούς και όση ελληνική ιδιαιτερότητα επιβιώνει
στη χαρά της φαμίλιας, όταν συνάζεται σε «γιορτή». Πάντως, σίγουρα, αυθεντική «ελληνικότητα»
λογαριάζουν οι Γερμανοί μόνο τη
δική τους κατανόηση της Αρχαίας
Ελλάδας – οι σύγχρονοι Ελληνες
χρειάζονται στην Ε.Ε., γιατί πάντοτε
η Ευρώπη θα έχει ανάγκη και από
ταβερνιάρηδες, γκαρσόνια, χειρώνακτες, μαζί με τη φιοριτούρα ελάχιστων πανεπιστημιακών, για βιτρίνα.
Το τι ζητάει η Γερμανία από τη
σημερινή Ελλάδα το κάνει πράξη
πολιτική η κυρία Κεραμέως: Αγραμματοσύνη εφιαλτική των αποφοίτων
Δημοτικού - Γυμνασίου και στη συνέχεια το «φροντιστήριο» να εμπεδώνει χρυσοπληρωμένη τη γνώση
σαν χρηστικό εμπόρευμα. Από κοντά και η υπουργός Πολιτισμού κυρία
Μενδώνη παλεύει να καταδείξει
ότι πολιτισμός είναι η εμπορία των
εντυπώσεων από το παρελθόν, η
αφέλεια να κηρύττεις ότι το άγαλμα
και ο ναός και η τραγωδία ήταν τα
ευρήματα για να ψυχαγωγείται (να
«χαλαρώνει») ο αρχαίος Ελληνας!
Οταν η φωτιά κατάπινε τη Notre
Dame στο Παρίσι, τον Απρίλη του
2019, στο διάγγελμά του ο πρόεδρος
Μακρόν είπε τη φράση: «Για μας
τους Γάλλους η Παναγία του Παρισιού είναι η ψυχή μας»! Δεν είπε:
«για τους θρησκευόμενους Γάλλους»
ή «τους φιλότεχνους Γάλλους» ή
«τους φιλίστορες Γάλλους» – είπε
«για εμάς όλους τους Γάλλους».

Ομως, όταν ο Ερντογάν βεβήλωσε
χυδαία και με αδιάντροπο πρωτογονισμό την Αγια-Σοφιά και τη Μονή της Χώρας μεταλλάζοντας το
(αρχιτεκτονικό και ζωγραφικό) ελληνικό στους αιώνες ποίημα σε τέμενος θρησκευτικής παιδαριωδίας,
Κεραμέως και Μενδώνη επικαλούντο το «κύρος» της UNESCO για να
αναχαιτίσουν την ασέλγεια!!
Δεν μοιάζει να υπήρξε ελλαδίτης
πολιτικός, μετά τη μεταπολίτευση,
που θα μπορούσε να πει τη φράση:
«η Αγια-Σοφιά είναι η ψυχή μας των
Ελλήνων» – και η φράση να σημαίνει
κάτι διαφορετικό από έναν ψυχολογικό ρομαντισμό, μια γλυκερή
πατριωτική αοριστολογία. Αρκεσαν
σαράντα μόλις χρόνια, μετά τη δικτατορία 1967-1974, για να χάσουμε
οι τώρα πια στοιχειωδώς ελληνόφωνοι τη συνείδηση της γλωσσικής
μας συνέχειας, να παγιδευτούμε
στη συγκεχυμένη άγνοια της ιστορικής μας αυτοσυνειδησίας, να ταυτίσουμε την ιστορική μας επιβίωση
με μόνη την παραμονή μας στην
Ε.Ε., έστω διαπομπευόμενοι συνεχώς και λαφυραγωγούμενοι από
τους εταίρους μας.
Ποιος να τολμήσει να απαριθμήσει τις ανεπανόρθωτες καταστροφές που συνεπέφερε η υστερική μονομανία του «εξευρωπαϊσμού» μας, άτυπου αρχικά και θεσμοποιημένου μετά το 1981; Ολική
και ανεπανόρθωτη πολεοδομική
καταστροφή – δεν καταλαβαίνεις
πια αν βρίσκεσαι στο Ρέθυμνο ή
στην Καβάλα, στο Αγρίνιο ή στον
Βόλο, Αττική πια δεν υπάρχει: το
πιο ζηλευτό, έκπαγλο κομμάτι γης
στη Μεσόγειο, έγινε σωστή κόλαση
τριτοκοσμικής ακαλαισθησίας και

αυθαιρεσίας του «ματσωμένου»
πρωτογονισμού.
Ολική γλωσσική καταστροφή με
την εισαγωγή του μονοτονικού,
απόσπαση του Ελληνισμού από τη
γλωσσική του συνέχεια και ταυτότητα. Ολική κοινωνική αλλοτρίωση
με την κατάλυση της αυτοδιαχειριζόμενης κοινότητας, της μονοεδρικής περιφέρειας. Ολοκληρωτική
αποβιομηχάνιση της χώρας, μεθοδική καταστροφή της εργοστασιακής παραγωγής σε Μαγνησία, Αργολίδα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο,
Καλαμάτα, Αχαΐα, Κιλκίς, Ιωάννινα.
Ολική καταστροφή της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας και της αξιολογικής αποτίμησης, χαριστικές
συνταξιοδοτήσεις σε εξωφρενικά
ποσοστά, ξεπούλημα κάθε κοινωνικής περιουσίας (αεροδρομίων, λιμανιών, οδικού δικτύου, ηλεκτροπαραγωγής). Το ελληνικό ελαιόλαδο,
το ελληνικό βαμπάκι, η σταφίδα,
τα αναρίθμητα ψαροκάικα που «κόπηκαν» σε καυσόξυλα γιατί το απαιτούσαν οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών. Και τελικά ο προγραμματικός υπερδανεισμός, η χρεοκοπία,
είκοσι χρόνια φρίκης, στέρησης
και διεθνούς χλευασμού, με υποθηκευμένα τα «χρυσαφικά» της πατρίδας – από τις αρχαιότητες ώς το
απαρόμοιαστο κάλλος του ελληνικού
τοπίου.
Σε αυτή τη σαδιστικά και διαστροφικά ατιμασμένη χώρα, τη λεηλατημένη από κάθε αξιοπρέπεια
και αυτοσεβασμό, να σε έχουν διορίσει Πρόεδρο Δημοκρατίας ή της
Βουλής ή του ΣτΕ ή των ανώτατων
δικαστηρίων, τι μπορεί να σημαίνει,
με ποιο μέτρο να αξιολογηθεί ως
προνόμιο ή καταδίκη;
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Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2020

Ελευθερία του λόγου ή
αυτοκαταδίκη στη σιωπή
ιαφωνώ με αυτό που λες αλλά
θα έδινα και τη ζωή μου για να
έχεις το δικαίωμα να το λες ελεύθερα.» Αυτή η περίφημη φράση αποδίδεται στον Βολταίρο. Δεν μπορώ να είμαι
βέβαιος αν όντως ο Βολταίρος την εξέφρασε αλλά είμαι βέβαιος ότι για να εκφραστεί απαιτείται η ευφυΐα και φαντασία
ενός Βολταίρου και, βεβαίως, η αυτοπεποίθηση μιας προσωπικότητας σαν τον
Βολταίρο. Διακόσια περίπου χρόνια μετά
τον Βολταίρο, τη δεκαετία του 1980 εξελίχθηκε στη Γαλλία η υπόθεση Faurisson.
Ο Robert Faurisson ήταν Γάλλος καθηγητής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο
της Lyon. Είχε αρχίσει να γράφει διάφορα
άρθρα με αποκορύφωμα το βιβλίο του
Mémoireen défense (1980), στα οποία
αρνούνταν το Ολοκαύτωμα. Ο ίδιος ο Faurisson κατηγορήθηκε ως αντισημίτης
και νέο-Ναζί και υπέστη διάφορα ως αποτέλεσμα του περιεχομένου των βιβλίων
και άρθρων του: εκδιώχθηκε από τη δουλειά του, ξυλοκοπήθηκε, του επιβλήθηκε
πρόστιμο και έτυχε χυδαίας κριτικής κυρίως από τη γαλλική διανόηση. Το θέμα
μας όμως δεν είναι ο Faurisson και οι
ιδέες του, αλλά η στάση του Νόαμ Τσόμσκι
στην υπόθεση Faurisson. Ο Τσόμσκι, ως
γνωστόν, είναι Αμερικανοεβραίος καθηγητής θεωρητικής Γλωσσολογίας στο
MIT στη Βοστώνη και ένας από τους μεγαλύτερους διανοούμενους του 20ού αιώνα. Ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τις πολιτικές απόψεις
του, δεν μπορεί παρά να του αναγνωρίσει
σθένος και συνέπεια στον λόγο του, αφού
ήταν για δεκαετίες μία από τις λίγες φωνές
στις ΗΠΑ που ασκούσε δριμεία και ανηλεή
κριτική στην εξωτερική πολιτική της πατρίδας του και όχι μόνο.
Ο Τσόμσκι, λοιπόν, αποφασίζει να
σταθεί απέναντι στη γαλλική διανόηση
και να επιχειρηματολογήσει ότι δεν πρέπει να μας πνίγει το συναίσθημα επειδή
διαφωνούμε με το περιεχόμενο των ιδεών
του Faurisson, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι αναγκαιότητα σε μια
Δημοκρατία να δίνεται το δικαίωμα σε
κάθε άνθρωπο να εκφράζεται ελεύθερα
και να έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει
τις απόψεις του. Ο Τσόμσκι δεν έχει αυταπάτες, γνωρίζει καλά πόσο εσφαλμένες
είναι οι θέσεις του Faurisson. Αυτό που
έκανε ήταν να προσπαθήσει να διακρίνει
μεταξύ αυτού που προάγει ιδεολογικά
και πολιτικά τον Ναζισμό και τον αντισημιτισμό και αυτού που ερμηνεύει κάποια γεγονότα ή καταστάσεις με τον
δικό του ιδιόμορφο –και για πολλούς
απεχθή–τρόπο. Ο πρώτος απειλεί τη Δημοκρατία και η Δημοκρατία οφείλει να
επινοεί τρόπους που να περιορίζουν τη
δράση του.
Ο δεύτερος, ωστόσο, λειτουργεί μέσα
στο πλαίσιο της Δημοκρατίας και ακολουθεί τους κανόνες της, και αν διαφέρει
από τον μέσο άνθρωπο είναι σε ένα πράγμα: έχει απόψεις που έρχονται σε σύγκρουση με τις επικρατούσες απόψεις
μιας κοινωνίας. Ο ίδιος ο Τσόμσκι έκρινε
ότι ο Faurisson ανήκε στη δεύτερη ομάδα,
τον είχε αποκαλέσει δε «ένα, κάποιας
μορφής, απολιτικό φιλελεύθερο άτομο».
Αφού αντιληφθεί κανείς αυτή τη διάκριση,
τότε είναι σε θέση να αντιληφθεί το επιχείρημα του Τσόμσκι, το οποίο είναι το
εξής: αν διασφαλίσεις το δικαίωμα της
έκφρασης του ατόμου που εκφράζει από-

ψεις οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση
με τις επικρατούσες σε μια κοινωνία,
τότε ενδυναμώνεις τα θεμέλια της Δημοκρατίας διότι διασφαλίζεις για όλους
(δηλαδή, και στις λιγότερο «ακραίες»
απόψεις) το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης. Αν ωστόσο στερείς το δικαίωμα
σε μια τέτοια άποψη, τότε πού βάζεις ως
κοινωνία το όριο, τη γραμμή; Με άλλα
λόγια, για να νοιώθει ο πολίτης πραγματικά ελεύθερος και συνάμα ασφαλής να
εκφραστεί, πρέπει να γνωρίζει ότι η κοινωνία στην οποία ζει έχει επιδείξει ανοχή
ακόμη και σε απόψεις που συγκρούονται
μετωπικά με τις βασικές αρχές της επικρατούσας άποψης. Με διαφορετικά λόγια, το να αμύνεσαι για το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης μόνο υπέρ κάποιου
που ουσιαστικά δεν το χρειάζεται, είναι,
επιεικώς, υποκρισία.
Όσο υπάρχει Δημοκρατία, το επιχείρημα του Τσόμσκι θα είναι πάντοτε επίκαιρο και χρήσιμο. Αν υπήρχε Δημοκρατία
στην Ιταλία του 17ου αιώνα θα ήταν χρήσιμο και για τον Γαλιλαίο. Αυτά για την
ιστορία. Στην Κύπρο αυτές τις μέρες είμαστε αντιμέτωποι με ένα περιστατικό
που έχει ομοιότητες με αυτά που περιέγραψα. Οφείλουμε να αποφασίσουμε αν
μας είναι χρήσιμο το επιχείρημα του
Τσόμσκι. Η απόφασή μας θα κρίνει την
κατεύθυνση του δημοκρατικού μας πολιτεύματος. Θέλουμε να δώσουμε πραγματική ελευθερία έκφρασης στον κάθε
πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας, ακόμη και όταν οι απόψεις του συγκρούονται
με τις επικρατούσες; Ακόμη και όταν οι
απόψεις του συγκρούονται με εκείνες με
τις οποίες μας εμπότισε η κοινωνία μας
και οι οποίες μετατράπηκαν σε πεποιθήσεις που εμφανίζονται ως να είναι
βαθιά ριζωμένες μέσα μας;
Την απάντηση δεν θα τη δώσουν οι
θεσμοί. Οι θεσμοί είναι αυτοί που μας
έχουν εμποτίσει με αυτά που καλούμε
πεποιθήσεις. Οι θεσμοί θα κάνουν ό,τι
τους επιτρέπει το νομικό, το πολιτικό και
το κοινωνικό πλαίσιο, για να μη διαταραχθεί η κατάσταση ως είχε πριν την εμφάνιση αυτού του περιστατικού. Είναι
δική μας ευθύνη να αποφασίσουμε αν
μας είναι χρήσιμο το επιχείρημα. Αν ναι,
τότε ανεβάζουμε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω
τη Δημοκρατία μας. Αν όχι, τότε η διαφορά
μας με τον τρόπο που συμπεριφέρθηκαν
οι ακραίοι ισλαμιστές στην περίπτωση
«Charlie Hebdo» το 2015 θα εντοπίζεται
μόνο στον τρόπο δράσης και όχι στον
τρόπο σκέψης.
Ο καθένας από εμάς είτε έχει άποψη,
είτε θα μπορούσε να διαμορφώσει άποψη
για τα δημοσιευμένα έργα του κ. Γιώργου
Γαβριήλ. Όποια και να είναι αυτή η άποψη
δεν μας δίνει το δικαίωμα ως πολίτες της
Δημοκρατίας να αποδεχτούμε την αφαίρεση του δικαιώματος της έκφρασης του
κ. Γαβριήλ ή την οποιαδήποτε τιμωρία
του για το περιεχόμενο της έκφρασής
του. Οι θεσμοί της Πολιτείας και της κοινωνίας ίσως τελικά του το αφαιρέσουν,
ίσως τελικά επινοήσουν προφάσεις για
να τον τιμωρήσουν, αλλά αν γίνει αυτό
με τη συναίνεση των πολιτών τότε αυτοκαταδικαζόμαστε σε περιορισμό της
σκέψης και της έκφρασής μας. Αυτοκαταδικαζόμαστε στη σιωπή.

Ο κ. Δημήτρης Πορτίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

EPA/JAMES ROSS
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Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΡΤΙΔΗ

Κάτοικοι του Γκρινντέιλ στη Βικτόρια της Αυστραλίας κάνουν ιππασία στη χιονισμένη ύπαιθρο. Την κακοκαιρία έφερε στη χώρα της Ωκεανίας

παγετός από την Ανταρκτική.

Εκτροχιασμός χωρίς φρένα...
Του ΛΑΡΚΟΥ ΛΑΡΚΟΥ

Η

απόφαση της Λευκωσίας να μπλοκάρει τις κυρώσεις κατά Λουκασένκο
επισκιάζει τις εξελίξεις σε αυτό το
διάστημα. Ο ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης με
εντολή Αναστασιάδη ακύρωσε μια πολιτική
που είχε μαζική υποστήριξη στο Συμβούλιο
Υπουργών με την ψευδαίσθηση ότι έτσι
κερδίζουν το ισόποσο αντάλλαγμα-κυρώσεις
κατά Τουρκίας! Η διάκριση, ωστόσο, είναι
πασιφανής: Οι «26» ψηφίζουν τις κυρώσεις
κατά Λουκασένκο, ενώ για την Κύπρο δεν
προτιμούν κάτι που έχει πρόσκαιρες επιπτώσεις, όπως οι κυρώσεις. Ζητούν να δοθούν οριστικές λύσεις, να προωθηθούν μόνιμες διευθετήσεις. Σε κάθε προσπάθεια
Αναστασιάδη να βάλει ζητήματα που συνδέονται με την κυπριακή ΑΟΖ στο τραπέζι
ενός διευρυμένου κύκλου συνομιλιών, η Α.
Μέρκελ είναι ιδιαιτέρως σαφής: «Πήγαινε
στον Α. Γκουτιέρες!». Οι Ευρωπαίοι εταίροι
ζητούν από τον Κύπριο πρόεδρο ανασυγκρότηση του διαπραγματευτικού πλαισίου,
ζητούν επίλυση, καθώς όπως ο ίδιος ο ΥΠΕΞ
δήλωσε «το 2017 φτάσαμε στο παρά ένα
της λύσης».
Όταν η Λευκωσία θέτει το αίτημα για
κυρώσεις ερήμην του συνολικού Κυπριακού,
στην ουσία θέτει εν αμφιβόλω όλους τους
χειρισμούς της. Άλλωστε, οι εταίροι γνωρίζουν ότι είναι ο Ε/κ ηγέτης που τίναξε τις
συνομιλίες στον αέρα τόσο στο Κραν Μοντάνα, όσο και στο Μον Πελεράν, συνεπώς
βλέπουν με διπλή δυσπιστία τη συνέχιση
αυτής της απαγκίστρωσης από το «παρά
ένα της λύσης» στο «μηδέν συνομιλίες».
Επιπρόσθετα οι αναφορές Ευρωπαίων αξιωματούχων (πρόεδρος Επιτροπής, Επίτροπος
Δικαιοσύνης) για τις πρακτικές της κυπριακής
κυβέρνησης γύρω από τις πωλήσεις «χρυσών
διαβατηρίων» εγείρουν νέες σκιές σχετικά
με το «πού το πάει ο Αναστασιάδης». Η Λευκωσία είδε πως μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός από κράτη-μέλη (Μάλτα, Ιρλανδία), συν
η απρόθυμη Αθήνα, «ψήφισαν» την επιθυμία
της και, παρά ταύτα, εμμένει σε μια αδιέξοδη
«διεκδίκηση».
Είναι γεγονός πως η υπόθεση με τα διαβατήρια στην οποία εμπλέκεται το «πρώην»
δικηγορικό γραφείο Αναστασιάδη, προκαλεί
ισχυρές αντιδράσεις στο παρασκήνιο και

οι Ευρωπαίοι ηγέτες πιθανόν να γνωρίζουν
πως το 2017, χρονιά κατάρρευσης των συνομιλιών, ήταν, κατά σύμπτωση, και χρονιά
ρεκόρ στις πολιτογραφήσεις στη νήσο. Η
διαφορετική οπτική ανάμεσα σε Βρυξέλλες
και Λευκωσία επιβεβαιώνεται επίσης με
την ακατανόητη επιμονή στην πολιτική
των λεγόμενων «τριμερών συναντήσεων»
οι οποίες ουδέν απέδωσαν, αν δεν οδήγησαν
την κυπριακή ΑΟΖ υπό τον έλεγχο τουρκικών
ερευνητικών πλοίων. Στις 16 Σεπτεμβρίου
ο ΥΠΕΞ Ν. Χριστοδουλίδης υπογράμμισε
«τη συνέχιση, ενίσχυση και επέκταση των
Τριμερών Συνεργασιών στην περιοχή, που
σε ad hoc και θεματική βάση, διευρύνονται.
Υπενθυμίζω τη συνάντηση στο Κάιρο των
ΥΠΕΞ Αιγύπτου, Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας
και Ιταλίας και την πολυμερή συνάντηση,
μέσω τηλεδιάσκεψης εν μέσω πανδημίας,
με τη συμμετοχή Κύπρου, Ελλάδας, Αιγύπτου, Γαλλίας και ΗΑΕ» και μετά υπενθύμισε
«τη σύσταση Μόνιμης Γραμματείας των
Τριμερών Συνεργασιών στη Λευκωσία» τα αρχικά κεφαλαία από το κείμενο του κυπριακού ΥΠΕΞ.
Μέσα σε αυτό τον κύκλο της ρευστότητας είναι μια ιδιαιτέρως σημαντική εξέλιξη
πως η Ελλάδα και η Τουρκία συμφώνησαν
στη διεξαγωγή του 61ου γύρου Διερευνητικών Επαφών- στην Κ/πολη «προσεχώς».
Στις 18 Σεπτεμβρίου οι διαβουλεύσεις ανάμεσα στο διπλωματικό σύμβουλο της Α.
Μέρκελ, Γιαν Χέκερ, με τη διπλωματική
σύμβουλο του Κ. Μητσοτάκη Ε. Σουρανή
και τον εκπρόσωπο της τουρκικής προεδρίας
Ι. Καλίν απέδωσαν καρπούς και αυτό συνιστά επιστροφή στον δρόμο της λογικής.
Όπως είναι αναμενόμενο, οι επαφές θα
διαρκέσουν σημαντικό χρονικό διάστημα,
ωστόσο, διαθέτουν δύο στοιχεία που θα
τις υποστηρίξουν κανονικά: Πρώτο η συμβολή της Γερμανίας, η οποία διαθέτει μηχανισμούς επιρροής και προς τα δύο μέρη,
και, βέβαια, η αξιοποίηση του παραχθέντος
υλικού σε ανάλογες συνομιλίες το 2003,
συνομιλίες που έγιναν κάτω από την εποπτεία της Ε.Ε. και την εξέλιξη των χρονοδιαγραμμάτων που έθετε το Ελσίνκι. Η
ανακοίνωση αυτή δεν φαίνεται να ενθουσιάζει τη Λευκωσία, καθώς αυτή αφίσταται

της καταγγελτικής ρητορικής και αποσυντονίζει τον μηχανισμό της παραπληροφόρησης που έκτισε ο Αναστασιάδης μετά
το 2017 με στόχο τον έλεγχο της κοινής
γνώμης γύρω από το αφήγημα της «υπεράσπισης της μισής πατρίδας από την τουρκική αδιαλλαξία». Η συμφωνία για τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες αποδομεί τις
προφητείες που προέβλεπαν πολεμικές περιπέτειες και κούρσες εξοπλισμών εις το
διηνεκές, ενώ δεν έχει λιγότερη αξία η δυνατότητα κάθε πολίτη να κατανοεί τα φαινόμενα που τον περιβάλλουν και να τα εξηγεί με ορθολογικό τρόπο. Αν όσοι πίστευαν
πως ο πόλεμος είναι η λύση, σήμερα θα
έπρεπε να διαφωνούν με τον Κ. Μητσοτάκη,
δεν γίνεται και τα δύο!
Ο Ν. Αναστασιάδης με την ομιλία του
στη Γ.Σ. του ΟΗΕ στις 24/9 επιβεβαίωσε
με τον πιο σαφή τρόπο τις επιδιώξεις του:
Πρώτο, την πλήρη αδιαφορία του για το
μέλλον των διακοινοτικών συνομιλιών,
δεύτερο, την προσπάθειά του να εκτροχιάσει
την, υπό διαμόρφωση, βάση για τις ελληνοτουρκικές συνομιλίες, και τρίτο, το επίμονο ενδιαφέρον του να αποδυναμώσει το
κεντρικό επιχείρημα της εκλογικής καμπάνιας του Μ. Ακιντζί. Ο Ν. Αναστασιάδης
συνεχίζει μόνος τον χορό του Ζαλόγγου
με τη μορφή της εξώθησης των πραγμάτων,
μαζί και ταυτόχρονα, στα άκρα. Το ζήτημα
γίνεται ολοένα και πιο καθαρό. Η τριετής
αδράνεια στο Κυπριακό, η «συνέχιση, ενίσχυση και επέκταση των Τριμερών Συνεργασιών στην περιοχή» και η οργανωμένη
δηλητηρίαση του κλίματος στην κοινή
γνώμη, συγκροτούν στη δική του «μάχη
των μαχών» για να ματαιώσει ή να αναβάλει,
με το πρόσχημα των επερχόμενων βουλευτικών εκλογών, την σχεδιαζόμενη πρωτοβουλία του γ.γ. του ΟΗΕ που θα οδηγήσει
σε μια τελική πενταμερή. Οι μεθοδεύσεις
Αναστασιάδη με στόχο την εξάντληση της
δεύτερης πενταετίας του στην προεδρία
χωρίς τον «πονοκέφαλο» ενός ακόμα κύκλου
διακοινοτικών συνομιλιών, αποκτούν πλέον
επικίνδυνες διαστάσεις για το μέλλον της
Κύπρου.

www.larkoslarkou.org.cy

«Πόθεν έσχες» για δημοσιογράφους και κτηματικός φόρος για ακτήμονες

Π

ρόσφατα άρχισε να συζητείται
ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής θεσμών πρόταση νόμου που κατατέθηκε από
τον Πρόεδρο του Σώματος Δημήτρη
Συλλούρη και η οποία, ανάμεσα σε
άλλα, προνοεί την εφαρμογή του
«Πόθεν έσχες» και για τους δημοσιογράφους. Η τοποθέτηση της
Ένωσης Συντακτών Κύπρου επί του
όλου θέματος, όπως αναπτύχθηκε
από τον υποφαινόμενο στη Βουλή,
συνοψίζεται στα εξής:
α) Οι δημοσιογράφοι δεν είναι
και δεν μπορούν να είναι πολιτικά
εκτεθειμένα πρόσωπα (ΠΕΠ). Κρίνονται όμως καθημερινά για τα δημοσιεύματά τους και επιβραβεύονται
ή τιμωρούνται γι’ αυτά με την ανάλογη αναγνωσιμότητα, επισκεψιμότητα, τηλεθέαση ή ακροαματικότητα. Ως εκ τούτου δεν βρίσκονται
στο απυρόβλητο.
β) Οι δημοσιογράφοι, ως μισθωτοί
υπάλληλοι, ανεξαρτήτως της θέσης

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ

που κατέχουν στην ιεραρχική πυραμίδα του ΜΜΕ στο οποίο εργάζονται, υπόκεινται πάντοτε στον
έλεγχο των εργοδοτών τους, ιδιοκτητών ΜΜΕ, στους οποίους και
λογοδοτούν με βάση τις οδηγίες που
λαμβάνουν. Ως μισθωτοί μπορούν
εύκολα και ανά πάσα στιγμή να
ελεγχθούν από τα συντεταγμένα
όργανα της πολιτείας με βάση τις
φορολογικές τους δηλώσεις.
γ) Στη διαδικασία του «Πόθεν
Έσχες» είναι σωστό να υπόκεινται
οι ιδιοκτήτες συγκροτημάτων και
λοιπών επιχειρήσεων ΜΜΕ καθώς
επίσης και όσοι δημοσιογράφοι
έχουν ιδιοκτησιακή σχέση με τον
οργανισμό που τους εργοδοτεί. Οι
οργανικές θέσεις του διευθυντή
σύνταξης ή του αρχισυντάκτη δεν
εξυπακούουν τέτοια σχέση.
Η ΕΣΚ –με βάση και το καταστατικό της– ενεργεί ομοίως, δηλαδή
τα μέλη της που αποκτούν ιδιοκτησιακή σχέση με το ΜΜΕ στο οποίο

εργάζονται μετατάσσονται αυτομάτως σε εταιρικά μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Πρόταση νόμου επί του ιδίου θέματος, που κατέθεσαν από κοινού
οι βουλευτές Ζ. Κουλίας και Μ. Γιωργάλλας και στη συνέχεια απέσυραν,
θα μπορούσε να επιτείνει περαιτέρω
το πρόβλημα που δημιουργείται με
την αρχική πρόταση νόμου του Προέδρου του νομοθετικού σώματος.
Στο σημείο 17 της αποσυρθείσας
πρότασης προνοείται να υπόκεινται
σε διαδικασία «Πόθεν έσχες» οι Κύπριοι δημοσιογράφοι «που έχουν
δημοσιογραφική ταυτότητα και που
είναι εγγεγραμμένοι στην Ένωση
Συντακτών Κύπρου». Τυχόν υιοθέτηση της πιο πάνω πρόνοιας, πολύ
φοβόμαστε ότι θα μπορούσε να διαβρώσει περαιτέρω το ήδη διάτρητο
-πλην συνταγματικά κατοχυρωμένο- δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι
στον δημοσιογραφικό κλάδο. Η συνδικαλιστική συσπείρωση του κλάδου

έχει μειωθεί αισθητά την τελευταία
δεκαετία κυρίως λόγω των πιέσεων
που δέχεται η συγκεκριμένη αγορά
εργασίας, με την ανεργία και την
υποαπασχόληση δημοσιογράφων
να ογκούνται συνεχώς. Σήμερα ένα
μεγάλο ποσοστό δημοσιογράφων
δεν εντάσσεται στο μοναδικό συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου για
λόγους ευνόητους, που δεν έχουν
να κάμουν με την ελεύθερη βούληση
των ιδίων των εργαζομένων. Τυχόν
«Πόθεν έσχες» για τα μέλη της ΕΣΚ
θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτρεπτικά για ένταξη στην οργάνωση,
ως μια πρόσθετη ταλαιπωρία. Έτσι
υπηρετείται το δημόσιο συμφέρον
ή μήπως έτσι διευκολύνεται περαιτέρω η εργοδοτική πλευρά να παρακάμπτει τη μοναδική, ανεξάρτητη
και υπερκομματική, συνδικαλιστική
οργάνωση των δημοσιογράφων; Και
οι υπόλοιποι συνάδελφοι που δεν
ανήκουν στην ΕΣΚ θα μένουν στο
απυρόβλητο; Επίσης, όσοι δημοσιο-

γραφούν αλλά δεν έχουν καν δημοσιογραφική ταυτότητα, θα διαφεύγουν του επιδιωκόμενου ελέγχου;
Ας μην αφήσουμε ακόμη μια «σκιά»
σε ένα ήδη «κακόφημο» επάγγελμα.
Στη χώρα μας, λόγω και του μικρού μεγέθους της αγοράς, δεν υπάρχουν μεγαλό-δημοσιογράφοι που
να υπεραμείβονται ή να πλουτίζουν
–θεμιτά ή αθέμιτα– από την εργασία
τους. Κατά κανόνα πλέον, λόγω και
των γνωστών εργασιακών δυσχερειών, υπάρχουν δημοσιογράφοι
που υπαμείβονται, υποαπασχολούνται, αναγκαστικά ετεροαπασχολούνται, είτε μένουν εντελώς άνεργοι.
Οι νεότερες γενιές δημοσιογράφων, παντού, στον έντυπο, διαδικτυακό και ηλεκτρονικό τύπο, λαμβάνουν μισθούς που κυμαίνονται
στα όρια του κατώτατου μισθού και
έχουν εισοδήματα που δεν είναι καν
φορολογητέα. Ως εκ τούτου, φρονούμε ότι το «Πόθεν έσχες» για δημοσιογράφους καθίσταται αχρείαστο,

αφού δεν θα προσφέρει τίποτα προς
την κατεύθυνση της διαφάνειας.
Και το μόνο που θα πετύχει είναι
ακόμη μια σκιά αμφισβήτησης και
υποψίας πάνω σ’ ένα ολόκληρο κλάδο μισθωτών-επαγγελματιών. Το
«Πόθεν έσχες» για δημοσιογράφους,
στις μέρες μας και στον τόπο μας,
ισούται με κτηματικό φόρο για ακτήμονες, δηλαδή είναι ένα ζήτημα
άνευ αντικειμένου.
Έχουμε την ισχυρή πεποίθηση
ότι η ιεράρχηση προτεραιοτήτων
σε σχέση με το «Πόθεν έσχες» θα
έπρεπε να είναι άλλη. Κατά την άποψη μας, προέχει η ρύθμιση του όλου
θέματος για τα πολιτικά εκτεθειμένα
πρόσωπα, βουλευτές και υπουργούς,
τους τραπεζίτες, τους ανώτατους
αξιωματούχους του δημοσίου και
του δικαστικού σώματος και ούτω
καθεξής.

Ο κ. Γιώργος Φράγκου είναι Πρόεδρος
της Ένωσης Συντακτών Κύπρου.
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Το χρονικό των βιομηχανικών ρύπων
Τα εργοστάσια που απασχόλησαν την δημοσιότητα και πού μετακινήθηκαν μετά από τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων
Της ΑΝΤΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας αλλά
και ο κίνδυνος που ενέχει η παρουσία εργοστασίων σε κατοικημένες
περιοχές, οδήγησαν πολλές φορές
το τελευταίο διάστημα τους κατοίκους συγκεκριμένων περιοχών να
ξεσηκωθούν και να διεκδικήσουν
μετακίνησή τους σε άλλες περιοχές.
Κάποια από αυτά έχουν μετακινηθεί,
άλλα βρίσκονται ακόμα στο περίμενε. Το τελευταίο περιστατικό που
ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων είναι
τα εργοστάσια παραγωγής ασφάλτου στις περιοχές Δάλι, Γέρι και Τσέρι. Μετά από τις έντονες αντιδράσεις
των κατοίκων και μετά από σύσκεψη
του Προέδρου της Δημοκρατίας με
τους εμπλεκόμενους φορείς, αποφασίστηκε η μετακίνησή τους σε
άλλες περιοχές, μια διαδικασία η
οποία υπολογίζεται πως θα κρατήσει
περίπου οκτώ μήνες. Να σημειωθεί
πως η Κυβέρνηση ως αποζημίωση
στις εταιρείες θα πληρώσει μόνο
τα έξοδα μετακίνησης, κάτι το οποίο
βρίσκει σύμφωνες τις εταιρείες, ενώ
σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι
περιοχές στις οποίες αναμένεται
να εγκατασταθούν εκ νέου είναι η
Κόσιη, πλησίον της Καλαβασού κοντά στο Βασιλικό και στο Μιτσερό.
Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα υπάρξει τελικώς μία συγκεκριμένη πολιτική ελέγχου των βιομηχανικών
ρύπων σε κατοικημένες περιοχές
ή αν αυτό θα γίνεται μόνο μετά τις
παρεμβάσεις των κατοίκων.
Στην κινητοποίηση των κατοίκων
οδήγησε η απόφαση για δημιουργία
εργοστασίου σκυροδέματος στην
περιοχή του Σταυροβουνίου. Στη
συνέχεια αποφασίστηκε από το
Υπουργικό Συμβούλιο η μετακίνησή
του στην περιοχή της Κόσιης. Η
απόφαση λήφθηκε μετά από σύ-

<
<
<
<
<
<

Οι κάτοικοι ανέλαβαν
πρωτοβουλία σε αρκετές
περιπτώσεις να πιέσουν
μέσω συντονισμένων κινήσεων, την μετακίνηση
εργοστασίων από κατοικημένες περιοχές.
σκεψη στο Προεδρικό για την απόφαση μετακίνησης των εργοστασίων
από την περιοχή του Ιδαλίου. Να
σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο
εργοστάσιο αυτοί που εξέφρασαν
έντονα τη δυσαρέσκειά τους ήταν
η Ομάδα Πρωτοβουλίας Πυργών –
Κόρνου, Φίλοι της Ιεράς Μονής
Σταυροβουνίου και η Ιερά Μονή
Σταυροβουνίου. Το όλο θέμα έφτασε
μέχρι το Ανώτατο Δικαστήριο το
οποίο θα αποφάσιζε εάν η πολεοδομική άδεια που δόθηκε στην εταιρεία για δημιουργία του εργοστασίου
είναι παράνομη ή όχι.

Τοξικό αέριο

Η πιο πολυσυζητημένη περίπτωση εργοστασίου στην Κύπρου ήταν
του Astrasol στα Λατσιά. Πρόκειται
για εργοστάσιο το οποίο αρχικά κατασκεύαζε υποδήματα και στη συνέχεια σόλες και πάτους υποδημάτων ενώ από το 1976 που ξεκίνησε
η λειτουργία του, το 2009 σταμάτησε
λόγω χρεών, υπήρξε συστηματική
εκπομπή τοξικού αερίου Διχλωρομεθάνιο R40. Σύμφωνα με απόφαση
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το εργοστάσιο δεν έλαβε
ποτέ πολεοδομική άδεια ενώ οι εκπομπές του R40 υπέρβαιναν τα επιτρεπτά όρια για την υγεία των ανθρώπων, κάτι το οποίο δημιουργούσε σύμπλεγμα καρκίνου στην

Ένα από τα πιο πρόσφατα περιστατικά είναι τα τρία ασφαλτικά εργοστάσια

στην περιοχή Ιδαλίου – Γερίου, για το οποίο πάρθηκε απόφαση μετακίνησης
τον περασμένο Ιούλιο από το Υπουργικό Συμβούλιο, μια διαδικασία η οποία
αναμένεται να κρατήσει περίπου οκτώ μήνες.
περιοχή. Το 2004 οι κάτοικοι έστειλαν επιστολές στους αρμόδιους χωρίς να πάρουν κάποια απάντηση,
η μελέτη η οποία καθόρισε την πορεία στην υπόθεση ήταν αυτή του
επιδημιολόγου Δρα Μιχάλη Βωνιάτη
και του επίκουρου καθηγητή στο
Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την
Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία
(CII) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνου Μακρή.
Όπως διαπιστώθηκε, το 70% των

κρουσμάτων καρκίνου εντοπίστηκαν σε ακτίνα λιγότερη των 100 μέτρων γύρω από το εργοστάσιο. Έξι
κρούσματα, δηλαδή το 15%, ήταν
εργαζόμενοι στην Astrasol, οι οποίοι
ασθένησαν με λευχαιμία (δύο), λέμφωμα, καρκίνο του εγκεφάλου, του
παγκρέατος και του πνεύμονα, κακοήθειες που στη διεθνή βιβλιογραφία έχουν συνδεθεί με την επαγγελματική έκθεση στο διχλωρομεθάνιο. Από τα 12 συνολικά κρού-

Ανεξέλεγκτη βιομηχανική ρύπανση
Σε δηλώσεις στην «Κ», ο βουλευτής των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης

τόνισε πως η βιομηχανική ρύπανση στην Κύπρο είναι ανεξέλεγκτη καθώς «ιστορικά τα τελευταία 25 χρόνια έχουμε αρκετά περιστατικά ρύπανσης λόγω εργοστασίων κοντά σε σπίτια. «Η κρατική υπηρεσία είναι
ένα υποστελεχωμένο τμήμα του υπουργείου Εργασίας. Πρέπει να
υπάρξει μια υπηρεσία ή ένα τμήμα παρακολούθησης που θα μπορεί
να ελέγχει την βιομηχανία στην Κύπρο διότι υπάρχει κακός πολεοδομικός σχεδιασμός, κενά στην αδειοδότηση και ασυνειδησία από πλευράς βιομηχάνων».

σματα καρκίνου του εγκεφάλου και
του κεντρικού νευρικού συστήματος
που καταγράφηκαν σε όλες τις περιοχές των Λατσιών στην υπό εξέταση περίοδο, τα 10 κρούσματα εντοπίστηκαν στην περιοχή του εργοστασίου Astrasol. Για την υπόθεση
καταχωρήθηκαν συνολικά 22 αγωγές εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και εναντίον έξι ακόμα
φυσικών και νομικών προσώπων.

με τον επίκουρο καθηγητή Χημείας
Αγάπιο Αγαπίου, το σύστημα βρίσκεται στην Κύπρο αλλά δεν έχει
λειτουργήσει ακόμα λόγω της πανδημίας. Η χρήση θα ξεκινήσει από
το Τμήμα Χημείας σε περίπου ένα
μήνα. Όπως εξηγεί πρόκειται για
ένα τριπλό σύστημα το οποίο δίνει
την δυνατότητα μέτρησης ρύπων
στο πεδίο όπου γίνεται επιλογή να
καταγράφονται μετρήσεις.

Άλλες δύο υποθέσεις

Καλά τα επίπεδα ρύπων

Και στην Αραδίππου υπήρξαν
αντιδράσεις των τοπικών παραγόντων για την παρουσία εργοστασίου
κατασκευής φυσιγγίων. Ο Δήμος
Λάρνακας ζήτησε την έκδοση διατάγματος κατεδάφισης σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της εταιρείας,
ενώ είχεπροηγηθεί επιστολή παραπόνου του Δημάρχου Αραδίππου
Ευάγγελου Ευαγγελίδη προς τον
Δήμαρχο Λάρνακας για το συγκεκριμένο εργοστάσιο το οποίο είναι
στα διοικητικά όρια της.
Θέμα δημιουργήθηκε και στην
περιοχή της Παρεκκλησιάς στην
οποία η κάτοικοι της διαμαρτύρονταν για οχληρία από τα λατομεία
και τα εργοστάσια παραγωγής
ασφαλτικού και σκυροδέματος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα λατομεία μεταφέρθηκαν
στην περιοχή αμέσως μετά την εισβολή. Το κυριότερο πρόβλημα των
κατοίκων πέραν του θορύβου που
προκαλείται ήταν το γεγονός ότι
πολλά φορτηγά μετακινούσαν υλικά
χωρίς να είναι καλυμμένα.

Σύστημα καταγραφής ρύπων

Όλο αυτό πάντως φαίνεται να
οδηγεί σε ένα νέο σύστημα που θα
καταγράφει αναλυτικά τους ρύπους
στην Κύπρο υπό την επίβλεψη του
Πανεπιστημίου Κύπρου. Σύμφωνα

Εκπρόσωποι του Κλάδου Ποιότητας Αέρα και Στρατηγικού Σχεδιασμού, ανέφεραν στην «Κ» πως
υπάρχουν εγκατεστημένα στην περιοχή Ζυγίου-Βασιλικού συστήματα
για την μέτρηση των ρύπων σε βιομηχανικές περιοχές με στόχο την
προστασία της ανθρώπινης υγείας.
Όπως διευκρίνισαν, τα επίπεδα ρύπων στις περιοχές αυτές είναι στα
κατάλληλα επίπεδα και βάσει των
προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης προχωρούν σε μετρήσεις.
Η μία αφορά την ποιότητα του αέρα
και η δεύτερη τα φουγάρα των εργοστασίων. Σε ερώτηση εάν οι λόγοι
μετακίνησης εργοστασίων οφείλονται στους ρύπους, σημειώνεται
πως όσες εγκαταστάσεις έχουν άδεια
και ελέγχονται από τον κλάδο, δεν
προκάλεσαν προβλήματα και η μετακίνηση των εργοστασίων παραγωγής ασφάλτου γίνεται για λόγους
οχληρίας. Παράλληλα, σημείωσαν
πως μια από τις χειρότερες περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων ρύπων ήταν η περίπτωση του εργοστασίου της Astrasol, ωστόσο στην
συγκεκριμένη περίπτωση το εργοστάσιο βρισκόταν δίπλα από τα σπίτια και σύμφωνα με τις μετρήσεις,
υπήρξαν και καρκινογόνες ουσίες
οι οποίες επηρέασαν τους οργανισμούς των κατοίκων.
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Ασφυκτιά η Τουρκία
από τις ειρηνευτικές
συμφωνίες μεταξύ
Αράβων και Ισραήλ
Η απομόνωση της Άγκυρας εντός του αραβικού κόσμου θα είναι απόλυτη
<
<
<
<
<
<

Του ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ν. ΠΟΧΑΝΗ

Η απομόνωση της Άγκυρας μέσα
στον αραβικό κόσμο άρχισε με τη
διπλωματική κρίση του 2017 όταν
μία ομάδα αραβικών κρατών – Σαουδική Αραβία, ΗΑΕ, Αίγυπτος και
Μπαχρέιν - κατηγόρησε το Κατάρ
ότι στηρίζει ισλαμικές τρομοκρατικές
ομάδες οι οποίες υποστηρίζονται
και από την Τουρκία. Οι αιτίες βέβαια
αυτής της διαμάχης έχουν τις ρίζες
τους πίσω στο 2003, μέσα από ένα
σχέδιο εξόντωσης της βασιλικής οικογένειας της Σαουδικής Αραβίας
και της διαίρεσης της χώρας σε δύο
ξεχωριστές οντότητες.
Οι εμπνευστές αυτού του σχεδίου
ήταν ο τότε εμίρης του Κατάρ Χαμάντ και ο Λίβυος ηγέτης Μουαμμάρ
Γκαντάφι. Ωστόσο, αυτή η απομόνωση άρχισε να γίνεται εντονότερη
μετά από τις Ειρηνευτικές Συμφωνίες
και την εξομάλυνση των σχέσεων
μεταξύ Ισραήλ και ΗΑΕ και τελευταία
μεταξύ Ισραήλ και Μπαχρέιν. Αυτές
βέβαια οι συμφωνίες αποτελούν την
αρχή ενός ανοίγματος του αραβικού
κόσμου προς το Ισραήλ. Ο κύριος
λόγος αυτού του ανοίγματος είναι
το Ιράν με τις περιφερειακές του
επιδιώξεις και το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αυτά τα δύο ζητήματα αποτελούν τον κοινό τους εχθρό. Κάποιοι
αναλυτές προσθέτουν ακόμα ένα

Με βάση τα νέα δεδομένα
που προκύπτουν στον
αραβικό κόσμο, οι σχέσεις Τουρκίας-Κατάρ δεν
θα είναι πλέον οι ίδιες και
η Άγκυρα απομονώνεται
στον αραβικό κόσμο.
<
<
<
<
<
<

Ο Αραβικός Σύνδεσμος
ανακοίνωσε πως η Τουρκία πρέπει να αποσύρει
άνευ όρων τους στρατιώτες της από τη Συρία, το
Ιράκ και τη Λιβύη.
άλλο σοβαρό λόγο ως αιτία της στροφής αυτής προς το Ισραήλ. Αυτός ο
λόγος είναι η ανάμειξη της Άγκυρας,
ενός μη αραβικού κράτους, στις αραβικές υποθέσεις αλλά και η υποστήριξή της προς τη Μουσουλμανική
Αδελφότητα.
Αυτές οι σχέσεις μεταξύ του αραβικού κόσμου και της Τουρκίας, έγκεινται στην ισλαμική εξωτερική
πολιτική του Προέδρου Ερντογάν
η οποία είχε ξεκινήσει, πριν από

σχεδόν δύο δεκαετίες, με μία έντονα
εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ,
παρουσιαζόμενος ως ο προστάτης
των Παλαιστινίων και αποσπώντας
τα ευμενή σχόλια των Αράβων ηγετών. Παράλληλα δε, μέσω της εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων
της «Αραβικής Άνοιξης» που μάλλον
«Χειμώνας» ήταν. Όλα αυτά, βέβαια,
διατηρώντας τις διπλωματικές σχέσεις του με το Ισραήλ, κάτι που τα
ΗΑΕ και το Μπαχρέιν πραγματοποίησαν τον τελευταίο καιρό.
Η Άγκυρα, από την άλλη, αντέδρασε με οργή τον Αύγουστο για
την απόφαση των ΗΑΕ να καθιερώσουν διπλωματικούς δεσμούς με το
Ισραήλ, κατηγορώντας τα ότι «πρόδωσαν τον παλαιστινιακό σκοπό
για τα στενά συμφέροντά τους». Παραδόξως, όμως, δεν έκανε κάποιο
επίσημο σχόλιο σχετικά με την τελετή υπογραφής των Συμφωνιών,
αυτή την εβδομάδα, στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα του Προέδρου
Τραμπ. Έτσι, οι πρόσφατες αποφάσεις των ΗΑΕ και του Μπαχρέιν για
τη δημιουργία διπλωματικών δεσμών
με το Ισραήλ αποτελούν μια μεγάλη
αποτυχία για την Άγκυρα σε μια περιοχή όπου κάποτε είχε ως στόχο
να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο. Με
δεδομένη δε, την πιθανότητα να
ακολουθήσουν και άλλες αραβικές
χώρες το παράδειγμα των ΗΑΕ, η

Ο Αιγύπτιος ΥΠΕΞ Σάμεχ Χάσαν Σιούκρι δήλωσε στον Αραβικό Σύνδεσμο στις 9 Σεπτεμβρίου ότι οι κραυγαλέες πρακτικές της Τουρκίας και οι παρεμβάσεις της σε πολλές αραβικές χώρες είναι οι πιο σημαντικές αναδυόμενες απειλές για
την αραβική εθνική ασφάλεια.
Άγκυρα βρίσκεται μπροστά στην
απώλεια περισσότερου πολιτικού
εδάφους.

Το δίχτυ του Καΐρου
Σύμφωνα με το Al Monitor, η Αίγυπτος πρόσφατα κάλεσε για μια
ενοποιημένη και σταθερή αραβική
πολιτική εναντίον της Τουρκίας
μέσω στενότερης συνεργασίας μεταξύ αραβικών κρατών. Ο Αιγύπτιος
ΥΠΕΞ Σάμεχ ΧάσανΣιούκρι, δήλωσε
στον Αραβικό Σύνδεσμο στις 9 Σεπτεμβρίου ότι οι κραυγαλέες πρακτικές της Τουρκίας και οι παρεμβάσεις της σε πολλές αραβικές χώρες
είναι οι πιο σημαντικές αναδυόμενες
απειλές για την αραβική εθνική
ασφάλεια. Ανέφερε ότι η Τουρκία
διευκολύνει την πρόσβαση δεκάδων
χιλιάδων τρομοκρατών και μισθοφόρων στη Συρία, αναπτύσσοντας
χιλιάδες μαχητές στη Λιβύη και εκμεταλλευόμενη τους πόρους των
αραβικών λαών στο Ιράκ και τη
Λιβύη μέσω παράνομων συμφωνιών.

Αυτή η αραβική εξωτερική πολιτική
προς την Τουρκία ώθησε επίσης
την Αίγυπτο και τα ΗΑΕ να ενταχθούν στο συνασπισμό κρατών που
υποστηρίζουν τα δικαιώματα της
Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο.
Σε μια άλλη εξέλιξη όμως και σύμφωνα με το The NewArab, ο γενικός
γραμματέας του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου Nayef FalajalHajraf επισκέφτηκε την περασμένη
Κυριακή το Κατάρ για να συζητήσει
τη συνεχιζόμενη ρήξη μεταξύ των
χωρών του Κόλπου. Δεν είναι τυχαίο
ότι αυτή η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από τις δηλώσεις του
Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών,
Μάικ Πομπέο, σχετικά με τον τερματισμό της διαμάχης προκειμένου
να επικεντρωθούν στον αγώνα κατά
της περιφερειακής επιρροής του
Ιράν.
Σύμφωνα με όλα τα πιο πάνω και
με δεδομένα:
• τους στρατιωτικούς δεσμούς

μεταξύ ΗΠΑ και Κατάρ, του μόνου
κράτους φίλου της Τουρκίας στην
περιοχή,
• την προσπάθεια που καταβάλλουν οι ΗΠΑ για την εξομάλυνση
των σχέσεων του Κατάρ με τα λοιπά
κράτη του Κόλπου,
• ότι το Κατάρ έχει ήδη επαφές
με το Ισραήλ που σχετίζονται με
την πρόσφατη κατάπαυση του πυρός, ως διαπραγματευτής μεταξύ
του Ισραήλ και της Hamas και,
• ότι η προϋπόθεση που έχουν
θέσει τα αραβικά κράτη του Κόλπου
για την εξομάλυνση των σχέσεών
τους με το Κατάρ είναι το κλείσιμο
της τουρκικής στρατιωτικής βάσης
στο έδαφός του
• οι σχέσεις Τουρκίας και Κατάρ
δεν θα είναι πλέον οι ίδιες και η απομόνωσή της εντός του αραβικού κόσμου θα είναι απόλυτη.

Ο κ. Κυριάκος Ν. Ποχάνης είναι αρχιπλοίαρχος ε.α. πρώην διοικητής Κυπριακού
Ναυτικού.
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Καταυλισμός Μόριας: Μια ευπρόσδεκτη πυρπόληση

πυρπόληση του καταυλισμού
της Μόριας συνιστά ένα παράδοξο: μια παραβατική πράξη παρήγαγε ένα χαρμόσυνο αποτέλεσμα! Δεν είναι η πρώτη φορά,
βέβαια. Η ανθρώπινη ιστορία είναι
γεμάτη από τέτοια. Ο καταυλισμός
φιλοξενίας 13.000 ατόμων έμοιαζε
περισσότερο με στάβλο ζώων παρά
με καταφύγιο ανθρώπων. Ήταν η
ντροπή που απωθούσαμε. Τις άθλιες
συνθήκες τις ξέραμε όλοι (κι εμείς
και οι Ευρωπαίοι), αλλά αποτελεσματική δράση δεν αναλαμβάναμε.
Γιατί; Μετά την πυρπόληση, όλοι
κινητοποιήθηκαν. Γιατί;
Να τα πάρουμε με τη σειρά. Γιατί
ενώ εντοπίζεται ένα καυτό πρόβλημα
δεν αντιμετωπίζεται έγκαιρα και ορθολογικά; Διότι οι διαχειριστές του
προβλήματος δεν επέδειξαν το ηγετικό σθένος που απαιτούνταν. Επιπλέον, οι υφιστάμενοι το πρόβλημα
(οι πρόσφυγες και μετανάστες) ήταν
πολύ αδύναμοι για να ακουστούν.
Έγιναν αντιληπτοί με τον μόνο τρόπο που διέθεταν –μέσα από μια θεαματική πράξη βίας.
Οι άμεσοι διαχειριστές του προβλήματος ήταν οι ελληνικές αρχές
– η κεντρική κυβέρνηση και η τοπική
αυτοδιοίκηση της Λέσβου. Η συνεννόησή τους ήταν δύσκολη, έως
αδύνατη. Διόλου περίεργο, βέβαια,
στο μέτρο που αντανακλά την ευρύτερη ελληνική κουλτούρα δυσπιστίας και απουσίας συνεργατικού
ήθους. Σε ό,τι κάνουμε, δύσκολα ξεφεύγουμε από τους δαίμονες της
ιστορικότητάς μας: την άμετρη σύγκρουση, τον τοπικισμό, και τη μειωμένη αίσθηση του κοινού καλού.
Οι τοπικοί ηγέτες έχουν μάθει
να ακολουθούν τον λαϊκιστικό συρμό, εφόσον αυτή η τακτική μεγιστοποιεί τα βραχυχρόνια πολιτικά
οφέλη τους. Δεν αντιλαμβάνονται
τον ρόλο τους ηγετικά-παιδαγωγικά,
αλλά διαμεσολαβητικά: να μεταφέρουν απλώς τα τοπικά αιτήματα
στην κεντρική εξουσία (η περίπτωση

<
<
<
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Οι δικαιολογίες ήταν από
γελοίες έως κρυπτο-ρατσιστικές και, για όποιον
έχει τέτοιες ευαισθησίες,
βαθιά αντιχριστιανικές.
Μουτζούρη είναι χαρακτηριστική.
Σε όλο του το δημόσιο βίο, πρώτα
ως πρύτανης του ΕΜΠ και τώρα ως
περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου,
καλλιέργησε τη δεξιότητα του ισορροπιστή: συντάσσεται με την εκάστοτε κυρίαρχη αντίληψη. Το ρήμα
«ηγούμαι» το αγνοεί).
Η κυβέρνηση επέδειξε αναποφασιστικότητα, όταν ανέβαλλε την
υλοποίηση των σχεδίων κατασκευής κλειστών δομών φιλοξενίας
στα νησιά, στις αρχές του 2020. Οι
ντόπιοι δεν ήθελαν, και εξακολουθούν να μη θέλουν, «καμία δομή
στη Λέσβο». Σε κάθε έκκληση της
κυβέρνησης για συνεργασία απαντούσαν αρνητικά. «Να φύγουν όλοι
σήμερα», ήταν η ανεδαφική θέση
του δημάρχου Μυτιλήνης. Από τη
σκοπιά των τοπικών Αρχών, η πυρπόληση ήταν ένα ευπρόσδεκτο
συμβάν: «Έβαλε το πρόβλημα σε
μηδενική βάση», δήλωσε ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Μυτιλήνης («Καθημερινή», 12/9/20).
Ιδού μια απροσδόκητη ομολογία
κινήτρου για εμπρησμό, κύριοι της
Αστυνομίας.
Βαθμιαία, το χρονίζον πρόβλημα
μεταλλάχθηκε. Στο πρωτογενές πρόβλημα (τεχνική διαχείριση μεταναστευτικών ροών) προστέθηκε ένα
δευτερογενές: η πολιτική διαχείριση
των αντιδράσεων στη διαχείριση
του πρωτογενούς προβλήματος. Το
αδιέξοδο εντάθηκε. Οι Λέσβιοι και
οι λοιποί νησιώτες επωμίστηκαν
ένα πρόβλημα που διογκώνονταν.
Με την πάροδο του χρόνου εξουθενώθηκαν – οικονομικά, κοινωνικά,
ψυχολογικά. Ένιωθαν ότι ήταν μόνοι,

Η βία που ξεπηδά από την οργή, παρατηρεί η μεγάλη φιλόσοφος Χάνα Αρεντ, είναι όχι μόνο κατανοητή αλλά ηθικά δικαιολογημένη.
έγιναν όλο και περισσότερο αδιάλλακτοι στον τοπικισμό τους.
Τοπικές αυτοδιοικήσεις της ενδοχώρας, στις οποίες προτάθηκε να
σταλούν πρόσφυγες για να αποσυμφορηθούν τα νησιά, αντέδρασαν
με σφοδρότητα: όχι στην αυλή μας.
Οι δικαιολογίες ήταν από γελοίες
έως κρυπτο-ρατσιστικές και, για
όποιον έχει τέτοιες ευαισθησίες,
βαθιά αντιχριστιανικές. Ήταν μια
περίπτωση λαθρεπιβασίας (fee riding) σε εθνικό επίπεδο. Είχαμε την
αξίωση ως Ελλάδα να μοιραστούν
οι Ευρωπαίοι εταίροι το βάρος του
προσφυγικού-μεταναστευτικού όταν
δεν θέλαμε να το μοιραστούμε δίκαια
μεταξύ μας! Αποτέλεσμα; Αναβλητικότητα, τέλμα.
Η ζωή των τροφίμων της Μόριας,

όμως, δεν αναβάλλονταν. Κάθε μέρα
έπρεπε να ζουν σαν τα ζώα. Τα επεισόδια, η παραβατικότητα, και οι
μκροκαταστροφές ήταν συχνά φαινόμενα, αλλά δεν τους δίνονταν μεγάλη πολιτική σημασία. Το περιέγραψε διεισδυτικά ο Μιχάλης Τσιντσίνης («Καθημερινή», 10/09/20):
«μεθοριακός και άρα αθέατος από
κρίσιμες εκλογικές μάζες, ο καταυλισμός ήταν πολιτικά βολικός […].
Κρατούσε το πρόβλημα γκετοποιημένο, μακριά. Και στο μυαλό ορισμένων λειτουργούσε de facto ως
σκιάχτρο για επίδοξους πρόσφυγες.
Ιδού τι σας περιμένει, αν έρθετε».
Η οργή κάποτε ξεχείλισε. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι γιατί πυρπολήθηκε η Μόρια, αλλά γιατί καθυστέρησε να συμβεί. Στις συνθήκες

χοιροστασίου του καταυλισμού δεν
ζούσαν αριθμοί, ούτε «ροές», ούτε
ζώα, αλλά ένσαρκοι άνθρωποι – με
αγωνία, αβεβαιότητα, πόνο, όνειρα,
συμφέροντα, και ελλειμματική επικοινωνία (έχετε σκεφτεί πόσο δύσκολη ήταν η συνεννόηση στη γλωσσική Βαβέλ του καταυλισμού;). Όπως
συμβαίνει συνήθως, ο σπινθήρας
της έκρηξης ήταν τυχαίος: η απόφαση να μπουν σε καραντίνα 35
τρόφιμοι, θετικοί στον κορωνοϊό,
πυροδότησε βίαιες αντιδράσεις.
Το εξαθλιωμένο πλήθος που βιώνει το πρόβλημα δεν διαθέτει την
ήρεμη ορθολογικότητα ή τη φορμαλιστική αυστηρότητα αυτών που
αποφασίζουν, χωρίς βιωματική εμπλοκή, για το πρόβλημα. Οργίζεται
και βιαιοπραγεί. Η βία που ξεπηδά

από την οργή, παρατηρεί η μεγάλη
φιλόσοφος Χάνα Αρεντ, είναι όχι
μόνο κατανοητή αλλά ηθικά δικαιολογημένη. Το γεγονός ότι ζεις σαν
ζώο δεν σημαίνει ότι έγινες ζώο.
Η οργή, λέει η Αρεντ, προκύπτει
από τη διαπίστωση ότι οι συνθήκες
θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές
αλλά δεν είναι.Οι λήπτες αποφάσεων
δεν έχουν την αίσθηση του επείγοντος, δεν μετέχουν στον πόνο
των επηρεαζομένων, αναβάλλουν
την αλλαγή. Η προσφυγή στη βία
παράγει, συνήθως, άμεσα αποτελέσματα. «Υπό ορισμένες συνθήκες,
η βία είναι ο μόνος τρόπος να επαναφέρεις την ισορροπία στη ζυγαριά», σημειώνει η φιλόσοφος. Γιατί;
Διότι στην έπαρση της υποκρισίας
και των κούφιων λόγων δεν μπορεί
να αντιταχθεί λογική (reasonable)
συμπεριφορά. Όταν ο λόγος καθίσταται προσχηματικός, ο αντί-λογος
στερείται δραστικότητας. «Η βία
δραματοποιεί παράπονα και τα θέτει
στη δημόσια προσοχή». Η βία δεν
είναι ορθολογική όταν παύει να συνιστά πρόσκαιρη αντί-δραση αλλά
διαρκεί και γίνεται αυτοσκοπός.
Είδατε την κινητικότητα που
προέκυψε μετά την πυρπόληση της
Μόριας; Όλοι ξαφνικά εκτινάχθηκαν
από το τέλμα. Τώρα μιλάνε για μικρότερες, πιο ανθρώπινες δομές.
Εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά
μεταφέρθηκαν σε δομές της Θεσσαλονίκης. Η Γερμανία θα δεχθεί
1.500 πρόσφυγες. Ο πρωθυπουργός
δήλωσε ότι η καταστροφή της Μόριας είναι «ευκαιρία». Η ΕΕ ανακοίνωσε ένα νέο σχέδιο για την πανευρωπαϊκή αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.
Ναι, η πυρπόληση της Μόριας
είναι ό,τι καλύτερο της συνέβη.

Ο κ. Χαρίδημος Τσούκας (www.htsoukas.com) είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στην Έδρα Columbia Ship
Managementκαι Κοσμήτορας της Σχολής
Μεταπτυχιακών Σπουδών.
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Σούδα, εξοπλιστικά στην ατζέντα Πομπέο
Η περαιτέρω εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ στο επίκεντρο των συνομιλιών με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Την κεντρική σημασία που έχει για
την ελληνοαμερικανική στρατηγική σχέση ο τομέας της ασφάλειας
και της άμυνας αλλά και την κομβική θέση της Ελλάδας ως πυλώνα
σταθερότητας ανάμεσα στα δυτικά Βαλκάνια και την Ανατολική
Μεσόγειο αναδεικνύει η σημερινή
άφιξη του υπουργού Εξωτερικών
των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στη χώρα
μας. Στη δεύτερη επίσκεψή του
στην Ελλάδα σε λιγότερο από ένα
χρόνο, ο κ. Πομπέο αποφεύγει την
Αθήνα και, αντιθέτως, επισκέπτεται τη Θεσσαλονίκη, στην οποία
φθάνει απόψε, και τα Χανιά, και
συγκεκριμένα τη βάση της Σούδας όπου θα έχει συνομιλίες με τον
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, φιλοξενούμενος, μεταξύ άλλων,
στην οικογενειακή κατοικία στο
Ακρωτήρι. Η δημοσιότητα που έχει
δοθεί στην επίσκεψη από το Στέιτ
Ντιπάρτμεντ και, κυρίως, η έμφαση στην επίσκεψη του κ. Πομπέο
στη Σούδα, δεν είναι τυχαία, καθώς
οι ΗΠΑ επιθυμούν την εμβάθυνση των σχέσεων στον τομέα της
άμυνας, κάτι που επιτρέπεται από
τη νέα, αναθεωρημένη Συμφωνία
Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA) που εγκρίθηκε πέρυσι.
Πέρα από αυτά, στον τομέα των
εξοπλισμών οι ΗΠΑ (μέσω της Λόκχιντ Μάρτιν) έχουν ήδη αναλάβει
την αναβάθμιση 84 F-16, έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία προμήθειας
τεσσάρων ελικοπτέρων MH-60R
για το Πολεμικό Ναυτικό (Π.Ν.),
ενώ υπάρχει έντονο αμερικανικό
ενδιαφέρον για το πρόγραμμα των
τεσσάρων νέων φρεγατών και την
αναβάθμιση των τεσσάρων φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ. Και σε αυτή την
περίπτωση υπάρχει αμερικανική
πρόταση για ναυπήγηση τεσσάρων
νέων φρεγατών πολλαπλού ρόλου
(MMCS) με παράλληλη αναβάθμιση
των ΜΕΚΟ στην Ελλάδα.

Δεύτερος ναύσταθμος
Η Αθήνα από την πλευρά της θα
ζητήσει στήριξη για το ευρισκόμενο
σε εξέλιξη πρόγραμμα δημιουργίας
ενός δεύτερου ναυστάθμου, ώστε
το Στρατηγείο ∆ιοικήσεως Ανατολικής Μεσογείου (Σ∆ΑΜ) στη Σούδα
να έχει πραγματικές δυνατότητες
στα επόμενα χρόνια. Αν και η Ελλάδα δεν βρίσκεται στον κατάλογο
των χωρών που θα μπορούσαν να
φιλοξενήσουν μονάδες ή στοιχεία
των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση περαιτέρω μείωσης του αποτυπώματος από την
τουρκική βάση του Ιντσιρλίκ, το σε-

νάριο στάθμευσης ιπτάμενων τάνκερ KC-135 στην αεροπορική βάση
της Λάρισας, η οποία με βάση την
MDCA, μπορεί να χρησιμοποιηθεί
από τις ΗΠΑ, παραμένει ενεργό.
Ενα ισχυρό σημειολογικό στοιχείο της επίσκεψης του κ. Πομπέο
στη βάση της Σούδας με τον κ. Μητσοτάκη, εστιάζεται στην παρουσία
F-16 της αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), τα
οποία σταθμεύουν στην 115 Πτέρυγα Μάχης για ένα μήνα, ενώ ο
αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε δύο
εβδομάδες. Η σχέση που αναπτύσσουν στον τομέα ασφαλείας η Ελλάδα, το Ισραήλ και τα ΗΑΕ τελεί

Η επίσκεψη του Μάικ
Πομπέο στην Ελλάδα
προκαλεί ενόχληση
στην Αγκυρα,
η οποία εκφράστηκε
με δημοσιεύματα
στον τουρκικό Τύπο.
υπό την ενθάρρυνση αν όχι την
αιγίδα των ΗΠΑ, που εκτιμούν ότι
αυτός ο άξονας μπορεί να συντείνει
στην εδραίωση της σταθερότητας
στην περιοχή.
∆εν είναι τυχαίο ότι δύο ημέρες
πριν από την άφιξη του κ. Πομπέο
στην Ελλάδα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΑΕ Αμπντουλάχ Μπιν
Ζαγιέντ Αλ Ναχιάν συναντήθηκε με
τον κ. Μητσοτάκη και τον κ. ∆ένδια,
ενώ στο μέσον της εβδομάδας που
πέρασε, επαφές με την πολιτική και
στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου
Εθνικής Αμυνας είχε και ο αρχηγός
των ενόπλων δυνάμεων των ΗΑΕ.
Η Ελλάδα και τα ΗΑΕ συζητούν για
τη δημιουργία μιας στενότερης σχέσης σε επίπεδο στρατιωτικό, ενώ
στο βάθος αυτών των συζητήσεων
βρίσκεται και η συνεργασία με τη
Σαουδική Αραβία.
Η επίσκεψη του κ. Πομπέο στην
Ελλάδα (πρώτο σκέλος μιας περιοδείας που περιλαμβάνει την Κροατία, την Ιταλία και την Αγία Εδρα)
προκαλεί ενόχληση στην Αγκυρα,
η οποία εκφράστηκε με δημοσιεύματα στον τουρκικό Τύπο και την
υπόμνηση ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών μεσούσης της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο είχε
βρεθεί και στην Κυπριακή ∆ημοκρατία. Μάλιστα, τις προηγούμενες
ημέρες είτε μέσω του Συμβουλίου
Εθνικής Ασφαλείας, είτε διά του
εκπροσώπου της προεδρίας Ιμπραήμ Καλίν, ο οποίος έκανε λόγο για

Η σχέση που αναπτύσσουν στον τομέα ασφαλείας η Ελλάδα, το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τελεί υπό την ενθάρρυνση των ΗΠΑ, που εκτιμούν ότι
αυτός ο άξονας μπορεί να συντείνει στην εδραίωση της σταθερότητας στην περιοχή (στη φωτ. οι κ. Πομπέο - Μητσοτάκης τον περασμένο Οκτώβριο στην Αθήνα).
τρία «ταυτόχρονα» επίπεδα συνομιλιών, τις διερευνητικές επαφές,
τις πολιτικές διαβουλεύσεις και τα
μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ), τέθηκαν εκ νέου ζητήματα,
όπως η αποστρατιωτικοποίηση των
νησιών του Αιγαίου και οι μειονότητες, που η Αθήνα προφανώς δεν
συζητάει. Ωστόσο δημιουργούν πολιτικές δυσκολίες σε μια διαδικασία
που ακόμα δεν έχει αρχίσει και ενώ
φαίνεται ότι με τον συγκεκριμένο
ελιγμό, απέφυγαν την επιβολή κυρώσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρέπει, πάντως, να σημειωθεί
ότι οι διερευνητικές σταμάτησαν
πριν από 4,5 χρόνια, ενώ οι δύο τελευταίοι γύροι ΜΟΕ και πολιτικών
διαβουλεύσεων έλαβαν χώρα στις
αρχές του χρόνου (Φεβρουάριος
και Ιανουάριος 2020 αντιστοίχως).

Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ
Από την Αθήνα, επισημαίνεται
διαρκώς ότι μοναδικό αντικείμενο
συζήτησης με την Τουρκία στις
διερευνητικές επαφές είναι η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και
της ΑΟΖ. Την ομάδα που θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη
για τις διερευνητικές στο πλευρό
του πρέσβη ε.τ. Παύλο Αποστολίδη, συμπληρώνουν ο πρέσβης Αλέξανδρος Κουγιού και η διευθύντρια
του γραφείου του γ.γ. του υπουργείου Εξωτερικών Ιφιγένεια Καναρά.
Αρκετό παρασκήνιο φαίνεται
ότι υπάρχει και στις Βρυξέλλες, κα-

θώς ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ επιθυμεί
να προωθήσει την πολυμερή διάσκεψη για την Ανατ. Μεσόγειο,
αλλά συναντά τις αντιδράσεις από
την πλευρά της Αγκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αντάλλαγμα που προτείνει ο κ. Μισέλ προς
την τουρκική πλευρά, ώστε να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των
Τουρκοκυπρίων, είναι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να περιληφθεί μια πρόβλεψη
για δημιουργία ενός λογαριασμού
ειδικού σκοπού (escrow account)
στον οποίο θα δεσμεύονται τα
μελλοντικά κέρδη από τους υδρογονάνθρακες κατά τρόπο αναλογικό και για τις δύο κοινότητες, σε περίπτωση μη επίλυσης
του Κυπριακού.
Σημειώνεται, πάντως, ότι αυτή
τη δυνατότητα η Κυπριακή ∆ημοκρατία την έχει ήδη και, μάλιστα,
έχει κατά καιρούς τεθεί και στις
επαφές που είχαν ο Νίκος Αναστασιάδης με τον Μουσταφά Ακιντζί.
Πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
της 1ης-2ας Οκτωβρίου, ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί στην Αθήνα με τρεις ηγέτες, τον καγκελάριο
της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς,
τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας
Μαρκ Ρούτε και την πρωθυπουργό της ∆ανίας Μέτε Φρέντερικσεν,
προκειμένου ακριβώς να συζητήσει για την κατάσταση στην Ανατ.
Μεσόγειο.

Δύσκολες οι διερευνητικές,
στηρίζουμε τον διάλογο
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

«Ιδιαιτέρως καλή, ιδιαιτέρως σημαντική είδηση» χαρακτηρίζει
την ανακοίνωση της επανέναρξης των διερευνητικών επαφών
μεταξύ Αθήνας και Aγκυρας ο
Γερμανός υπουργός Εξωτερικών
Χάικο Μάας. Σε αποκλειστική
δήλωσή του στην «Κ», παραδέχεται ότι «το μονοπάτι που
έχουμε μπροστά μας παραμένει
δύσκολο», αλλά δηλώνει «πεπεισμένος» ότι «τα επίμαχα ζητήματα μεταξύ δύο γειτόνων και
δύο συμμάχων στο ΝΑΤΟ μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω
του διαλόγου στη βάση του διεθνούς δικαίου. Αν παρουσιάζεται μια ευκαιρία για να γίνει
αυτό στην παρούσα συγκυρία,
πρέπει να την αδράξουμε». Η
Γερμανία, καταλήγει ο κ. Μάας, «είναι έτοιμη να καταβάλει
κάθε προσπάθεια προς υποστήριξη αυτής της διαδικασίας
του διαλόγου».
Ο κ. Μάας είχε ταξιδέψει
στις 25 Αυγούστου σε Αθήνα
και Αγκυρα, σε μια πρώτη απόπειρα αναβίωσης της γερμανικής διαμεσολάβησης μεταξύ των

δύο πλευρών. Την περασμένη
Τρίτη, η τηλεδιάσκεψη μεταξύ
Μέρκελ, Ερντογάν και Μισέλ
θεωρείται ότι έδωσε την ώθηση
για να ανακοινωθούν οι διερευνητικές. Την εξέλιξη χαιρέτισε
και ο Γερμανός κυβ. εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ, χαρακτη-

Δήλωση
του Γερμανού
υπουργού Εξωτερικών Χάικο Μάας
στην «Κ».
ρίζοντάς την «σημαντικό βήμα
για τις διμερείς σχέσεις».
Παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της Αγκυρας εις βάρος
της Κύπρου, το Βερολίνο, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
θα επιμείνει σε μια ήπια γραμμή απέναντι στην Τουρκία στη
Σύνοδο Κορυφής.
Οπως σημειώνεται, η καγκελάριος δεν θα ήθελε να διακινδυνεύσει την κατάρρευση των
συνομιλιών και μια νέα διολίσθηση σε περίοδο έντασης.

ΑΠΟΨΗ

Τα όρια της διαπραγμάτευσης να είναι ξεκάθαρα
Tου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΙΤΣΙΟΥ*

Για χρόνια τώρα, ένα βασικό σημείο
εσωτερικής αντιπαράθεσης ήταν το
δίλημμα «διαπραγμάτευση ή όχι» με
την Τουρκία. Οσοι αντιτάσσονται,
προβάλλουν ως επιχείρημα ότι οι
τουρκικές επεκτατικές διεκδικήσεις
είναι τόσο πολλές και παράλογες
που οποιοσδήποτε συμβιβασμός
θα ισοδυναμούσε με εθνικά βλαπτικές υποχωρήσεις. Επικαλούνται ότι
ακόμα και κυβερνήσεις που ήταν
διατεθειμένες να κάνουν εκπτώσεις
δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε
συμφωνία με την Αγκυρα, επειδή
ακριβώς αυτή ζητούσε τόσο πολλά
που καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν
μπορεί να δώσει.
Το δίλημμα είναι πλαστό, γιατί δεν είναι η διαπραγμάτευση καθαυτή που
μπορεί να ζημιώσει τα συμφέροντα μιας χώρας. Στις συνομιλίες με
την Τουρκία, σημασία και σε άμεση
συνάρτηση με το αποτέλεσμα, θα
έχει η διαμόρφωση εθνικής γραμμής με διακομματική συναίνεση
για τα όρια που θα θέσουμε και θα
τηρήσουμε στις διαπραγματεύσεις,
η σταθερότητα στην επιδίωξή τους
και εντέλει, η πείρα και ικανότητα
εκείνων που θα διαπραγματευθούν.
Το ζητούμενο είναι να καθορίσουμε τι μπορούμε να προσφέρουμε

Οταν η στρατηγική
είναι κρυφή, λειτουργεί
ως τροχοπέδη
στην κατανόησή της
και στην πολιτική
αποδοχή της
από την κοινή γνώμη.
αζημίως, που δεν βλάπτει ζωτικά
εθνικά συμφέροντα και θα κριθεί
επαρκές από την άλλη πλευρά για
να υπάρξει σύγκλιση.
Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη
∆ΕΘ ότι η οριοθέτηση Θαλασσίων
Ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί τη «μείζονα
διαφορά μας» με την Τουρκία και ότι
είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις
διερευνητικές επαφές από εκεί που
σταμάτησαν το 2016. Η δήλωση αυτή χρήζει διευκρινίσεων, ώστε να
δίνει πλήρη εικόνα των εξελίξεων
στις μέχρι σήμερα διερευνητικές
συνομιλίες, των προβλημάτων που
ανακύπτουν και κυρίως της θέσης
που θα κρατήσουμε.
Στις διερευνητικές, η Ελλάδα είχε θέσει ως προκαταρκτικό θέμα την
επέκταση των χωρικών μας υδά-

των. Σημειώνουμε ότι δεν είναι θέμα προς διαπραγμάτευση, αφού
η επέκταση συνιστά κυριαρχικό
δικαίωμα κάθε παράκτιας χώρας.
Σύμφωνα μάλιστα με το διεθνές
δίκαιο το δικαίωμα αυτό ασκείται
μονομερώς. Παρ’ όλα αυτά κατέστη
αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια των διερευνητικών
με την εξέταση διάφορων σεναρίων επιλεκτικής επέκτασης. Μεταγενέστερα η επέκταση των χωρικών υδάτων αποσυνδέθηκε από
την οριοθέτηση με το σκεπτικό
ότι αφορά κυριαρχικό δικαίωμα.
Η Τουρκία, από την πλευρά της,
υποστήριξε ότι πέρα από την οριοθέτηση, η κάθε χώρα θα μπορεί
να εγείρει όποιο άλλο ζήτημα θέλει. Στις διερευνητικές έθεσε την
αποστρατιωτικοποίηση ελληνικών
νησιών στο Ανατολικό Αιγαίο και
ζητήματα που αφορούν τον εναέριο χώρο. Επίσης, έθεσε και τις
«γκρίζες ζώνες» που συνιστούν
αμφισβήτηση της εδαφικής μας
κυριαρχίας και ως τέτοια δεν χωρά διαπραγμάτευση. Επισημαίνω
ότι στη ρητορική της Τουρκίας, οι
«γκρίζες ζώνες» έχουν πλέον γίνει
«τουρκικά νησιά υπό ελληνική κατοχή». Στον τουρκικό κατάλογο,
μάλιστα, συμπεριλαμβάνονται και
κατοικημένα νησιά.

Με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου να δηλώνει ότι όλα τα εκκρεμή ζητήματα πρέπει να συζητηθούν και ότι
πρέπει να καταλήξουμε σε ισότιμες λύσεις σε μία άσκηση δούναι
και λαβείν, είναι σαφές ότι οι θέσεις
των δύο κρατών είναι αντιδιαμετρικές. Και επειδή η διαπραγμάτευση
δεν είναι ανώδυνη άσκηση διαλεκτικής, όταν θα ξεκινήσουν οι διερευνητικές, οι θέσεις και τα όρια
διαπραγμάτευσης της Ελλάδας θα
πρέπει να είναι ξεκάθαρα:
• Ποια θα είναι θέση μας για την
τουρκική απαίτηση να προχωρήσουν οι διερευνητικές μέσα από
μία «συνολική διαδικασία επίλυσης
διαφορών» που θα συμπεριλαμβάνει τις μονομερείς διεκδικήσεις της
Τουρκίας;
• Θα επαναλάβουμε «συζητήσεις»
για την επέκταση των χωρικών υδάτων και μέσα από τις συζητήσεις
αυτές θα δεχόμασταν μια επιλεκτική επέκταση, ή θεωρούμε ότι δεν
είναι προαπαιτούμενο και ότι η οριοθέτηση θα μπορούσε να προχωρήσει χωρίς την επέκταση;
• Εάν η επέκταση δεν αποτελέσει
θέμα συζήτησης, θα διατηρήσουμε τα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο, ή
θα τα επεκτείνουμε πριν από την
οριοθέτηση, μονομερώς, ασχέτως
τουρκικών αντιρρήσεων;
• Ποια θα είναι η θέση μας για τις

«γκρίζες ζώνες»; Θα δεχόμασταν
συμφωνία που δεν θα αποτύπωνε
με σαφήνεια την ελληνική κυριαρχία σε ελληνικά νησιά, νησίδες και
βραχονησίδες; Τι θα απαντήσουμε
εάν η Τουρκία υποστηρίξει την από
κοινού παραπομπή αυτού του θέματος στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο;
• Ποια θα είναι η θέση μας στην
απαίτηση να συζητηθεί το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης σε
μερικά ή και σε όλα τα νησιά του
Ανατολικού Αιγαίου;
• Η οριοθέτηση θα αφορά την υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ τόσο στο
Αιγαίο όσο και στην Ανατολική
Μεσόγειο;
Οταν μια κυβέρνηση χειρίζεται θέματα εθνικής σημασίας κρίσιμη προϋπόθεση για την επιτυχία, είναι η
ειλικρινής ενημέρωση της κοινής
γνώμης που έχει δικαίωμα να γνωρίζει πού οδηγούνται τα πράγματα.
Οταν μια κυβέρνηση καταφεύγει στη
μυστική διπλωματία, ή όταν η ενημέρωση είναι ελλιπής, ποιος θα αδικήσει τον πολίτη αν καταφύγει στις
φήμες και τις εικασίες και σε τελική
ανάλυση στην άρνηση; Αναμφίβολα
υπάρχουν όρια στη δημοσιοποίηση
χειρισμών τακτικού χαρακτήρα. Αλλο, όμως, τακτική και άλλο στρατηγική. Οταν η στρατηγική είναι κρυφή, λειτουργεί ως τροχοπέδη στην

κατανόησή της από την κοινή γνώμη και κατ’ επέκταση ως τροχοπέδη
στο επίπεδο της πολιτικής αποδοχής
της. Με τη νέα φάση των διερευνητικών να ξεκινά είναι καίριας σημασίας η κυβέρνηση να διατυπώσει με
σαφήνεια τις κόκκινες γραμμές και
να δώσει καθαρή και πλήρη εικόνα
των στόχων και των θέσεων στα
κρίσιμα ερωτήματα που τίθενται.
Τέλος, να επισημάνω ότι ο διαπραγματευτής δεν έχει πειστική φωνή
όταν η χώρα του δεν έχει στρατιωτική ισχύ. Ενα κράτος διαθέτει όση
ανεξαρτησία και όσα δικαιώματα
μπορεί αποτελεσματικά να υπερασπίσει. Η διπλωματία διαχειρίζεται
την ισχύ και κανένα μέσο αντιδράσεως δεν είναι τόσο αποτελεσματικό όσο η υψηλή στάθμη αμυντικής
ετοιμότητας. Στην αδυναμία πειστικής αποτροπής τοποθετώ τον κίνδυνο για τα εθνικά μας συμφέροντα και
όχι στην αναζήτηση, με διαπραγματεύσεις, ειρηνικής λύσης στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας/ΑΟΖ.
Η πίεση ασκείται εκεί όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφος. Ας ακολουθήσουμε λοιπόν την προτροπή του
Κωνσταντίνου Καραμανλή: «Και να
θέλουν να με πιέσουν δεν πιέζομαι».

* Ο κ. Κωνσταντίνος Μπίτσιος είναι
πρέσβης ε.τ.
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Οδηγήσαμε την Αγκυρα σε αδιέξοδο
Ο τέως Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Αλέξανδρος Διακόπουλος μιλάει για την επόμενη ημέρα της ελληνοτουρκικής κρίσης
Συνέντευξη στον ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟ

Η τουρκική στρατηγική
έχει από το 1973 και μετά
μία και μόνη στόχευση,
να αναιρέσει στην πράξη
τα απορρέοντα από τη
Συνθήκη της Λωζάννης.

Σύντομα θα ξέρουμε
αν η Τουρκία θα προσέλθει στις συνομιλίες
με καλή πίστη, αλλά δεν
είμαι πολύ αισιόδοξος.
Πιστεύω πως θα προβάλει ακραίες θέσεις.
ακόμη και στους φιλικά προσκείμενους στην Τουρκία να μπορέσουν να τη δικαιολογήσουν και να
αποτρέψουν τις βαριές κυρώσεις
που αυτή τη στιγμή δεν θα άντεχε η τουρκική οικονομία. Ο «νόμος
των φθινουσών αποδόσεων» έχει
ευρύτερη εφαρμογή –δεν περιορίζεται μόνο στην οικονομία– και
αυτό φάνηκε με κάθε ανανέωση
Navtex, όπου η Τουρκία εκτίθετο
ακόμα περισσότερο χωρίς να αποκομίζει κάποιο επιπλέον όφελος.
– Αρα λέτε ότι η Τουρκία ήθελε
θερμό επεισόδιο ως κατάληξη
αυτής της κρίσης;
– Από τον Ιούλιο του 2019, η
Τουρκία ακολουθεί μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Εκείνο
το καλοκαίρι είχαμε υπερδιπλασιασμό των μεταναστευτικών ροών, ακολούθησε μία σειρά προκλήσεων, ο υβριδικός πόλεμος στον
Εβρο, υπερπτήσεις πάνω από κατοικημένα νησιά, προσπάθεια διεμβολισμού σκάφους του Λ.Σ. κλπ.

ΙΝΤΙΜΕ ΝΕWS / ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Η διαχείριση της ελληνοτουρκικής
κρίσης του Αυγούστου είχε θετικά αποτελέσματα για την Ελλάδα,
καθώς ανέδειξε την επιθετικότητα της Αγκυρας και οδήγησε σε
μία σειρά από σημαντικές διεθνείς
συμφωνίες, αναφέρει στην «Κ» ο
τέως σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Αλέξανδρος ∆ιακόπουλος.
Στόχος της Τουρκίας, λέει, ήταν,
όπως και σε κάθε περίπτωση από
το 1973, η αναθεώρηση της Συνθήκης της Λωζάννης. Αναφερόμενος
στην παραίτησή του υποστηρίζει
ότι αυτή τέθηκε στον πρωθυπουργό όχι για το περιεχόμενο της δήλωσής του, αλλά διότι με αυτήν
προκάλεσε σύγχυση για τον κυβερνητικό λόγο.
– Ποια είναι τα συμπεράσματα
από αυτή την κρίση που διήρκεσε σχεδόν ενάμιση μήνα στο
Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο; Ισως η μεγαλύτερη κινητοποίηση του στόλου μεταπολεμικά…
– Ναι, σε χρονική διάρκεια σε
ό,τι αφορά την ανάπτυξη του στόλου και γενικώς σε ένταση αλλά και
σε βαθμό επικινδυνότητας, αυτή
η κρίση υπήρξε μεγαλύτερη από
κάθε άλλη. Στην ουσία ήταν συνέχεια και αποκορύφωμα, ελπίζω,
μιας κρίσης που σοβούσε από τα
τέλη του 2019. Η κυβέρνηση χειρίστηκε ψύχραιμα και ορθά τη κρίση
στον βαθμό που έμεινε σταθερή
στη στρατηγική της, ενεργώντας
δηλαδή στα όρια του ∆ιεθνούς ∆ικαίου. ∆εν υπάρχει καμία νομιμοποίηση από το ∆ιεθνές ∆ίκαιο στο
να χτυπήσεις ένα πολιτικό, ερευνητικό πλοίο, στα διεθνή ύδατα,
ακόμη κι αν κάνει έρευνες σε μη
οριοθετημένη περιοχή. Η Τουρκία
προσπάθησε να στρατιωτικοποιήσει την κρίση και να εξωθήσει τη
χώρα μας σε «θερμό επεισόδιο». Η
Ελλάδα δεν έδωσε την αφορμή και
έτσι η Αγκυρα έφτασε σε ένα αδιέξοδο δίλημμα: είτε να κλιμακώσει
ακόμα περισσότερο ερχόμενη πιο
κοντά στο Καστελλόριζο, είτε να
αναγκαστεί να υποχωρήσει, όπως
και τελικά έγινε. Αν ανέβαζε ακόμη
περισσότερο την ένταση και την
πρόκληση θα ήταν αδύνατον πια

«Ο λόγος της παραίτησής μου ήταν ότι με τις δηλώσεις μου σε τηλεοπτικό
σταθμό δημιούργησα σύγχυση ως προς τον κυβερνητικό δημόσιο λόγο και
εξ αυτού δόθηκε αφορμή για επιθέσεις στην κυβέρνηση, την ώρα που αυτή
προσπαθούσε να διαχειριστεί την κρίση», λέει ο Αλέξανδρος ∆ιακόπουλος.
Ολα αυτά εντάσσονται σε μια «διπλωματία του πειθαναγκασμού»
(coercion diplomacy) που έχει σκοπό να πιέσει την Ελλάδα ή και να
την εξωθήσει σε μία στρατιωτικής
μορφής αντίδραση. Η πρόκληση
θερμού επεισοδίου με «ευθύνη»
της χώρας μας αποτελεί έναν από
τους στόχους της τουρκικής στρατηγικής. Αυτό άλλωστε φάνηκε
καθαρά και από τις δηλώσεις Ερντογάν μετά την έκδοση ελληνικής
Νavtex για ασκήσεις στην περιοχή,
αλλά και από το ρεπορτάζ της Die
Welt. Και τούτο διότι θεωρούσαν
ότι η Ελλάδα μετά πάνω από 10
χρόνια κρίσης, που δεν είχε εκσυγχρονίσει με νέα όπλα τις Ενοπλες
∆υνάμεις, ήταν τελείως αδύναμη.
Στην πράξη βέβαια αποδείχθηκαν
λάθος οι υπολογισμοί της Τουρκίας
και σε αυτό το πεδίο. Η απόδοση

των Ενόπλων μας ∆υνάμεων ήταν
υποδειγματική και αξιοθαύμαστη.
Στο τακτικό επίπεδο είχαμε πολλές
και αλλεπάλληλες μικρές ή μεγαλύτερες επιτυχίες, όπως π.χ. η καθήλωση των τουρκικών υποβρυχίων
στο Αιγαίο, από τα ελικόπτερα του
Π.Ν., ή οι πτήσεις των αεροσκαφών μας από και προς την Κύπρο.
Το γεγονός και μόνον ότι ο στόλος
μας αναπτύχθηκε επιτυχώς για ένα
τόσο μεγάλο διάστημα, είναι από
μόνο του ένα μεγάλο επίτευγμα και
μια απόδειξη της επιχειρησιακής
ετοιμότητας των Ε.∆.!
– Σε σχέση με αυτό, στο Καστελλόριζο είδαμε τις γνωστές διεκδικήσεις της Τουρκίας ανατολικά
του 28ου μεσημβρινού και όχι
δυτικά αυτού, με το τουρκολιβυκό μνημόνιο. Θεωρείτε πως
η Τουρκία με αυτή της την τα-

κτική προσπάθησε να παγιώσει
ότι δεν υποχωρεί πίσω από τον
28ο μεσημβρινό;
– Είμαι πεπεισμένος ότι η τουρκική στρατηγική έχει από το 1973
και μετά μία και μόνη στόχευση, να
αναιρέσει στην πράξη τα απορρέοντα από τη Συνθήκη της Λωζάννης. Οι τουρκικές ενέργειες και η
ρητορική τους προς τα εκεί κατατείνουν. Η επιλογή περιοχής στην
προκειμένη περίπτωση ήταν τακτικής μορφής. Προσπαθώντας
να διατηρήσουν μια επίφαση νομιμότητας, ο εστιασμός στην ΑΟΖ
του Καστελλόριζου ήταν ο σχετικά ευκολότερος στόχος, αυτό που
οι Αγγλοσάξονες αποκαλούν «low
hanging fruit». Εκεί υπήρχαν ήδη
κάποιες αποφάσεις του ∆ιεθνούς
∆ικαστηρίου τις οποίες μπορούσαν
να επικαλεστούν, εκεί είχαν προετοιμάσει την επιχειρηματολογία
τους και γενικότερα θεωρούσαν
πως οι ενέργειές τους θα τύγχαναν
μεγαλύτερης ανοχής από τη διεθνή κοινότητα, από ό,τι αν πήγαιναν σε κάποια περιοχή δυτικά του
28ου με επίκληση του παράνομου
τουρκολιβυκού. Ο επόμενος στόχος
τους είναι η «αποστρατιωτικοποίηση» των νησιών του Ανατολικού
Αιγαίου, όπου και εκεί πιστεύουν
πως έχουν κάποια νομικά επιχειρήματα. Βεβαίως είναι η τουρκική
επιθετικότητα, οι υπερπτήσεις, η
απίθανη θεωρία περί «γκρίζων ζωνών», το ιδεολόγημα της «γαλάζιας
πατρίδας» που τα περικλείει και
το εν ισχύι casus belli, που καθιστούν τη στρατιωτικοποίηση των
νησιών όχι μόνο δικαιολογημένη
αλλά επιβεβλημένη. Μην ξεχνάμε πως εκτός από την εισβολή και
κατοχή στην Κύπρο, η Τουρκία τα
τελευταία χρόνια έχει εισβάλει επανειλημμένως στη Συρία, όπου κατέχει και εδάφη, αλλά και στο Ιράκ.
– Τώρα πού πιστεύετε ότι θα πάει αυτό;
– Εχω πολλούς λόγους να πιστεύω πως η Τουρκία δεν επιθυμούσε τις διερευνητικές επαφές,
που είναι μια οριοθετημένη διαδικασία συνομιλιών. Αυτό που
αποζητούσε ήταν όχι ένας διάλογος δομημένος και στη βάση του
∆ιεθνούς ∆ικαίου ή κάποιας πιο
οριοθετημένης και συστηματικής

κατεύθυνσης αλλά ένας ευρύτερος
πολιτικός διάλογος όπου θεωρούσε
ότι είναι ο ισχυρός παίκτης. Ηθελε
διάλογο από θέση ισχύος, που θα
μπορούσε να της αποφέρει περισσότερα και μεγαλύτερα οφέλη. Για
αυτό μας πίεζε, για αυτό ζητούσε
το θερμό επεισόδιο, ώστε να της
δοθεί η αφορμή να συγκρουστεί
και να μας «σύρει» σε αυτόν τον
πολιτικό διάλογο. Τελικά η επιτυχής διαχείριση μιας κρίσης εξαρτάται από την επίτευξη ή όχι της
τελικής επιθυμητής κατάστασης.
Η Ελλάδα ήθελε επανάληψη των
διερευνητικών επαφών, η Τουρκία
«πολιτικό διάλογο» μέσω πειθαναγκασμού ή και θερμού επεισοδίου. Αυτό που έχουμε τελικά είναι
διερευνητικές επαφές... Σύντομα
θα ξέρουμε αν η Τουρκία θα προσέλθει στις συνομιλίες με καλή
πίστη, αλλά προσωπικά δεν είμαι
πολύ αισιόδοξος και οι πρώτες ενδείξεις δεν προμηνύουν κάτι καλό. Πιστεύω πως θα προβάλλουν
ακραίες θέσεις, παράλογες απαιτήσεις και θα είναι αδιάλλακτοι,
ενώ παράλληλα θα προσπαθούν
να ναρκοθετήσουν τη διαδικασία
εγείροντας διάφορα θέματα, όπως
η αποστρατιωτικοποίηση.
Το θέμα είναι κάποια στιγμή
να αντιληφθεί η Τουρκία ότι δεν
θα μπορέσει να πετύχει αυτό που
θέλει και ότι σε έναν ισολογισμό
κέρδους ή ζημίας, θα έχει περισσότερα να κερδίσει λειτουργώντας
στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και της καλής γειτονίας, από
όσο μέσω του πειθαναγκασμού
και της στρατιωτικοποίησης. Για
να συμβεί αυτό, η Ελλάδα πρέπει
να παραμείνει σταθερή στη στρατηγική της, ενώ είναι και προς το
συμφέρον των εταίρων μας στην
Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ να οριοθετηθεί η συμπεριφορά της Τουρκίας στο πλαίσιο των κανόνων του
διεθνούς συστήματος. Ηταν άλλωστε η δυναμική αποτροπή της
χώρας μας σε συνδυασμό με την
απειλή των κυρώσεων αλλά και τη
στάση των ΗΠΑ, που ανάγκασαν
τον Ερντογάν σε αναδίπλωση. Το
«πού θα πάει αυτό» είναι πάντως
ένας πολύ μακρύς δρόμος, ένας
μαραθώνιος, δεν είναι ένας αγώνας 100 μέτρων.

Να διαχειριστούμε σωστά το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα
– Ανακοινώθηκαν κάποια εξοπλιστικά. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί επαρκούν, ή να προσεγγίσουμε περισσότερο κάτι σαν το
στρατιωτικό ποιοτικό πλεονέκτημα (Qualitative Military Edge) του
Ισραήλ; Ειδικά σε μία εποχή κατά
την οποία η Τουρκία έχει σαφέστατα επενδύσει σε συστήματα
μη επανδρωμένα, σε εγχώρια τεχνολογία. Εκεί είμαστε λίγο πίσω.
– Eχουμε καθυστερήσει λόγω
κρίσης, όμως όπως λέγεται: «late is
great, and up to date». Αν διαχειριστούμε σωστά το νέο εξοπλιστικό,
θα έχουμε ό,τι πιο σύγχρονο και
άρα το στρατιωτικό ποιοτικό πλεονέκτημα. Για να κάνουμε όμως
συγκρίσεις είναι καλό να αντιλαμβανόμαστε πρώτα τις διαφορές, πολιτικές, γεωπολιτικές, οικονομικές,
στρατηγικές, που υπάρχουν μεταξύ
των χωρών. Σαφώς και θα πρέπει
να αποκτήσουμε κάποιες τεχνολογικές δυνατότητες που δεν έχουμε,
σαφώς θα πρέπει να αναπτύξουμε
την εγχώρια αμυντική μας βιομηχανία με τρόπο πιο παραγωγικό και
με μία λογική και επιχειρησιακή και
οικονομική που να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες – και όχι με τη λογική μιας ∆ΕΚΟ. Θα πρέπει όμως να
έχουμε στο μυαλό μας ότι τα επίπεδα οικονομικής, επιστημονικής,
επιχειρηματικής και τεχνολογικής
ανάπτυξης μιας χώρας είναι συγκοινωνούντα δοχεία, δηλαδή δεν
μπορεί να περιμένει κανείς ότι θα
έχουμε μια ανάπτυξη τρομακτική
στην αμυντική μας βιομηχανία, ενώ
δεν υπάρχει αντίστοιχη τεχνολογική βάση. Το Ισραήλ δεν πήγε να
φτιάξει από το μηδέν τον χαλύβδινο θόλο και τα οπλικά συστήματα
τελευταίας τεχνολογίας. Είχε ήδη
δημιουργήσει το κατάλληλο οικονομικό/τεχνολογικό/επιστημονικό

Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος
– Πείτε μας κάποια πράγματα για την πορεία σας...

Επιμένω σε αυτό που
είπα και τότε, ότι δηλαδή
ο σκοπός του «Oruc
Reis» δεν ήταν οι έρευνες αλλά να προκαλέσει,
δηλαδή να κάνει σόου.
οικοσύστημα. Εκατοντάδες από τις
νεοφυείς εταιρείες νέων τεχνολογιών είναι ισραηλινές, ενώ δεν υπήρχαν αγκυλώσεις ως προς τη διασύνδεση τεχνολογικών ιδρυμάτων και
επιστημονικών εργαστηρίων, με
τις ένοπλες δυνάμεις και τον ιδιωτικό τομέα. Το «qualitative edge»
του Ισραήλ υποστηρίζεται λοιπόν
από μία ευρύτερη τεχνολογική ανάπτυξη που διαχέεται από αυτό το
οικοσύστημα. Εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε το κατάλληλο οικοσύστημα αν θέλουμε να πάμε εκεί,
αλλά αυτό είναι μια μακροχρόνια
διεργασία. Αν τα 72 δισ. της Ε.Ε.
επενδυθούν σωστά, τότε ίσως το
2032 να μιλάμε για μία άλλη Ελλάδα. Στη συγκεκριμένη στιγμή όμως,
με τις συγκεκριμένες ανάγκες και
δυνατότητες θα πρέπει να αποταθούμε στην έξω αγορά και να χρησιμοποιήσουμε το εξοπλιστικό με
υγιή τρόπο για την επιχειρησιακή
ενίσχυση των Ε.∆. αλλά και για την
ανάπτυξη και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην Ελληνική Αμυντική
Βιομηχανία.
– Είχατε πει τότε ότι γίνονται σεισμικές έρευνες με το «Oruc Reis»
– με βάση αυτή τη δήλωση την

– Προερχόμουν από μια οικογένεια αστική/συντηρητική που πάντα
έβλεπε τις Eνοπλες ∆υνάμεις σαν ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας, έναν
στυλοβάτη των αστικών αρχών και αξιών. Από πλευράς της μητέρας μου
υπήρχε και μια στρατιωτική παράδοση, ο παππούς μου ως διοικητής
τάγματος ευζώνων ήταν από τους ήρωες της πρώτης γραμμής στο Καλπάκι. Εγώ όμως είχα μια αγάπη και προδιάθεση προς τη θάλασσα. ∆εν
μπορούσα να σκεφτώ τη ζωή μου μακριά από αυτήν. Ακόμα και όταν
υπηρετούσα στο ΓΕΕΘΑ, στον Χολαργό, έβγαινα στο μπαλκόνι στον 7ο
όροφο, για να τη βλέπω κάπου στο βάθος, όταν αισθανόμουν ένα πλάκωμα. Μέγα το της Θαλάσσης Κράτος. Oταν έκανα καθήκοντα κυβερνήτη. Το να είσαι κυβερνήτης πολεμικού πλοίου δεν συγκρίνεται με τίποτα
άλλο – με καμιά δουλειά στον κόσμο. Τώρα, στην τελευταία κρίση σκεφτόμουν συνεχώς τα πληρώματα και ζήλευα τους κυβερνήτες. Ειδικά
τον κυβερνήτη της Φ/Γ «Λήμνος»… Από κει και πέρα, δύο χρόνια διοικητής Ελικοπτέρων Ναυτικού και τρία χρόνια ναυτικός ακόλουθος στην
Αγκυρα, είχαν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.

επόμενη μέρα υποβάλατε την παραίτησή σας στον πρωθυπουργό.
Εκανε τελικά έρευνες το «Oruc
Reis» ή όχι και αν ναι, τι είδους
ήταν αυτές;
– Ο λόγος της παραίτησής μου
ήταν ότι με τις δηλώσεις μου σε
τηλεοπτικό σταθμό δημιούργησα
σύγχυση ως προς τον κυβερνητικό
δημόσιο λόγο και εξ αυτού δόθηκε
αφορμή για επιθέσεις στην κυβέρνηση, την ώρα που αυτή προσπαθούσε να διαχειριστεί την κρίση.
Ασκείτο μια άδικη κατά τη γνώμη
μου κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, με αφορμή μια
δήλωσή μου και για αυτό λυπήθηκα πολύ. Θεώρησα πως ο ρόλος του
συμβούλου δεν είναι αυτός, πως ο
μόνος τρόπος για να κοπάσουν οι
επιθέσεις είναι η αποχώρησή μου
και παραιτήθηκα αναλαμβάνοντας
τις ευθύνες μου. Είναι ένα θέμα
προβληματισμού το αν και κατά
πόσον οι διάφοροι σύμβουλοι θα

έπρεπε να εκφέρουν δημόσιο λόγο. Στις ΗΠΑ, που το σύστημα είναι
προεδρικό, οι ΣΕΑ έχουν συχνό και
προβεβλημένο δημόσιο λόγο – και
δεν μιλάω για τα ιερά τέρατα όπως
ο Κίσινγκερ ή ο Μπρεζίνσκι αλλά
και ο Σκόουκροφτ, η Κοντολίζα Ράις ή ο πάντα θορυβώδης Μπόλτον.
Εδώ το σύστημα είναι διαφορετικό
και ενδεχομένως απαιτεί άλλη επικοινωνιακή διαχείριση. Επί της ουσίας, πάντως, επιμένω σε αυτό που
είπα και τότε, ότι δηλαδή ο σκοπός
του «Oruc Reis» δεν ήταν οι έρευνες αλλά να προκαλέσει, δηλαδή
να κάνει σόου.
– Αρα λέτε ότι έκαναν όντως κάτι;
– Η «Γενί Σαφάκ» έγραψε ότι το
«Oruc Reis» συγκέντρωσε σεισμικά
δεδομένα σε μια περιοχή περίπου
3.500 χιλιομέτρων. Είναι πιθανό
ότι επί ένα μήνα και βάλε, με το
καλώδιο πλήρως ανεπτυγμένο και
ακολουθώντας το σχεδιάγραμμα
(pattern) ερευνών, περισσότερο ή

λιγότερο, κάτι θα έκαναν. Προφανώς δισδιάστατες έρευνες γιατί είχε
το ένα καλώδιο μόνο ανεπτυγμένο.
Αλλά δεν ήταν αυτό το ζητούμενο
ούτε ήταν αυτός ο λόγος για τον
οποίον βγήκε. Ο λόγος που πήγε
εκεί ήταν για να προβάλει τη διεκδίκηση και την αμφισβήτηση και
κυρίως να προκαλέσει τη χώρα μας.
Και θα επιμείνω γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι καμία μονομερής
ενέργεια, δηλαδή καμία παρανομία
δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.
Είναι αρχή του ∆ιεθνούς ∆ικαίου
και του δικαίου γενικότερα. Αρα
η παράνομη δραστηριότητα της
Τουρκίας, γιατί από την ώρα που
έβγαλε τη Navtex ήδη είχε παρανομήσει σε σχέση με το ∆ιεθνές
∆ίκαιο, δεν παρήγαγε κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Επειδή όμως δεν παράγει έννομα αποτελέσματα, δεν δικαιούσαι
και να χτυπήσεις το ερευνητικό,
αυτή είναι η άλλη πλευρά του ίδιου
νομίσματος. Η αμφισβήτηση και
η διεκδίκηση πάντως δεν προκύπτουν από τις «έρευνες» αλλά από
την κατάθεση από τον Τούρκο Μ.Α.
ΟΗΕ πρέσβη Σινιρλίογλου επίσημης
επιστολής στον ΟΗΕ με τουρκικές
συντεταγμένες ΑΟΖ/θαλασσίων ζωνών. Και σε αυτή την περίπτωση
βέβαια έχουμε μια μονομερή οριοθέτηση, άρα χωρίς διεθνή ισχύ.
Μόνο οι οριοθετήσεις που γίνονται
με διεθνή συμφωνία και βάσει του
∆ιεθνούς ∆ικαίου (όπως αυτές που
έκανε η χώρα μας με Αίγυπτο και
Ιταλία), έχουν διεθνή ισχύ και κατοχυρώνουν δικαιώματα. Με άλλα λόγια, νομικά και πρακτικά η
Τουρκία έκανε μια τρύπα στο νερό.
– Το 1996 ως εν ενεργεία αξιωματικός ζήσατε την κρίση των Ιμίων
και βεβαίως παρακολουθήσατε
τώρα από μία αρκετά διαφορετική

θέση την κρίση του Αυγούστου.
Ποιες θα λέγατε πως είναι οι διαφορές και οι ομοιότητές τους;
– Στην κρίση των Ιμίων υπήρξε μία τάση στρατιωτικοποίησης
της κρίσης, που απεδείχθη λάθος.
Υπήρξε ελλιπής συντονισμός – όχι
μόνο μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας αλλά ακόμη και στη
στρατιωτική ηγεσία στους διάφορους κλάδους της και στα διάφορα
επίπεδα διοικήσεως. Ενώ σε τακτικό επίπεδο το προσωπικό ήταν πανέτοιμο και ψυχικά αλλά και από
πλευράς υλικού και –αν χρειαζόταν η σύγκρουση– θα έκαναν αυτό που πρέπει, στο επιχειρησιακό
και κυρίως στο στρατηγικό επίπεδο
έλειπαν η σαφής κατεύθυνση και
η στρατηγική εξόδου. Από αυτής
της άποψης, η κρίση τότε κατέληξε
ίσως με τον χειρότερο τρόπο – σε
μία περίπτωση στην οποίαν βάσει
του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και των διεθνών συμφωνιών, το δίκαιο της
Ελλάδος ήταν και πάρα πολύ σαφές και καθαρό.
Στην τελευταία κρίση, το πολιτικό-στρατιωτικό σύστημα λειτούργησε πολύ καλύτερα και πιο
οργανωμένα, γι’ αυτό και είχαμε
μια κατ’ αρχάς επιτυχή κατάληξη.
Η ελληνική πλευρά αυτή τη στιγμή έχει πετύχει επανέναρξη των
διερευνητικών για χάραξη ΑΟΖ με
την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Εχει
δηλαδή ξαναφέρει την Τουρκία στο
τραπέζι των διερευνητικών, έχει
αυξήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος και όταν γίνει και
η αύξηση της χωρικής θάλασσας
στα 12 μίλια στο Ιόνιο, θα έχει αυξήσει και την ελληνική κυριαρχία.
Αρα θεωρώ ότι είναι μια επιτυχημένη διαχείριση όχι μόνο της κρίσης,
αλλά και των εθνικών θεμάτων μέχρι αυτή τη στιγμή.
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Εκλογές στη σκιά της Γκίνσμπεργκ
Ο απώτερος στόχος του Τραμπ, που βιάζεται να ορίσει αυτός την αντικαταστάτρια της εμβληματικής δικαστού

Η τελευταία επιθυμία της εμβληματικής για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα των δύο
φύλων δικαστού Ρουθ Μπέιντερ
Γκίνσμπεργκ (RBG) ήταν να μην
επιλεγεί ο αντικαταστάτης της
από τον απερχόμενο πρόεδρο των
ΗΠΑ, αλλά να γίνει ο διορισμός για
την πλήρωση της θέσης της στο
Ανώτατο ∆ικαστήριο των ΗΠΑ από
τον ένοικο του Λευκού Οίκου που
θα προκύψει από τις εκλογές του
Νοεμβρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν
άφησε κανένα περιθώριο αισιοδοξίας: λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του θανάτου της, απέρριψε το
αίτημά της και αποκάλυψε ότι η
αντικαταστάτριά της θα είναι γυναίκα. Σύσσωμο το ρεπουμπλικανικό κατεστημένο έσπευσε να συσπειρωθεί γύρω του με ελάχιστες
εξαιρέσεις. Ακόμη και ο επικεφαλής της ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη Γερουσία Μιτς Μακόνελ συμφώνησε ότι είναι θεμιτή η
ενέργεια Τραμπ, αν και πριν από
τέσσερα χρόνια ο ίδιος είχε εμποδίσει τον διορισμό του προοδευτικού
δικαστή Μέρικ Γκάρλαντ στη θέση
του υπερσυντηρητικού Αντονιν
Σκαλία από τον τότε πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, προκειμένου να μην
ανατραπούν οι ισορροπίες στους
κόλπους του Σώματος.
«Σεβάσου την επιθυμία της»,
φώναξαν στον πρόεδρο συγκεντρωμένοι γύρω από τη σορό της,
όταν ο Τραμπ μετέβη την Πέμπτη
στο Ανώτατο ∆ικαστήριο για να
αποτίσει φόρο τιμής στη Γκίνσμπεργκ. Αλλοι, πιο μαχητικοί,
ένωσαν ρυθμικά τις φωνές τους
καλώντας το εκλογικό σώμα να
τον καταψηφίσει. Ο ίδιος κοιτούσε
αδιάφορα το φέρετρο, κρυμμένος
πίσω από μια κολόνα, ατενίζοντας
τον απώτερο στόχο του.
Η βιασύνη του να ορίσει δικαστή που θα αλλάξει τους συσχετισμούς υπέρ του, συνδέεται με
την υπόθεση ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση ενδέχεται να
καταλήξει στο Ανώτατο ∆ικαστήριο. Την Τετάρτη ο ίδιος το είπε
ανοιχτά ότι οι εκλογές μπορεί να
κριθούν από το Σώμα και πως για
αυτό θέλει να μην υπάρχει κενό

EPA / ANDREW HARNIK

Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

To φέρετρο με τη Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ (στο βάθος διακρίνεται το πορτρέτο της) σκεπασμένο με την αστερόεσσα.

Η αναμέτρηση
ενδέχεται να καταλήξει
στο Ανώνατο Δικαστήριο
και ο Αμερικανός
πρόεδρος προσπαθεί
να το ελέγξει.
στη σύνθεσή του. «Πιστεύω ότι
η διαδικασία θα καταλήξει στο
Ανώτατο ∆ικαστήριο και είναι
πολύ σημαντικό να έχουμε εννέα
δικαστές», είπε χαρακτηριστικά, προεξοφλώντας μία συνταγματική κρίση μετά τις εκλογές.
Εχοντας υπονομεύσει εκ προοιμίου την αξιοπιστία της επιστολικής ψήφου, ο Τραμπ σκοπεύει

να μην αναγνωρίσει την ήττα
του σε περίπτωση που χάσει τις
εκλογές. Σε άρθρο του το περιοδικό Atlantic θυμίζει ότι το έχει
προαναγγείλει ο ίδιος και έχει
αποφύγει να δεσμευθεί ότι θα
αποχωρήσει ομαλά από τον Λευκό Οίκο, αν και όταν συμβεί αυτό.
«Το χειρότερο σενάριο ωστόσο
δεν είναι ότι ο Τραμπ θα απορρίψει το αποτέλεσμα των εκλογών. Στη χειρότερη περίπτωση
θα μπορούσε να αποτρέψει ένα
αποφασιστικό αποτέλεσμα εις
βάρος του. Αν εγκαταλείψει κάθε
περιορισμό και αν οι Ρεπουμπλικανοί σύμμαχοί του παίξουν τον
ρόλο που τους έχει αναθέσει, θα
μπορούσε να εμποδίσει την ανάδυση μιας νομικά αδιαμφισβήτητης νίκης για τον Μπάιντεν

στο κολέγιο των εκλεκτόρων και
στη συνέχεια στο Κογκρέσο. Θα
μπορούσε έτσι να φέρει εμπόδια
στη διαμόρφωση συναίνεσης αν
υπάρχει πράγματι τελικό αποτέλεσμα. Και θα ήταν δυνατό να
εκμεταλλευθεί αυτήν την αβεβαιότητα για να παραμείνει στην
εξουσία», προειδοποιεί ο Μπάρτον Γκέλμαν στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού.

Κίνδυνος οπισθοδρόμησης
Κι όλα αυτά συμβαίνουν τη
στιγμή κατά την οποία οι Αμερικανοί πολίτες δεν έχουν καν
ολοκληρώσει το πένθος για την
Γκίνσμπεργκ, τη ροκ σταρ της
αμερικανικής δικαιοσύνης και
του φεμινισμού. Ταυτόχρονα η
ανάδειξη μιας δικαστού κατά των

αμβλώσεων θα μπορούσε να σύρει
τη χώρα σε οπισθοδρόμηση πολλών δεκαετιών. Η απόφαση του δικαστηρίου Roe v. Wade ελήφθη το
1973 και προστατεύει συνταγματικά την ελευθερία κάθε γυναίκας
να κάνει άμβλωση, χωρίς κυβερνητικούς περιορισμούς. Η 9μελής
σύνθεση του Σώματος είχε ανέκαθεν ως στόχο τη συγκρότηση δύο
στρατοπέδων, του προοδευτικού
και του συντηρητικού με έναν δικαστή-ρυθμιστή να μετακινείται
ανάλογα με την υπόθεση από τη
μία πλευρά στην άλλη. Η παράδοση αυτή κινδυνεύει να ανατραπεί
επί Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας
τον ∆ημοκρατικό αντίπαλό του
Τζο Μπάιντεν στον πειρασμό να
διευρύνει τον αριθμό των μελών
του Ανωτάτου ∆ικαστηρίου, αν

Ο δεύτερος θάνατος
της Μπριόνα Τέιλορ
άναψε φωτιές
ποιοι βρίσκονταν μέσα στο διαμέρισμα, χωρίς να προειδοποιήσουν,
τρεις λευκοί αστυνομικοί γκρέμισαν την πόρτα και όρμησαν μέσα
με προτεταμένα όπλα. Νομίζοντας
ότι πρόκειται για κακοποιούς, ο
Κένεθ έβγαλε το όπλο που κατείχε
νόμιμα και πυροβόλησε, τραυματίζοντας έναν εκ των αστυνομικών.
Οι συνάδελφοί του ανταπέδωσαν
τα πυρά. Εξι σφαίρες τραυμάτισαν θανάσιμα την Μπριόνα, ενώ
άλλες έπληξαν γειτονικά διαμερίσματα. Η άτυχη Αφροαμερικανή
έγινε σύμβολο στο πανεθνικό κίνημα κατά του ρατσισμού και της
αστυνομικής βίας που πυροδότησε
η δολοφονία ενός άλλου μαύρου,
του Τζορτζ Φλόιντ, από λευκούς
αστυνομικούς, στη Μινεάπολη,
στις 15 Μαΐου του 2020. Μουσικοί της ραπ έγραψαν τραγούδια γι'
αυτήν. Το πρόσωπό της κάλυπτε
το εξώφυλλο περιοδικού της Οπρα
Γουίνφρεϊ, τις μπλούζες άσων του
NBA και τη φόρμα του πρωταθλητή της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον,
πάνω από την επιγραφή: «Συλλάβετε τους μπάτσους που σκότωσαν
την Μπριόνα Τέιλορ». Αλλά η ∆ικαιοσύνη στις ΗΠΑ είναι τυφλή,
όχι πάντα με την καλή έννοια του
αφορισμού.
Την περασμένη Τετάρτη, το
συμβούλιο ενόρκων του Λούισβιλ
ανακοίνωσε το πολυαναμενόμενο πόρισμα των ανακρίσεων. Ουδείς εκ των τριών εμπλεκόμενων
προσώπων θα διωχθεί για ανθρωποκτονία, καθώς κρίθηκε ότι
η απόφασή τους να καταφύγουν

Οι φόβοι

REUTERS / JEENAH MOON

Η Μπριόνα Τέιλορ έζησε μια σύντομη
και δύσκολη ζωή. Είχε την ατυχία
να γεννηθεί μη προνομιούχα Αφροαμερικανή σε μια χώρα που δεν έχει
ξεπεράσει ακόμη το προπατορικό
αμάρτημα του ρατσισμού. Η μητέρα της ήταν στην εφηβεία όταν
τη γέννησε και ο πατέρας της βρέθηκε στη φυλακή όταν η Μπριόνα
ήταν ακόμη παιδί. Παρ' όλα αυτά,
κατάφερε να βγάλει το λύκειο, εκπαιδεύτηκε ως τεχνικός ιατρικών
επαγγελμάτων και εργαζόταν σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάποια
στιγμή, είχε δεσμό με έναν άνδρα
που καταδικάστηκε για διακίνηση
ναρκωτικών, αλλά αυτό αποτελούσε μακρινό παρελθόν στις 13 Μαρτίου του 2020.
Εκείνο το απόγευμα, η Μπριόνα είχε τελειώσει ένα εξοντωτικό
τετραήμερο, με αλλεπάλληλες νυχτερινές βάρδιες. Για να διώξει την
ένταση, βγήκε με τον νέο σύντροφό της, τον Κένεθ Γουόκερ για φαγητό σε εστιατόριο, στο Λούισβιλ
του Κεντάκι όπου ζούσαν κι οι δύο.
Η τελευταία χρονιά της είχε πάει
καλά: αγόρασε αυτοκίνητο, σκόπευε να γίνει νοσοκόμα, να παντρευτεί τον Κένεθ, να κάνουν παιδιά, ίσως και να αποκτήσουν δικό
τους σπίτι. Το ζευγάρι γύρισε στο
διαμέρισμα της Μπριόνα, είδε λίγο
τηλεόραση και έπεσε να κοιμηθεί.
Για κακή τους τύχη, εκείνη ακριβώς τη νύχτα η αστυνομία του Λούισβιλ έψαχνε τον πρώην σύντροφο
της Μπριόνα για υπόθεση ναρκωτικών. Ακολουθώντας εσφαλμένες
πληροφορίες, χωρίς να ελέγξουν

εκλεγεί πρόεδρος τον Νοέμβριο.
Παρόλο που η πλειοψηφία των
πολιτών (59%) θεωρεί σύμφωνα
με δημοσκόπηση του CNN, ότι ο
επόμενος πρόεδρος θα έπρεπε να
επιλέξει την αντικαταστάτρια της
Γκίνσμπεργκ, το επιτελείο Τραμπ
μοιάζει πρόθυμο να αλλάξει την
ατζέντα της εκστρατείας, αφού
δεν αποδίδει καρπούς η έμφαση στην πολιτική του νόμου και
της τάξης κατά τα πρότυπα του
1968 και του Ρίτσαρντ Νίξον. Αν
και το προβάδισμα του Μπάιντεν
σε ομοσπονδιακό επίπεδο είναι
σταθερά γύρω στο 7%, αυτήν
την εβδομάδα ο Τραμπ πέτυχε
να κλείσει την ψαλίδα σε δύο κρίσιμες πολιτείες, τη Φλόριντα και
την Αριζόνα, ενώ σύμφωνα με τη
δημοσκόπηση του ABC και της
Washington Post προηγείται με
διαφορά 4% και 1% αντίστοιχα.
Την ίδια στιγμή, όμως, ο Τραμπ
φέρεται να κινδυνεύει να χάσει
την Αϊόβα, την Τζόρτζια και το
Τέξας, τρεις πολιτείες που είχε
κερδίσει εύκολα πριν από τέσσερα χρόνια. Σε μεγάλο βαθμό η τάση αυτή οφείλεται στην κυριαρχία των γυναικών, που ψηφίζουν
συντριπτικά υπέρ του Μπάιντεν.
Οσο, πάντως, κι αν προσπαθεί
να αποπροσανατολίσει την προσοχή των ψηφοφόρων από την
πανδημία και την κακή διαχείρισή της από την κυβέρνησή του,
ο Τραμπ δύσκολα θα αποφύγει
να επωμιστεί το πολιτικό κόστος
στην κάλπη. Ακόμη και οι υποσχέσεις του για εμβόλιο πριν από τις
εκλογές διαψεύδονται, καθώς το
FDA, η Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων, αποφάσισε να σκληρύνει τα κριτήρια για την αδειοδότησή του μετά τις παρενέργειες που παρουσιάστηκαν κατά
τις δοκιμές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκήρυξε την προσεκτική
στάση της υπηρεσίας ως «πολιτική απόφαση», ενώ τα αντιφατικά
μηνύματα δημιουργούν αμφιβολίες στην κοινή γνώμη. Ερευνα
του Pew κατέληξε την περασμένη εβδομάδα ότι μόλις το 51%
των Αμερικανών σκοπεύει μάλλον ή σίγουρα να εμβολιαστεί,
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό τον
Μάιο ήταν 72%.

«Βλέπουμε την αστυνομία να εκτελεί ανθρώπους πάνω στα κρεβάτια τους» γράφει το πλακάτ της διαδηλώτριας,
που αναφέρεται στις συνθήκες θανάτου της Μπριόνα Τέιλορ.

Απαλλάχθηκαν από τις
κατηγορίες για ανθρωποκτονία οι τρεις λευκοί
αστυνομικοί που σκότωσαν την 26χρονη Αφροαμερικανή μέσα στο
σπίτι της.
σε φονική βία ήταν δικαιολογημένη. Μόνο ένας εκ των τριών,
εκείνος που πυροβολούσε τυφλά
σε γειτονικά διαμερίσματα (και
είχε ήδη αποταχθεί από το αστυνομικό σώμα) θα διωχθεί όχι για
ανθρωποκτονία της Τέιλορ αλλά
για το πολύ ελαφρύτερο αδίκημα
της αδικαιολόγητης έκθεσης ανθρώπων σε κίνδυνο.
Οπως ήταν επόμενο, η αναγγελία της απόφασης προκάλεσε
θύελλα οργής στη μαύρη κοινότητα του Λούισβιλ και σε ευρύτερα

στρώματα προοδευτικών πολιτών,
που κατέβηκαν στους δρόμους.
Το δύσκολο έργο να καταπραΰνει
τα πνεύματα ανέλαβε ο γενικός
εισαγγελέας της πολιτείας, Ντάνιελ Κάμερον. Το ότι είναι μαύρος, οπωσδήποτε βοηθούσε. Τα
μόλις 34 χρόνια του επίσης. «Αν
λειτουργούμε μόνο με βάση τα συναισθήματα και την αγανάκτηση,
δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη του όχλου δεν είναι δικαιοσύνη», δήλωσε μπροστά στις κάμερες ο Κάμερον, για να εισπράξει
τα εγκώμια του Ντόναλντ Τραμπ
λίγες ώρες αργότερα. Λεπτομέρεια: ο νεαρός εισαγγελέας μίλησε στο πρόσφατο συνέδριο των
Ρεπουμπλικανών που επικύρωσε
το προεδρικό χρίσμα του Τραμπ
και περιλαμβάνεται στην 20μελή
λίστα του προέδρου με τους μελλοντικούς υποψηφίους του για το
Ανώτατο ∆ικαστήριο.
Ο Τραμπ ικανοποιήθηκε, άλλοι
όμως όχι. Η παλαιάς κοπής, συντη-

ρητική ορολογία περί «νόμου του
όχλου» ηχεί πολύ άσχημα στα αυτιά
των μαύρων, ιδίως του αμερικανικού Νότου που ένιωσαν κυριολεκτικά στο πετσί τους τον «όχλο» της
Κου Κλουξ Κλαν. Μόνο στο Κεντάκι, τουλάχιστον 186 μαύροι λιντσαρίστηκαν μεταξύ 1877 και 1934,
όπως έγραψαν οι New York Times.
Το τι ακολούθησε ήταν αναμενόμενο. Λίγες ώρες ύστερα από
την ανακοίνωση της απαλλακτικής
για τους αστυνομικούς απόφασης,
χιλιάδες άνθρωποι είχαν κατέβει
στους δρόμους του Λούισβιλ, αλλά και της Ουάσιγκτον, της Νέας
Υόρκης, του Σικάγο, του Πόρτλαντ,
του Μιλγουόκι, της Ατλάντα και της
Φιλαδέλφειας. Υστερα από μια περίοδο σχετικής κάμψης, το φυλετικό
ζήτημα επανέρχεται στην κορυφή
της πολιτικής ατζέντας, δύο ημέρες
πριν από το πρώτο ντιμπέιτ Τραμπ
-Μπάιντεν και έξι εβδομάδες πριν
από τις εκλογές.
REUTERS

Τη νύχτα της Τετάρτης
προς Πέμπτη, δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν
από πυροβολισμούς πολιτών στη διάρκεια ταραχών,
στο Λούισβιλ, ύστερα από
διαδήλωση χιλιάδων ανθρώπων για την υπόθεση
της Τέιλορ. Το περιστατικό ενίσχυσε τους φόβους
για πιθανή κλιμάκωση των
ταραχών και τους προβληματισμούς για τις πιθανές
επιπτώσεις στην κούρσα
προς τις προεδρικές εκλογές. Το προηγούμενο διάστημα, ο Ντόναλντ Τραμπ
προσπάθησε να αντλήσει
πολιτικά οφέλη εις βάρος
του Τζο Μπάιντεν πλειοδοτώντας σε διακηρύξεις περί
«νόμου και τάξης» και κατηγορώντας ∆ημοκρατικούς
κυβερνήτες και δημάρχους
για ελαστική στάση απέναντι στη βία και στις λεηλασίες. Αν και τα αποτελέσματα
δεν ήταν εκείνα που προσδοκούσε, ασφαλώς δεν θα
σπαταλήσει την ευκαιρία να
επανέλθει δριμύτερος. Οι
∆ημοκρατικοί εμφανίστηκαν
άκρως προσεκτικοί. Τόσο ο
δήμαρχος Λούισβιλ όσο και
ο κυβερνήτης Κεντάκι (∆ημοκρατικοί και οι δύο) κήρυξαν κατάσταση εκτάκτου
ανάγκης και επέβαλαν προληπτικά περιοριστικά μέτρα.
Ο ίδιος ο Μπάιντεν απέφυγε
σε πρώτο χρόνο να πάρει
καθαρή θέση για την υπόθεση Τέιλορ, επιφυλασσόμενος να διαβάσει το πόρισμα
του συμβουλίου ενόρκων,
ενώ κάλεσε τους διαδηλωτές να αποφύγουν τη βία.
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Tο προξενιό
μεταξύ Τραμπ
και Ερντογάν

Φαρχάντ Αχμέντοφ
και Μάικ Φλιν
Δύο ημέρες μετά την ορκωμο-

O ρόλος ολιγαρχών από πρώην Σοβιετικές
Δημοκρατίες και εκπροσώπων λόμπι
Η αποστροφή του Ντόναλντ Τραμπ
έχει κάνει τον γύρο του κόσμου και
περιέχεται στο τελευταίο βιβλίο του
βετεράνου δημοσιογράφου Μπομπ
Γούντγουορντ για τον Αμερικανό
πρόεδρο με τίτλο «Rage» (Οργή),
το οποίο πούλησε πάνω από 600.000
αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα της
κυκλοφορίας του. Σε μία από τις 17
συνομιλίες του με τον Γούντγουορντ,
που προσέφεραν πρώτη ύλη στον
συγγραφέα, ο Τραμπ εξομολογήθηκε: «Τα πάω πολύ καλά με τον Ερντογάν, παρότι υποτίθεται ότι δεν
θα έπρεπε, γιατί όλοι μου λένε: Τι
απαίσιος τύπος! Αλλά για μένα, το
πράγμα δουλεύει. Είναι αστείο, οι
σχέσεις που έχω – όσο πιο σκληροί
και κακοί είναι, τόσο καλύτερα τα
πάω μαζί τους. Καταλαβαίνεις; Θα
μου το εξηγήσεις μια μέρα, ΟΚ;»,
είπε στον συνομιλητή του ο Τραμπ,
μπερδεύοντας ενδεχομένως τον δημοσιογράφο με τον ψυχαναλυτή
του.
Οσο κι αν οι ψυχολογικές παρορμήσεις του Αμερικανού προέδρου προς τους «σκληρούς ηγέτες»
μπορεί να έπαιξαν κάποιο ρόλο, το
ερώτημα για το πώς ο Τούρκος ομόλογός του κατάφερε να οικοδομήσει
μια τόσο επωφελή για τη χώρα του
σχέση με τον ηγέτη της ισχυρότερης
χώρας του κόσμου εξακολουθεί να
απασχολεί δημοσιογράφους και
αναλυτές, στις ΗΠΑ και όχι μόνο.

Φως στο παρασκήνιο αυτής της παράξενης σχέσης ρίχνει πρόσφατη
έρευνα του ενημερωτικού ιστότοπου
Courthouse News (παρέχει συνδρομητικές υπηρεσίες σε νομικές εταιρείες και δημοσιογραφικούς οργανισμούς) και του τηλεοπτικού δικτύου NBC. Το κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η Τουρκία
κατάφερε να δημιουργήσει στενές
επαφές με την κυβέρνηση Τραμπ
επιστρατεύοντας ένα διεθνές δίκτυο
ολιγαρχών από πρώην Σοβιετικές
Δημοκρατίες, επιχειρηματιών και
εκπροσώπων λόμπι, οι περισσότεροι
από τους οποίους είτε βρίσκονται
σήμερα στη φυλακή είτε αντιμετωπίζουν δικαστικές διώξεις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μεγάλο βήμα έγινε στις 19 Ιανουαρίου
2017, μία ημέρα πριν από την πανηγυρική τελετή ορκωμοσίας του
Τραμπ ως 45ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκείνη την ημέρα
έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Γουότεργκεϊτ της Ουάσιγκτον (ανήκει
στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα που
πήρε στον λαιμό του τον Ρίτσαρντ
Νίξον με το διαβόητο σκάνδαλο)
μια σημαντική συνάντηση που μέχρι
χθες δεν είχε γίνει γνωστή στα λαγωνικά του αμερικανικού και του
διεθνούς Τύπου. Οι δύο άνδρες που
κάθισαν να μιλήσουν για δουλειές
ήταν ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου και

«Τα πάω πολύ καλά με τον Ερντογάν, παρότι υποτίθεται ότι δεν θα έπρεπε, γιατί όλοι μου λένε: Τι απαίσιος τύπος!».

Πρόκειται για εξομολόγηση του Ντόναλντ Τραμπ στον βετεράνο δημοσιογράφο Μπομπ Γούντγουορντ.
<
<
<
<
<
<

Η Τουρκία άνοιξε τον
δρόμο προς την κυβέρνηση Τραμπ μέσω
διεθνούς δικτύου επιχειρηματιών, πολλοί από
τους οποίους βρίσκονται
σήμερα στις φυλακές.
ένας από τους πιο ισχυρούς λομπίστες της Αμερικής, ο Μπράιαν Μπάλαρντ, στους πελάτες του οποίου
συγκαταλέγονταν κρατικές οντότητες όπως το Κόσοβο και η Δημοκρατία του Κονγκό, όπως και πολυεθνικές επιχειρήσεις, σαν την
Amazon και την Uber. Στα μάτια
του Τσαβούσογλου, ο Μπάλαρντ
είχε μια προστιθέμενη αξία για την
προώθηση των τουρκικών συμφερόντων στις ΗΠΑ, αφού βρισκόταν
πολύ κοντά στον επόμενο πρόεδρο
της Αμερικής – μάλιστα εκείνη τη
στιγμή ήταν αντιπρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής για την τελετή
ορκωμοσίας του.

Στην ίδια συνάντηση, συμμετείχαν τα δύο άτομα που είχαν μεσολαβήσει για την πραγματοποίησή
της: ο Λεβ Πάρνας, εβραϊκής καταγωγής επιχειρηματίας της Φλόριντα,
γεννημένος στην Ουκρανία επί Σοβιετικής Ενωσης, χρηματοδότης
του Τραμπ, και ο Μουμπάριζ Μανσίμοφ, εφοπλιστής γεννημένος στο
Αζερμπαϊτζάν, με τουρκική υπηκοότητα από το 2006.

Η γνωριμία

Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν στις
5 Δεκεμβρίου του 2016 σε μπαρ του
Κιέβου, όπου τους έφερε σε επαφή
ο Ιγκόρ Φρούμαν, άλλος ένας επιχειρηματίας από τη Φλόριντα, γεννημένος στη Λευκορωσία. Τόσο ο
Πάρνας όσο και ο Φρούμαν είχαν
ανάμειξη στις δραστηριότητες που
ανέπτυσσε στη Λευκορωσία ο
πρώην δήμαρχος Νέας Υόρκης και
προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ,
Ρούντι Τζουλιάνι, προσπαθώντας
να βρει ενοχοποιητικά στοιχεία για
τον αντιπρόεδρο του Ομπάμα, τον
Τζο Μπάιντεν, και τον γιο του Χάντερ, ο οποίος διετέλεσε έμμισθο μέ-

λος διοίκησης ουκρανικής εταιρείας
φυσικού αερίου. Σε μια φωτογραφία
από εκείνη τη ζωηρή, χειμωνιάτικη
νύχτα στο Κίεβο, ο Πάρνας και ο
Μανσίμοφ εμφανίζονται σε κατάσταση ευθυμίας, με τον τελευταίο
–που περηφανευόταν ότι ήταν προσωπικός φίλος του Ερντογάν– να
σχηματίζει το σύμβολο των φασιστοειδών «Γκρίζων Λύκων».
Αλλά έχει ο καιρός γυρίσματα.
Σήμερα ο Μανσίμοφ βρίσκεται σε
τουρκική φυλακή, κατηγορούμενος
ότι ανήκει στην οργάνωση Γκιουλέν,
στην οποία έχει χρεωθεί το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Οσο
για τους Πάρνας και Φρούμαν, κάηκαν από τις αποκαλύψεις στη διάρκεια της παραπομπής του Τραμπ
και, μη διαθέτοντας, όπως ο πρόεδρος, μια Γερουσία για να τους
απαλλάξει, συνελήφθησαν τον
Οκτώβριο του 2019 με την κατηγορία ότι προσπάθησαν να εξαγοράσουν, για λογαριασμό ξένης κυβέρνησης, πολιτικούς των ΗΠΑ.
Ωστόσο η συνάντηση στο Γουότεργκεϊτ είχε βγάλει τα λεφτά της:
ο Μπράιαν Μπάλαρντ εξασφάλισε

σία του Τραμπ, το δεύτερο μεγαλύτερο γιoτ του κόσμου, το
«Luna», ελλιμενίστηκε στη νότια Φλόριντα. Ιδιοκτήτης του είναι ένας άλλος ολιγάρχης, ο
γεννημένος στο Αζερμπαϊτζάν
Φαρχάντ Αχμέντοφ (καμία σχέση με τον Ουκρανό ολιγάρχη Ρινάτ Αχμέντοφ), ο οποίος διετέλεσε γερουσιαστής της Ρωσίας
το 2004-2010 και ανέπτυξε
σχέσεις με τον Πούτιν. Η μεσολάβηση του Αχμέντοφ έπαιξε
ρόλο στην προσέγγιση Πούτιν Ερντογάν ύστερα από την παραλίγο στρατιωτική ρήξη που απείλησε να προκαλέσει η κατάρριψη ρωσικού αεροπλάνου από
την Τουρκία, τον Νοέμβριο του
2015. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ,
ο Πάρνας επισκέφθηκε τον Αχμέντοφ στο γιoτ του, μετά την
άφιξη του τελευταίου στη Φλόριντα. Ο ολιγάρχης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στο συνοικέσιο μεταξύ Ερντογάν και Τραμπ,
όπως και στην ανάθεση των
συμβάσεων στον Μπάλαρντ.
Την προσέγγιση μεταξύ των δύο
πλευρών φαίνεται ότι βοήθησε
και ο πρώην σύμβουλος Εθνικής
Ασφαλείας του Τραμπ, Μάικ
Φλιν, ο οποίος, μετά την παραίτηση από το αξίωμά του, ανέλαβε να κάνει λόμπινγκ υπέρ των
τουρκικών συμφερόντων στην
Ουάσιγκτον.

δύο ακριβές συμβάσεις για να κάνει
λόμπινγκ στις ΗΠΑ υπέρ της τουρκικής κυβέρνησης και της τουρκικής
τράπεζας Halkbank (έστω κι αν η
τελευταία δεν απέφυγε, τελικά, τις
κυρώσεις), ενώ ο Τσαβούσογλου
είχε ανοίξει μια σημαντική, πρώτη
δίοδο προς την κυβέρνηση του νέου
προέδρου. Καζάν-καζάν, όπως θα
’λεγε κι ο Ταγίπ Ερντογάν.
COURTHOUSE NEWS, NBC
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Το σχέδιο Ατσεσον για το Καστελλόριζο
Η απόρρητη αναφορά της CIA, τον Αύγουστο του 1964, για λύση του Κυπριακού και Ενωση της Κύπρου με την Ελλάδα
τήρησης από τον ΟΗΕ (είπε συγκεκριμένα “οτιδήποτε θέλετε”
– “whatever you want”). Για την
ασφάλεια της Τουρκίας και για να
καλυφθεί η πλευρά του προβλήματος που αφορά το τουρκικό “εθνικό γόητρο” είπε ότι η Ελλάδα θα
συμφωνούσε στη μετατροπή των
βρετανικών βάσεων σε νατοϊκές
βάσεις με τουρκικά στρατεύματα
και διοικητή. Από τον [ΥΠΕΞ και
μετέπειτα πρόεδρο της Κύπρου,
Σπύρο] Κυπριανού είχε ακούσει
ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός Ουίλσον και άλλοι στη βρετανική κυβέρνηση ήταν έτοιμοι να αξιολογήσουν αυτή την πρόταση. Είπε
ότι η Βρετανία θα μπορούσε να
διατηρήσει ή να εγκαταλείψει την
κυριαρχία της στις βάσεις – σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαν να
γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες
έτσι ώστε να περάσουν [οι βάσεις]
υπό τη δικαιοδοσία του ΝΑΤΟ με
Τούρκο διοικητή».
«Το τελευταίο αυτό σημείο, κατά την αντίληψη του Παπανδρέου,
θα καλύψει κάθε τουρκική απαίτηση τόσο σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, όσο και σε ό,τι αφορά το γόητρο. Ο Παπανδρέου δεν βλέπει
καμία πιθανότητα για [να δημιουργηθεί] μια περιοχή τουρκικής
κυριαρχίας στο νησί. [Σύμφωνα
με τον Παπανδρέου] Οι συμφωνίες Λονδίνου - Ζυρίχης επέτρεψαν
μόνον την παρουσία τουρκικού
στρατού στο νησί. Το να δοθεί τώρα στην Τουρκία κυριαρχική παρουσία, έπειτα από 100 χρόνια στα
οποία δεν είχε καμία διεκδίκηση
κυριαρχίας, θα ήταν ένα βήμα μη
αποδεκτό για κάθε ελληνική κυβέρνηση, αλλά και για τους Κυπρίους.
Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση θα
ήταν έτοιμη να δώσει το Καστελλόριζο ως βάση [η ακριβής φράση
του Λαμπουίς είναι: to turn over
Kastellorizon as a base]. Υπήρξε
μια υπόνοια ότι και κάποιες άλλες παραχωρήσεις μπορεί να είναι πιθανές, αλλά αυτές δεν διατυπώθηκαν».
Προς το τέλος του τηλεγραφήματος, λέει ο Παπανδρέου με νόημα, σύμφωνα πάντα με τον Αμερικανό πρέσβη: «Οι Ελληνες και οι
Αμερικανοί πρέπει πάντα να μιλάνε ως συγγενείς γιατί ο Μακάριος,
η ΕΣΣ∆ και η Αίγυπτος μιλούν τώρα σαν συγγενείς».

Του ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Η [ελληνική] προσφορά του Καστελλόριζου στην Τουρκία δεν μπορεί
να θεωρηθεί πολύ γενναιόδωρη. Το
νησί είναι γενικά άγονο, δεν έχει
κάποιο σημαντικό αγροτικό ή βιοτεχνικό τομέα και υποστηρίζει έναν
μειούμενο πληθυσμό. ∆ιαθέτει ένα
μικρό προστατευμένο λιμάνι αλλά
δεν είναι εξοπλισμένο με εγκαταστάσεις επισκευής πλοίων, αποθηκών ή ανεφοδιασμού. [Επίσης] το
Καστελλόριζο δεν είναι κατάλληλο
για εγκαταστάσεις αεροπορίας».
Η παραπάνω παράγραφος αποτελεί τμήμα της απόρρητης αναφοράς της CIA για το Καστελλόριζο που συντάχθηκε τον Αύγουστο
του 1964, στο αποκορύφωμα των
διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό, και αφορούσε την ελληνική
πρόταση να δοθεί στους Τούρκους
το Καστελλόριζο με αντάλλαγμα
μια λύση που θα οδηγούσε στην
Ενωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί πήγαιναν πολλά βήματα πιο πέρα και όπως επιβεβαιώνουν αποχαρακτηρισμένα
έγγραφα της CIA και του Λευκού
Οίκου, εξέταζαν το ενδεχόμενο
ανταλλαγής πληθυσμού μεταξύ
∆ωδεκανήσων και Κύπρου. Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, που πάντως δεν είχε τεθεί στο τραπέζι,
τα ∆ωδεκάνησα θα περνούσαν
στην Τουρκία, οι Τουρκοκύπριοι
θα μετακόμιζαν εκεί και οι Ελληνες ∆ωδεκανήσιοι θα μετακόμιζαν
στην Κύπρο…

Συνάντηση στο Καστρί
Σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονταν σε εξέλιξη, είναι αποκαλυπτική η εμπιστευτική
συζήτηση μεταξύ του Ελληνα πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου
και του Χένρι Λαμπουίς που έγινε
στις 19 Ιουλίου 1964. Ο Χένρι Λαμπουίς ήταν ο Αμερικανός πρέσβης
στην Αθήνα από τον Μάρτιο του
1962 έως τον Μάιο του 1965. Νομικός με ευρύτατη μόρφωση είχε
παντρευτεί σε δεύτερο γάμο την
Εύα Κιουρί, θυγατέρα της Μαρίας
και του Πιερ Κιουρί. Ο Λαμπουίς
είχε αναπτύξει ανθρωπιστική δράση στην Παλαιστίνη προτού έλθει
στην Ελλάδα. Το 1965 ανέλαβε τα
ηνία της UNICEF και αμέσως παρέλαβε το Νομπέλ Ειρήνης στο όνο-

Ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Αμερικανός πρόεδρος Λίντον Τζόνσον κατά την επίσκεψη του Ελληνα πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον, 23-27 Ιουνίου 1964.

Εκτενής έκθεση
του Αμερικανού
πρέσβη στην Αθήνα
Χένρι Λαμπουίς
για συνάντησή του
με τον πρωθυπουργό.
μα της οργάνωσης. Το βράδυ της
Κυριακής 19 Ιουλίου 1964, ακριβώς στις 11.00, απέστειλε στην
Ουάσιγκτον ένα τηλεγράφημα που
αφορούσε τη συνάντηση που είχε γίνει το ίδιο απόγευμα με τον
Γεώργιο Παπανδρέου στο Καστρί.
Στο τηλεγράφημα αυτό αναφέρει
ότι ο Παπανδρέου του είπε ότι θα
μπορούσε να συμφωνήσει ώστε να
δώσει η Ελλάδα το Καστελλόριζο
στην Τουρκία ως βάση σε αντάλλαγμα για μια καλή λύση για την
Ελλάδα στην Κύπρο. Συγκεκριμέ-

να, ο Λαμπουίς αναφέρει στο τηλεγράφημά του:
«Σε συνομιλίες μιας ώρας με
τον πρωθυπουργό την Κυριακή
το απόγευμα, επέμεινε ότι είναι
επείγον να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της Κύπρου. Υπογράμμισε
ότι ήθελε να διευκολύνει όσο γίνεται τη δουλειά του [ΥΠΕΞ των
ΗΠΑ] κ. Ατσεσον και τόνισε ότι γι’
αυτόν τον σκοπό χθες βράδυ κατά
το ραδιοφωνικό του διάγγελμα για
πρώτη φορά τόνισε ότι είναι θέμα
των συζητήσεων η ασφάλεια του
τουρκικού κράτους και η προστασία της τουρκικής μειονότητας».
«Ο Παπανδρέου έδειξε με υπερηφάνεια μια νέα φωτογραφία του
προέδρου Τζόνσον που είχε στη
βιβλιοθήκη του και είπε ότι αισθάνεται άσχημα που έδωσε την εντύπωση αδιαλλαξίας [κατά το ταξίδι
του] στην Ουάσιγκτον [23-27 Ιουνίου 1964] ως αντιτιθέμενος στην
προτεινόμενη διαδικασία αντιμε-

τώπισης του κυπριακού προβλήματος. Είπε ότι πίστευε ειλικρινά
τότε, όπως και τώρα, ότι αν δεν
έχουν γίνει οι απαιτούμενες προετοιμασίες, οι απευθείας συνομιλίες
μπορεί να οδηγήσουν σε αδιέξοδο και στο ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης. Ανέφερε τις τουρκικές
ταραχές στην Κωνσταντινούπολη
το 1955 ως παράδειγμα του τι κάνουν οι Τούρκοι όταν οι συνομιλίες
δεν οδηγούν εκεί που θέλουν. Είπε
ακόμα ότι θέλει να αποφύγει τον
πόλεμο με κάθε κόστος (ανέφερε
τη φράση “ο πόλεμος είναι 100
φορές πιο σοβαρός για την Ελλάδα από όσο είναι για τις ΗΠΑ”) και
δήλωσε απογοητευμένος ότι δεν
έγινε συζήτηση για κάποια λύση
στην Ουάσιγκτον παρά υπήρξε μόνον η πίεση να ξεκινήσουν άμεσα
συνομιλίες με τους Τούρκους. Με
τις διαρκείς τουρκικές απειλές κάτι
τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό. Ωστόσο
[πρόσθεσε ότι] οι συνομιλίες, που

τώρα βρίσκονται σε εξέλιξη στη
Γενεύη, είναι η σωστή προσέγγιση
για την εύρεση λύσης και η ελληνική κυβέρνηση θέλει να διευκολύνει τις συνομιλίες αυτές ως ένα
θέμα άμεσης προτεραιότητας. [Ο
Παπανδρέου πρόσθεσε ότι] το επείγον του πράγματος οφείλεται στο
γεγονός ότι ο Μακάριος βρίσκεται
πιο κοντά στους Σοβιετικούς και
στον [ηγέτη της Αιγύπτου] Νάσερ
και κάνει κινήσεις χωρίς να ρωτήσει την ελληνική κυβέρνηση.
Αφησε να εννοηθεί ότι αν περάσει
πολύς χρόνος, μια πλήρως ελεύθερη Κύπρος, κάτω από την ισχυρή
ανατολική επιρροή, ίσως πάψει να
επιδιώκει την Ενωση».

Το καθεστώς των βάσεων
«Σε ό,τι αφορά τη λύση, επανέλαβε ότι θα πρέπει να προσφερθούν στην τουρκική μειονότητα
όλες οι απαραίτητες εγγυήσεις,
συμπεριλαμβανομένης της επι-

Ανταλλαγή πληθυσμών Δωδεκανησίων - Τουρκοκυπρίων
κεντρο την Κύπρο. Η έκθεση της
CIA της ίδιας περιόδου είναι χαρακτηριστική. Ακολουθούν εκτενή αποσπάσματα: «Από τις αρχές
Ιουνίου 1964, όταν μια τουρκική εισβολή αποσοβήθηκε την τελευταία
στιγμή, οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Οι Ελληνες, που όπως φάνηκε
αιφνιδιάστηκαν τον Ιούνιο, μετακινούν άντρες και όπλα στην Κύπρο τις τελευταίες έξι εβδομάδες.
Αποβιβάζονται τη νύχτα και κάτω
από συνθήκες μέγιστης ασφάλειας
στο λιμάνι της Λεμεσού».

ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ «ΕΛΛΑΔΑ 20ΟΣ ΑΙΩΝΑΣ, ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ»

Εγγραφο από τη Βιβλιοθήκη του Αμερικανού προέδρου Λίντον Τζόνσον
με ημερομηνία 24 Αυγούστου 1964
αναφέρει, μεταξύ άλλων: «Κατά τη
διάρκεια συνομιλιών με υπουργούς
στο Λονδίνο ο Παπανδρέου (σ.σ.:
στις 20 Ιουλίου 1964) επιβεβαίωσε
ότι θα μπορούσε να προσφέρει μια
βάση στο Καστελλόριζο ως αντάλλαγμα για μια συμφωνία στην Κύπρο» (που θα ήταν υποχωρητική
από πλευράς της Τουρκίας) – (σ.σ.:
Ο Παπανδρέου φαίνεται ότι επιδίωκε μια λύση που θα οδηγούσε στην
ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα).
Σε άλλο σημείο της μακροσκελούς
αναφοράς αναφέρεται η αμερικανική ιδέα για ανταλλαγή πληθυσμών
μεταξύ Κύπρου (Τουρκοκυπρίων)
και ∆ωδεκανήσων, κάτι που προφανώς, κατά τους Αμερικανούς, θα
ήταν η απαραίτητη «ανταλλαγή» για
να δεχθεί η Τουρκία την ένωση Ελλάδας - Κύπρου: «Από “πρακτικής”
πλευράς, μια ανταλλαγή πληθυσμών
ανάμεσα στην Κύπρο και στα ∆ωδεκάνησα θα ήταν πιθανή και εφικτή.
Ο συνολικός αριθμός των Τούρκων
στην Κύπρο είναι περίπου 114.000120.000 και είναι σχεδόν ο ίδιος με
τον αριθμό των Ελλήνων που ζουν
στα ∆ωδεκάνησα, που είναι 90.000100.000. Επιπλέον, οι διαφορετικές όψεις του φυσικού περιβάλλοντος (κλίμα, γεωγραφία, υδρογραφία
κ.λπ.) είναι συγκρίσιμα, αν όχι ίδια».
Η αιτία που η Ουάσιγκτον εξέταζε το ενδεχόμενο ανταλλαγής
πληθυσμών και παραχώρησης των
∆ωδεκανήσων στην Τουρκία ήταν
το γεγονός ότι εκείνες τις εβδομάδες του καλοκαιριού του 1964
διαμορφώνονταν οι συνθήκες ελληνοτουρκικής σύγκρουσης με επί-

Οι «ιδέες» αξιωματούχων των ΗΠΑ και
η εικόνα της ενίσχυσης
των ελληνικών δυνάμεων στην Κύπρο όπως
αποτυπώνονται σε
αμερικανικά έγγραφα.

Ρόδος, 31.3.1947. Ο αντιναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης έχει μόλις παραλάβει τη διοίκηση των ∆ωδεκανήσων από τον Βρετανό στρατιωτικό διοικητή, ταξίαρχο Πάρκερ. ∆εκαέξι χρόνια μετά, «ενεπλάκησαν» στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού.

«Μπορεί να υπάρχουν 7.0008.000 Ελληνες στρατιώτες στο νησί, πολλοί από αυτούς Ελληνοκύπριοι. Υπάρχουν τρία συντάγματα
πεζικού, εκτός από μονάδες πυροβολικού και ειδικές δυνάμεις που
κρύβονται στο όρος Τρόοδος στην
κεντρική Κύπρο».
«Η ελληνική κυβέρνηση έχει
παραδεχθεί ότι μόνο περίπου 100
αξιωματικοί έχουν “αυτομολήσει”
για να ακολουθήσουν τον στρατηγό Γρίβα. Οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ
συμφωνούν ότι ελληνικές δυνάμεις έχουν φθάσει στο νησί, αλλά
πιστεύουν ότι δεν είναι πάνω από
1.200-1.500 άντρες... Οι δυνάμεις

των Ελληνοκυπρίων, διασκορπισμένες σε όλο το νησί, αριθμούν
περίπου 30.000-35.000. Οι αντίστοιχες δυνάμεις των Τουρκοκυπρίων δεν ξεπερνούν τις 13.000
και δεν διαθέτουν εξοπλισμό και
μέσα μεταφοράς. Και οι Τούρκοι
προωθούν λαθραία άντρες και εξοπλισμό στο νησί, αλλά τα μεγέθη
είναι ασήμαντα σε σχέση με αυτά
των Ελληνοκυπρίων. Μπορεί να
υπάρχουν όχι περισσότεροι από
1.000 Τούρκοι επιπλέον των 650
που επιτρέπει η συμφωνία (σ.σ.:
Ζυρίχης - Λονδίνου). Αυτό δείχνει
ότι μια τουρκική επέμβαση ίσως
είναι κάτι πολύ πιο δύσκολο από

όσο ήταν τον Ιούνιο».
«Η μεγάλη ενίσχυση των ελληνικών και ελληνοκυπριακών δυνάμεων έχει αυξήσει την αυτοπεποίθηση του καθεστώτος του Μακαρίου.
Ο Μακάριος έχει κάνει δηλώσεις
ότι δεν μπορεί να υπάρξει οποιοσδήποτε συμβιβασμός ή παραχώρηση αφού τώρα η Κύπρος είναι
ένα “απόρθητο κάστρο”. Η ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα, έχοντας γνώση ότι οποιαδήποτε βεβιασμένη ενέργεια από τον Μακάριο
και τους ατάκτους θα μπορούσε
να προκαλέσει πολεμική σύρραξη
μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας, προσπαθεί να βεβαιώσει ότι όλες οι

δυνάμεις που βρίσκονται κάτω από
την ελληνική επιρροή παίρνουν
εντολές από τον Γρίβα και όχι από
τον Μακάριο, υπολογίζοντας ότι ο
πρώην ήρωας του αντάρτικου είναι
παράγοντας σύνεσης».
«Την ίδια ώρα, ο Ντιν Ατσεσον
προχωρεί σε διαβουλεύσεις στη
Γενεύη με αντιπροσώπους των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της
Τουρκίας. Αυτές οι συνομιλίες είναι
συνέχεια των συνομιλιών που είχε
ο πρόεδρος Τζόνσον με τον Τούρκο
πρωθυπουργό Ινονού και στη συνέχεια με τον Ελληνα πρωθυπουργό
Παπανδρέου στην Ουάσιγκτον τον
Ιούνιο. Η ελληνοκυπριακή κυβέρ-

νηση δεν έχει αντιπροσωπεία στη
Γενεύη και ο Μακάριος έχει αποδοκιμάσει τις συνομιλίες δημοσίως. Οι
συνομιλίες πάντως συνεχίζονται με
τη λογική ότι η Ελλάδα θα μπορέσει
να πείσει τους Ελληνοκυπρίους να
δεχθούν μια συμφωνηθείσα λύση,
με ή χωρίς την αποδοχή του Μακαρίου. Πρόσφατες αναφορές από
τον Αμερικανό πρέσβη στη Λευκωσία και στην Αθήνα αφήνουν αμφιβολίες ότι η ελληνική κυβέρνηση
μπορεί να ελέγξει σε τέτοιο βαθμό
τον Μακάριο. Ο Μακάριος, ενάντια
στις επιθυμίες της Αθήνας, παρήγγειλε τέσσερις τορπιλακάτους από
τους Σοβιετικούς».
«Ο κ. Ατσεσον δεν προσφέρει
κάποιο “Αμερικανικό Σχέδιο” στη
Γενεύη, αλλά μάλλον μια σειρά από
διερευνητικές προτάσεις. Οι προτάσεις του περιλαμβάνουν τη δημιουργία τουρκικής βάσης στην
Κύπρο, μεγάλο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης για την τουρκική μειοψηφία και διεθνή παρουσία στο
νησί για να εγγυηθεί ότι θα γίνουν
σεβαστά τα δικαιώματα της μειοψηφίας. Οι Τούρκοι, παρότι επιμένουν
σε κάτι που θυμίζει πλήρη διχοτόμηση, έχουν δείξει ευελιξία όσον
αφορά τα σύνορα. Εδειξαν αρχικά
ενδιαφέρον για την ελληνική προσφορά του Καστελλόριζου, αλλά
μόνον ως ένα τμήμα μιας ευρύτερης φόρμουλας. Ο Τούρκος στρατιωτικός αντιπρόσωπος, στις συνομιλίες που αντανακλούν τις θέσεις
του τουρκικού γενικού επιτελείου,
επιμένει ότι η Τουρκία πρέπει να
έχει τουλάχιστον ένα λιμάνι στο
νησί –κατά προτίμηση την Κερύνεια–, επιπλέον συνδιοίκηση στην
Αμμόχωστο».

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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Aμυνα κατά του κορωνοϊού
Έκτακτα μέτρα και αυστηρή επιτήρηση αποτελούν τη νέα κανονικότητα στο ποδόσφαιρο
Του ΔΗΜHΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦOΡΟΥ

Σοβαρά εμπόδια στην ομαλή διεξαγωγή των πρωταθλημάτων ποδοσφαίρου φέρνει για άλλη μια φορά ο κορωνοϊός, με τις αρχές του κράτους
αλλά και την ΚΟΠ να εκφράζουν τον
έντονο προβληματισμό τους και να
προχωρούν στη λήψη μέτρων. Δυο
αγώνες πρωταθλήματος και ένας κυπέλλου αναβλήθηκαν λόγω των κρουσμάτων που εντοπίστηκαν στη Νέα
Σαλαμίνα και τον Εθνικό Άχνας που
βρέθηκαν στο επίκεντρο τις τελευταίες
μέρες. Από πλευράς Υπουργείου Υγείας, υπήρξαν αναφορές για μη τήρηση
του πρωτοκόλλου της ΚΟΠ από πλευράς των ομάδων με αποτέλεσμα τα
κρούσματα να φτάσουν στα 20 ανά
ομάδα. Μάλιστα στην κοινότητα της
Άχνας σήμανε συναγερμός, καθώς
το κοινοτικό συμβούλιο προχωρά στη
διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων
στους κατοίκους αύριο Δευτέρα.
Για αντιμετώπιση της κατάστασης
έγινε σειρά επαφών και συναντήσεων
ανάμεσα στην ΚΟΠ και τον υπουργό
Υγείας Κωνσταντίνο Ιωάννου, καθώς
και σε επίπεδο επιστημονικών ομάδων
των δυο πλευρών. Τη δεδομένη στιγμή
δεν συντρέχει λόγος για διακοπή των
πρωταθλημάτων ή διεξαγωγή των
αγώνων χωρίς θεατές, μέτρα που θεωρούνται τα πλέον ακραία. Εξαίρεση

Έντονος ο υπουργός υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου για τη μη τήρηση των πρωτο-

κόλλων στο ποδόσφαιρο.

για την παρουσία θεατών αποτελεί
η επαρχία Λάρνακας όπου με απόφαση
του υπουργείου Υγείας οι αγώνες διεξάγονται για δυο βδομάδες κεκλεισμένων των θυρών.
Οι αποφάσεις αφορούν αυστηρή
επιτήρηση για την τήρηση των πρωτοκόλλων, ενώ όσα αποδυτήρια ομάδων δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές θα κλείσουν. Επί τούτου
θα γίνουν δειγματοληπτικοί επιτόπιοι
έλεγχοι από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας στις αθλητικές εγκαταστάσεις όλων των Σω-

ματείων όλων των διοργανώσεων της
ΚΟΠ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των
ειδικών, εκεί εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στα θετικά καταγράφεται το γεγονός πως μέσα από
την ιχνηλάτηση των αντίπαλων ομάδων από αυτές που είχαν κρούσματα
δεν έχει προκύψει κάποιος θετικός
στον ιό ποδοσφαιριστής.
Σε δεύτερο πλάνο είναι το κεφάλαιο των τεστ, όπου αποφασίστηκε
η διενέργεια δειγματοληπτικών εργαστηριακών ελέγχων σε 100 άτομα
20 σωματείων, 5 άτομα ανά σωματείο,

όλων των κατηγοριών σε εβδομαδιαία
βάση από την ΚΟΠ. Η αρχική απόφαση να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα μικρών κατηγοριών χωρίς τεστ
αποδείχθηκε λανθασμένη και έθεσε
σε κίνδυνο το άθλημα.Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και για τις ομάδες
μας που συμμετέχουν στα κύπελλα
Ευρώπης που διέπονται από το αυστηρό πρωτόκολλο της UEFA «return
to play». Τα τεστ είναι συνεχόμενα
και ομάδες κινδυνεύουν με αποκλεισμό στα χαρτιά αν δεν έχουν τουλάχιστον 13 παίκτες να κατεβάσουν.
Ήδη η Σλόβαν Μπρατισλάβας αλλά
και οι Ντρίτα, Πρίστινα Κοσόβου
αποκλείστηκαν ενώ Στεάουα Βουκουρεστίου και Μακάμπι Τελ Αβίβ
κατέβηκαν αποδεκατισμένες και το
πλήρωσαν. Η ίδια διαδικασία θα
ισχύει και στη φάση των ομίλων όπου
λήφθηκαν και επιπλέον μέτρα ώστε
να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των
διοργανώσεων. Στο Ισραήλ, πρώτη
χώρα που επέβαλε δεύτερο lockdown,
έκλεισαν και τα πρωταθλήματα με
μόνη εξαίρεση τις ομάδες που παίζουν
Ευρώπη οι οποίες συνεχίζουν κανονικά τις προπονήσεις τους.
Εν κατακλείδι, υπάρχει συναγερμός
αλλά όχι ακόμα κόκκινος. Αν δεν προσέξουμε, κινδυνεύουμε να βρεθούμε
προ δυσάρεστων καταστάσεων με
τραγικές συνέπειες για το άθλημα.

Βαθμολογία UEFA: Σταθερά στην 14η θέση η Κύπρος
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΤΙΧΗ

Η πρόκριση του ΑΠΟΕΛ στα πλέι οφ
του Europa League με 4-2 επί της Βοσνιακής Ζρίνσκι στην διαδικασία των
πέναλτι το βράδυ της περασμένης
Πέμπτης (24/9), στο ΓΣΠ, έδωσε 250
βαθμούς στην Κύπρο μας στην ειδική
βαθμολογία της UEFA. Άλλους 125
βαθμούς έδωσε στο νησί μας η Ανόρθωση παρά τον αποκλεισμό της με
3-2 εκτός έδρας από την γνωστή μας
Βασιλεία. Έτσι η μικρή μας πατρίδα
με τους 375 βαθμούς που συγκέντρωσε
αυτή την εβδομάδα παραμένει στην
14η θέση με 26.750 βαθμούς συνολικά.
Η Δανία που μας ακολουθεί στην 15η
θέση μας πλησίασε στους 750 βαθμούς. Το θετικό είναι ότι και οι Δανοί
συνεχίζουν με δύο ομάδες στην Ευρώπη, όπως και εμείς. Πολύ σημαντική
είναι η ερχόμενη εβδομάδα με την
διεξαγωγή των δεύτερων αγώνων στα
play off του Champions League, με
την προσοχή μας να εστιάζεται στην
αναμέτρηση της Ομόνοιας με τον
Ολυμπιακό Πειραιώς στο ΓΣΠ (Τρίτη
29/9, 22:00), στην ρεβάνς της νίκης
των «ερυθρόλευκων» με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Ο ΑΠΟΕΛ θα

Η ενδεκάδα της Ομόνοιας στον ιστορικό πρώτο αγώνα επιπέδου Champions Lea-

gue με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.

διεκδικήσει για 9η φορά την συμμετοχή του σε όμιλο Ευρωπαϊκής διοργάνωσης σε μονό αγώνα με την Σλόβαν Λίμπερετς στη Τσεχία. Η UEFA
όρισε το παιχνίδι το οποίο θα αρχίσει
στις 20:00 στο «Stadion u Nisy», γήπεδο το οποίο χρησιμοποιεί η Εθνική
Τσεχίας. Η Ομόνοια έχει εξασφαλισμένη θέση στους ομίλους του Europa
League στην περίπτωση που δεν θα
μπορέσει να κάνει την μεγάλη ανατροπή κόντρα στον πρωταθλητή της
Ελλάδας που έχει πολύ μεγάλο πλεο-

νέκτημα. Θα είναι πολύ σημαντικό
για την Κύπρο μας αν τα καταφέρει
και ο ΑΠΟΕΛ την Πέμπτη να επιστρέψει με την πρόκριση από την Τσεχία,
διότι η πρόκριση στους ομίλους δίνει
επιπλέον βαθμούς.

Ελπίδες για την Ελλάδα
Πολύ σημαντική για το ελληνικό
ποδόσφαιρο ήταν η νίκη – πρόκριση
της ΑΕΚ στην Ελβετία κόντρα στη
Σεν Γκάλεν. Όχι μόνο για την πρόκριση και τους 300 βαθμούς που χά-

ρισε στην Ελλάδα, αλλά και για το γεγονός πως άφησε τους Ελβετούς με
μία ομάδα λιγότερη. Αν, μάλιστα, η
ΑΕΚ καταφέρει να περάσει τη Βόλφσμπουργκ την άλλη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, η Ελλάδα
θα έχει τρεις ομάδες σε ευρωπαϊκούς
ομίλους, άρα 18 εγγυημένα παιχνίδια.
Αυτό θα σημαίνει ότι η Ελλάδα θα
έχει πολλές ευκαιρίες να περάσει τους
Ελβετούς, που έχουν μείνει με δύο
ομάδες και τους Σέρβους, που θα
έχουν μονάχα τον Ερυθρό Αστέρα.
Με τρεις ομάδες στους ομίλους η Ελλάδα θα μπορεί να ελπίζει ακόμα και
στο «θαύμα», να περάσει στην βαθμολογία τους Δανούς (15η θέση) ή
ακόμα και εμάς που παραμένουμε
στην 14η θέση.

Η βαθμολογία
13η ....Σκωτία ..................28.125 (2/4)
14η ..ΚΥΠΡΟΣ ............26.750 (2/4)

15η ....Δανία ..................26.000 (2/4)
16η ....Σερβία..................23.875 (1/4)
17η ....Ελβετία ................22.975 (2/4)

18η ..ΕΛΛΑΔΑ ............22.200 (3/5)

19η ....Κροατία ................21.675 (2/5)
20η....Τσεχία ..................21.200 (4/5)
21η ....Ισραήλ ................20.875 (3/4)

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ
Πρωτόκολλο - αναβολές

Αφού το ξαναμελετήσαμε το πρωτό-

κολλο, αφού προέκυψε ξανά η ανάγκη για αξιολόγηση κάποιων θεμάτων
και αφού προέκυψαν και δύο ακόμη
αναβολές αγώνων, καλό είναι να ξεκαθαριστεί για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος, πότε αναβάλλεται ένας
αγώνας και πότε όχι, αν για παράδειγμα διαπιστωθεί ευθύνη, ως προς την
τήρηση των μέτρων του πρωτοκόλλου, εκεί και όπου ενδεχομένως να
δημιουργηθεί κατάσταση ανάλογη με
την τωρινή σε Νέα Σαλαμίνα και Εθνικό. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση,
ούτε πίεση θα προκύψει προς τις
ομάδες για τήρηση του πρωτοκόλλου,
ούτε εύκολα θα μπορούν να βρεθούν
λύσεις και αγωνιστικές ημερομηνίες
για διεξαγωγή αγώνων, μετά από αναβολές.

* * * * *

Ανόρθωση - Ομόνοια

Τους δύο ποδοσφαιριστές, Καλτσά

και Παπουλή, τον πρόεδρο της Ανόρ-

θωσης, τον αντιπρόεδρο της Ομόνοιας και τον τεχνικό διευθυντή των πρασίνων, τιμώρησε ο Αθλητικός Δικαστής, με βάση την έκθεση των παρατηρητών για τα γεγονότα στο «Αντώνης Παπαδόπουλος», στο ημίχρονο
και μετά το τέλος του αγώνα. Η Ανόρθωση τιμωρήθηκε και για τη συμπεριφορά οπαδών της, εντός του γηπέδου. Ταυτοποιήθηκε κάποιος απ’ αυτούς; Εντοπίστηκε με βάση το υλικό
του κλειστού κυκλώματος; Ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει
η σχετική νομοθεσία; Θα είχε ενδιαφέρον να ενημέρωνε κάποιος αρμόδιος της Αστυνομίας για το τι έγινε ή
δεν έγινε…

* * * * *

Σιβού

Υπό τη φροντίδα των γυμναστών και
όσων έχουν την επιμέλεια της φυσικής κατάστασης βρίσκεται το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Ομόνοιας, που ακολουθεί πρόγραμμα για
να βελτιώσει την φυσική του κατά-

σταση. Υπολογίζεται ότι σε τρεις περίπου εβδομάδες θα είναι πανέτοιμος
για να βοηθήσει την ομάδα συμμετέχοντας έτσι στον αγωνιστικό Γολγοθά
της που θα κρατήσει μέχρι το πρώτο
δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.

* * * * *

Μαρινάκης

Μέχρι και πριν από λίγες ημέρες έκανε σκέψεις κατά πόσο θα κατέβει στο
νησί για να παρακολουθήσει τον επαναληπτικό αγώνα του Ολυμπιακού με
την Ομόνοια την Τρίτη το βράδυ. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί εξ όσων
γνωρίζουμε, το σίγουρο είναι όμως
ότι πολλοί φίλοι του τον περιμένουν.

* * * * *

Τεστ και μετεγγραφές

Πολύ δυσάρεστες είναι οι εξελίξεις

λόγω των κρουσμάτων στο ποδόσφαιρο με επίκεντρο την Νέα Σαλαμίνα και
τον Εθνικό Άχνας. Είναι αυτονόητο ότι
δεν τηρείται το πρωτόκολλο υγείας όχι

μόνο στα συγκεκριμένα σωματεία βέβαια και μακάρι να μην έλθουν χειρότερα. Επίσης, τα τεστ δε γίνονται με τη
συχνότητα που επιβάλλεται παρά το
ότι αρχικά το πρωτόκολλο όριζε τεστ
για κάθε αγωνιστική στη Α΄ κατηγορία. Είναι και το οικονομικό. Είναι λυπηρό που τα σωματεία δεν θέλουν να
καταβάλλουν τα έξοδα για το τεστ τη
στιγμή που δε φείδονται εξόδων για
μετεγγραφές. Ως πλέον ενδεδειγμένο
είναι να γίνει συνεννόηση έτσι ώστε
να έξοδα να κατανέμονται σε σωματεία, ΚΟΠ και κυβέρνηση.

* * * * *

Eπιτυχία για τον Κεραυνό

Η νίκη (60-57) της Πέμπτης αποτέλε-

σε καταγραφή ιστορίας. Μια μεγάλη
επιτυχία για τον Κεραυνό και την Κυπριακή καλαθόσφαιρα, με την ομάδα
του Στροβόλου να επικρατεί στον β’
προκριματικό γύρο της Ντόναρ Γκρόνιγκεν και να εξασφαλίζει την πρόκρισή της στους ομίλους του Basketball
Champions League.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Nα χαμηλώναμε
τον αμανέ;
Είναι κανείς που αμφισβητεί την ακρότητα των
συναισθημάτων που χαρακτηρίζουν τούτο το
λαό; Την ανεξέλεγκτη χαρά ή την τεράστια
θλίψη που νιώθουμε σε περιπτώσεις που αφορούν την ζωή μας ως άτομα και ως κοινωνία
γενικότερα; Θα μπορούσε το ποδόσφαιρο, ως
κοινωνικός φορέας να αποτελούσε εξαίρεση
Του
από την επικρατούσα αντίληψη που υπάρχει
ΧΡΙΣΤΟΥ
στον τόπο; Βεβαίως και όχι. Ίσα, ίσα που το
ΖΑΒΟΥ
ποδόσφαιρο είναι ένα πεδίο που ο καθένας
μπορεί να εκφράσει, δωρεάν και χωρίς καμιά
συνέπεια, την άποψη, τη σκέψη γενικότερα τον συναισθηματικό
του κόσμο. Με κριτήρια παντελώς αφηρημένα, χωρίς ιδιαίτερα
επιχειρήματα μπορεί ο καθένας να πιστεύει ότι η ομάδα του ή
γενικότερα το κυπριακό ποδόσφαιρο συμπεριλαμβάνονται στις
δυνάμεις του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Λίγο να παρατηρούσες
την κατάσταση και το τι λεγόταν γενικότερα πριν από τα ματς
των ομάδων μας στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις την εβδομάδα
που μας πέρασε… και μια που θα νόμιζες ότι είναι απλά διαδικαστικής σημασίας για να περάσουν στην επόμενη φάση. Οι
του Απόλλωνα νοιαζόντουσαν κυρίως για το ποια εκ των Παρτιζάν
ή Σαρλερουά είναι κατάλληλη ν’ αντιμετωπίσουν στην επόμενη
φάση, οι του ΑΠΟΕΛ «κολλημένοι» στο όχι και τόσο απόμακρο
ένδοξο παρελθόν δεν έμπαιναν καν στον κόπο να μάθουν τ’
όνομα της ομάδας από τη Βοσνί, ενώ οι της Ανόρθωσης και
αυτοί παρασυρόμενοι από τον ενθουσιασμό της επιστροφής
στα ευρωπαϊκά σαλόνια, πόνταραν στα τάχατες δήθεν εσωτερικά
προβλήματα που είχαν οι Ελβετοί.
Μια η πεντάρα των Πολωνών της Λεχ Πόζναν μες στο ΓΣΠ
κατά των Λεμεσιανών, άλλη μια που οι του ΑΠΟΕΛ χρειάστηκαν
τα πέναλτι για να αποκλείσουν την Ζρίνσκι και μια τριάρα στην
Ανόρθωση από τα πρώτα τριάντα λεπτά του ματς με την Ελβετία… αναρωτιέμαι μήπως είναι ικανά, να μας συνετίσουν και
επιτέλους να βάλουμε το κυπριακό ποδόσφαιρο στο πραγματικό
πλαίσιο των δυνατοτήτων του.
Ναι μεν έχουν καταγραφεί σωρεία μεγάλων επιτυχιών απ’
όλες τις ομάδες μας τα τελευταία χρόνια, έχουμε όμως φτάσει
στο σημείο να υποτιμούμε την όποια ομάδα στον ευρωπαϊκό
χώρο; Ακριβώς η καταξίωση στα ευρωπαϊκά πεπραγμένα είναι
ένας συνεχής αγώνας, που σε καμία περίπτωση δεν σου δίνει
την δυνατότητα να χαλαρώσεις ή να προσεγγίσεις την κατάσταση
με ελαφρότητα. Σε διαφορετική περίπτωση το πληρώνεις μέχρι
το τελευταίο δράμι. Και ή που θα το κατανοήσουμε ή που θα
κινούμαστε εν μέσων πουπουλένιων σύννεφων, ζώντας στο
όνειρο που καμία σχέση δεν έχει με την πραγματικότητα. Είναι
όντως ασφαλές και βολικό το αίσθημα της ανωτερότητας, είναι
όμως και μεγαλύτερο το χτύπημα όταν συνειδητοποιείς την
αλήθεια. Και άμα δεν χαμηλώσουμε τον αμανέ… ο κατήφορος
θα είναι ανώμαλος και χωρίς σταματημό.

Μπάχαλο
με… επωνυμία
Κάλλιο αργά παρά ποτέ, για την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων, τη διενέργεια διαγνωστικών ελέγχων για τον covid 19 στις μικρές
κατηγορίες, τις συσκέψεις για τη λήψη νέων
μέτρων ή αλλαγών στο πρωτόκολλο της ΚΟΠ.
Η ουσία, ωστόσο, δεν αλλάζει. Κατόπιν εορτής
ευαισθητοποιήθηκαν ξανά κάποιοι και με προΤου
τεραιότητα το οικονομικό και όχι την υγεία ή
ΓΙΩΡΓΟΥ
την ασφάλεια των ανθρώπων του ποδοσφαίρου,
ΛΟΓΙΔΗ
λειτουργήσαμε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και φθάσαμε σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Μια πανδημία μπορεί να εξελιχθεί απρόβλεπτα, ακόμη και για τους επιστήμονες οι οποίοι την αξιολογούν καθημερινά. Μπορούσε
όμως να θεωρηθεί εκτός λογικών προβλέψεων, η εμφάνιση μαζικών κρουσμάτων, όταν το πρωτόκολλο προνοούσε μόνο ένα
τεστ, τον περασμένο Αύγουστο, πριν από την πρεμιέρα του
πρωταθλήματος; Θα εκπλαγεί κάποιος, αν στους ελέγχους των
επόμενων ημερών προκύψουν θετικά τεστ, όταν προ δύο
περίπου εβδομάδων οι αρμόδιοι αποφάσισαν έναρξη πρωταθλημάτων και για τεστ βλέπουμε…
Το Υπουργείο Υγείας και η επιδημιολογική του ομάδα, δεν
δέχθηκαν καμία αλλαγή ή τροποποίηση, τον περασμένο Μάιο,
σε προτεινόμενες διαδικασίες, προκειμένου να επαναρχίσει
το πρωτάθλημα. Καλά έκαναν θα υποστηρίξουν κάποιοι, γιατί
η υγεία πάνω απ’ όλα. Είναι η ίδια πλευρά, ωστόσο, που αποδέχθηκε το πρωτόκολλο της ΚΟΠ στη συνέχεια, πρωτόκολλο
με αρκετά κενά ή παραλείψεις όπως αποδεικνύεται. Είναι το
ίδιο Υπουργείο, που έδωσε τη συγκατάθεσή του, για έναρξη
αγώνων σε δεύτερη κατηγορία και πιο κάτω, χωρίς τη διενέργεια
ακόμη και ενός τεστ. Αν το σκεπτικό και το δικαιολογητικό
των αποφάσεων αυτών είχε να κάνει με επιδημιολογικά
δεδομένα, καλώς και καμία αμφισβήτηση της άποψης των
ειδικών. Όταν όμως οι συγκεκριμένες αποφάσεις προκύπτουν
μετά από αντιδράσεις για το κόστος των τεστ και ποιος το επωμίζεται, τα δεδομένα αλλάζουν... Ευθύνη για το μπάχαλο των
τελευταίων ημερών έχουν και οι διοικήσεις κάποιων σωματείων.
Ειδικά αυτών που «φώναζαν» τον περασμένο Μάιο για οριστική
διακοπή, βάζοντας μπροστά και πάνω απ’ όλα την υγεία των
παικτών τους, αλλά δύο μήνες μετά, για οικονομικούς λόγους…
χαλάρωσαν στις προτεραιότητές τους. Ευθύνη και στην ΚΟΠ.
Ακόμη και χωρίς κονδύλι από την ΟΥΕΦΑ για τα… έξοδα της
πανδημίας, μπορούσε να συμβάλει, μπορούσε να ενισχύσει
οικονομικά εκεί όπου πραγματικά υπήρχε ανάγκη, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που θα έπαιρνε μετά μέρος ή όλο το
ποσό, από το κράτος.
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Μεταβολές εβδομάδας
X.A.K.
-4,56%

X.A.
-6,17%

Dow Jones

Nasdaq

Nikkei

Dax

FTSE 100

-2,55%

0,27%

-1,06%

-4,55%

-3,75%

ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Κατάργηση
των ειδικών
φορολογικών
εκπτώσεων
Σελ. 9

€/$

-1,51%

-1,43%

Υστατη ελπίδα ο χειμερινός τουρισμός

ΠΙΟ ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ
ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ

Ζητούν κατάργηση της κατηγορίας Γ για 13 ευρωπαϊκές χώρες – Στροφή εταιρειών προς την Κύπρο
Η κακή επιδημιολογική εικόνα που
παρουσιάζουν χώρες της περιοχής,
ανταγωνιστικές στο τουριστικό
προϊόν της Κύπρου, σε συνδυασμό
με την καλή επιδημιολογική κατάσταση στο εσωτερικό, είναι δυο
παράγοντες που συντηρούν τις

όποιες προσδοκίες τουριστικών
φορέων ότι η χειμερινή περίοδος
μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη
της φετινής τουριστικής περιόδου
και να βελτιώσει τις επιδόσεις.
Ενα ζήτημα το οποίο τίθεται από
τουριστικούς φορείς, είναι η αλ-

λαγή του τρόπου αξιολόγησης ευρωπαϊκών χωρών. Η προσοχή τους
έχει επικεντρωθεί σε μια λίστα 13
χωρών, που με βάση την επιδημιολογική τους κατάταξη δεν είναι
εφικτή η άφιξη τουριστών. Προωθούν την ιδέα όπως μετακινη-

θούν στην κατηγορία Β που αυτομάτως θα επιτρέψει την υποδοχή
τουριστών από τις χώρες αυτές,
χωρίς ωστόσο να γίνονται εκπτώσεις στα μέτρα που έχουν παρθεί
για προστασία της δημόσιας υγείας. Στο μεταξύ αεροπορικές εται-

Οι εργαζόμενοι έχασαν έσοδα 3,5 τρισ. δολαρίων
Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
ΤΗΛ: 22 056 300. ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ρείες από το Ην. Βασίλειο αλλά
και την Ευρώπη φαίνεται να στρέφονται προς την Κύπρο για διοχέτευση τουριστών κατά τη χειμερινή περίοδο. Καθίζηση στην
αεροπορική κίνηση επιβατών από
Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριο. Σελ. 4

Μικρά πακέτα
ΜΕΔ θα πωλούν
οι τράπεζες
Τα θετικά και αρνητικά
Στην πώληση μικρών πακέτων
κόκκινων δανείων στρέφονται
τώρα οι τράπεζες, καθώς η πώληση μεγάλων δεν μπορεί να γίνει
χωρίς μεγάλες εκπτώσεις. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. Από τα εναπομείναντα ΜΕΔ
των δύο μεγάλων τραπεζών προκύπτει πως δεν υπάρχει πλέον
χώρος για μεγάλα επενδυτικά ταμεία να αγοράσουν προβληματικά
δάνεια. Σελ. 6

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
ΛΟΓΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Η «χρυσή βίζα»τράβηξε
χειρόφρενο στην Ελλάδα
«Χειρόφρενο» έχουν σηκώσει κατά το

τρέχον έτος στην Ελλάδα οι χορηγήσεις
αδειών παραμονής σε επενδυτές ακινήτων
από χώρες εκτός Ε.Ε. στο πλαίσιο του προγράμματος «χρυσή βίζα». Από τιςαρχές του
έτους και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου είχαν εκδοθεί μόλις 368 νέες άδειες. Σελ. 8

Τομές ενόψει
της αξιολόγησης
από Moneyval

ΕΛΛΑΔΑ

Ψήφιση της 5ης οδηγίας

Αυξηση τιμών κατοικιών
ακόμα και στο lockdown
To lockdown το διάστημα Απριλίου -Μαΐου

μπορεί να παρέλυσε την οικονομική δραστηριότητα, αλλά δεν κατάφερε να ανακόψει την ανοδική πορεία των τιμών πώλησης
κατοικιών. Σύμφωνα με την ΤτΕ, στη διάρκεια του β΄ τριμήνου οι τιμές πώλησης πανελλαδικά ενισχύθηκαν κατά 4,1%. Σελ. 12

Απόδοση δεκαετών
ομολόγων
Απόδοση

Εβδομαδιαία
αλλαγή

Κύπρος

0,57%

-0,08%

Γερμανία

-0,48%

0,00%

Γαλλία

-0,23%

0,00%

Ιταλία

1,02%

0,00%

Ισπανία

0,34%

0,00%

Ιρλανδία

-0,16%

0,02%

Ελλάδα

1,13%

0,00%

0,24%

0,00%

Ην. Βασίλειο

Πετρέλαιο

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

Η πανδημία και ο οικονομικός της αντίκτυπος έχουν πλήξει βαρύτατα τους εργαζομένους ανά τον κόσμο, αφαιρώντας το 1/10 των εισοδημάτων τους

μέσα στους πρώτους εννέα μήνες του έτους. Αυτό, όμως, θα δυσχεράνει περαιτέρω την ανάκαμψη των χειμαζόμενων οικονομιών. Τις εκτιμήσεις αυτές εξέφρασε το Διεθνές Γραφείο Εργασίας (ILO), που υπολογίζει το σύνολο των χαμένων εσόδων σε πάνω από 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Κατέληξε σε αυτό το ποσό βάσει του αριθμού των ωρών εργασίας που έχουν χαθεί από την αρχή της πανδημίας. Σελ. 11

Ευκαιρία να διορθώσει την εικόνα
της, μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις, θα έχει η Κύπρος ενόψει
της επαναξιολόγησης από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Moneyval)
τον Ιούνιο του 2021. Προς τούτο
θα πρέπει να προχωρήσει σε τομές
και να επισπεύσει την ψήφιση
της Πέμπτης οδηγίας (5ης) για
Money Laundering. Σελ. 5

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Tου HOLGER SCHMIEDING*

Αισιοδοξία για την παγκόσμια οικονομία παρά την έξαρση της πανδημίας
Από την τελευταία φορά που καταγράψαμε τους κινδύνους της
οικονομίας από την πανδημία,
προ πέντε εβδομάδων, ο αριθμός
των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σε ημερήσια βάση ανήλθε
από 31 σε 89 ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού στην Ευρωζώνη
και από 20 σε 59 στη Βρετανία.
Επί του παρόντος η τάση είναι
σαφέστατα αυξητική, ενώ το γεγονός ότι αυτό συνέπεσε με το
καλοκαίρι δεν προοιωνίζεται θετικές εξελίξεις για τη χειμερινή
περίοδο, όταν οι χαμηλές θερμοκρασίες κρατούν τους ανθρώπους εντός οικίας, διευκολύνοντας τη διασπορά. Ως οικονομολόγοι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις τάσεις της ασθένειας,
αλλά απλά μπορούμε να παρατηρούμε τα δεδομένα και να διευκρινίζουμε γιατί ακόμα βασί-

ζουμε τις προβλέψεις μας στην
υπόθεση πως η Ευρώπη θα αποφύγει ένα δεύτερο κύμα σκληρής,
καταστρεπτικής και εθνικής εμβέλειας καραντίνας, η οποία σε
αντίθετη περίπτωση θα ακινητοποιούσε ή θα ανέτρεπε την εν
εξελίξει ανάκαμψη.
Αντ’ αυτής, εκτιμάμε ότι θα
υπάρξει προσωρινά μια οπισθοδρόμηση ως απόρροια πιο περιορισμένων, στοχευμένων και
τοπικών περιοριστικών μέτρων.
Πολλά από αυτά θα πλήξουν κατά
τρόπο δυσανάλογο τμήματα της
καταναλωτικής δαπάνης, κυρίως
αναφορικά με τις υπηρεσίες ψυχαγωγίας, αναψυχής και τουρισμού.
Αναμένουμε ότι τα μέτρα αυτά
θα κλονίσουν την ανάκαμψη,
αλλά δεν θα την «παγώσουν». Η
παραγωγή και η διασυνοριακή

<
<
<
<
<
<
<

Εάν δεν εξελιχθεί
σε κάτι ανεξέλεγκτο,
το δεύτερο κύμα
κρουσμάτων θα πλήξει
λιγότερο την εμπιστοσύνη καταναλωτών
και επιχειρήσεων
από το πρώτο.
ανταλλαγή αγαθών, η οποία υστερούσε σε σχέση με τις πωλήσεις
προϊόντων κατά τη διάρκεια της
ταχείας ανάκαμψης Μαΐου - Ιουλίου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται συγκρατημένα και να
στηρίζει την όποια ήπια αύξηση
του ΑΕΠ στα τέλη του 2020. Οι
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κίνδυνοι, βέβαια, είναι σοβαροί
και εντείνονται, αλλά μέχρι στιγμής έχουμε λόγους να διατηρούμε μια μετριοπαθώς αισιόδοξη
στάση.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα, η μεγάλη έξαρση κρουσμάτων του Ιουνίου και του Ιουλίου υποχώρησε τον Αύγουστο
και στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ
τις τελευταίες ημέρες παρατηρήθηκε μικρή αύξηση. Εκεί οι
επικεντρωμένες περιφερειακές
καραντίνες σε συνδυασμό με
την αλλαγή συμπεριφοράς ήταν
αρκετές να σταθεροποιήσουν
την κατάσταση τον Αύγουστο,
χωρίς να διακόψουν την ανάκαμψη – κι αυτό δίνει ελπίδες
για την Ευρώπη. Εν τω μεταξύ,
από τον Φεβρουάριο και μετά,
οι επιστήμονες, το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, οι πο-

λίτες και οι κυβερνώντες έχουν
μάθει πολλά για τον κορωνοϊό
και για το ποια είναι τα καταλληλότερα μέτρα διαχείρισής του.
Συνεπώς, οι νέες εστιασμένες
περιοριστικές παρεμβάσεις πιθανώς να μπορούν καλύτερα να
εξισορροπήσουν την ανάσχεση
του ιού και την αποφυγή των οικονομικών ζημιών. Επιπλέον, η
πανδημία πλέον δεν ενσκήπτει
ως δυσάρεστη έκπληξη, όπως
συνέβη τον Φεβρουάριο και τον
Μάρτιο. Εάν δεν εξελιχθεί σε
κάτι ανεξέλεγκτο, το δεύτερο
κύμα κρουσμάτων θα πλήξει λιγότερο την εμπιστοσύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων από
το πρώτο.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι οικονομολόγος της επενδυτικής τράπεζας
Berenberg.
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Πηγή κοινωνικής ανισότητας
οι τεχνολογικοί γίγαντες
Χάρις στην πανδημία του κορωνοϊού οι κολοσσοί της υψηλής τεχνολογίας κατόρθωσαν με θετικό
τρόπο να εμφανιστούν και πάλι
στα πρωτοσέλιδα. Η Αmazon διασφάλισε τη διανομή των μασκών,
των αντισηπτικών και του χαρτιού
υγείας. Η Verily της Alphabet (μητρικής της Google) διαμόρφωσε
ένα πλαίσιο διεξαγωγής τεστ για
τον ιό στην Καλιφόρνια, ενώ οι Apple και Google μαζί επέβαλαν μία
λύση, η οποία σέβεται το απόρρητο
των προσωπικών στοιχείων στις
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται
σε όλη τη χώρα (Γερμανία) και αφορούν την ιχνηλάτηση επαφών για
τυχόν κρούσμα. Ολα αυτά μπορεί
να φαίνονται καλές ειδήσεις. Εντούτοις, δείχνουν όχι μόνο την
ολοένα αυξανόμενη ισχύ των τεχνολογικών κολοσσών στις υποδομές, αλλά και την υφαρπαγή της
θεμελιώδους οικονομίας αγαθών
και υπηρεσιών, η οποία είναι καίριας σημασίας για την αναπαραγωγή της κοινωνίας. Πρόκειται παραδοσιακά για τη σφαίρα των δημοσίων αγαθών, που δεν είναι ανταγωνιστικά ούτε παρέχονται κατ’
αποκλειστικότητα και τα προσέφεραν οι δημόσιοι φορείς και όχι
οι ιδιωτικοί όμιλοι. Εάν οι κολοσσιαίες εταιρείες του ψηφιακού καπιταλισμού εισέρχονται στη δημόσια σφαίρα, αυτό δεν προκαλεί
πλέον την οργή των πολιτών. Προ
καιρού, διευθυντικό στέλεχος των
γερμανικών σιδηροδρόμων μου
εκμυστηρεύτηκε εν πλήρει ειλικρινεία ότι φοβόταν τη μεγάλης
κλίμακας ανάμειξη της Amazon.
Η ιδέα της αδιάκοπης επέκτασης
των μεγάλων τεχνολογικών επιχειρήσεων είναι απλά η επέκταση
της καθημερινής μας εμπειρίας.
Ενα ολοένα μεγαλύτερο μέρος του
χρόνου, που δεν κοιμόμαστε, είναι
χρόνος στην οθόνη, όντας κολλημένοι στο κινητό μας. Κάθε καταναλωτική πράξη εκεί είναι η συμμετοχή μας σε έναν κόσμο ο οποίος
ελέγχεται από μία από τις πρωτοπόρες εταιρείες.
Εάν αναζητούμε ειδήσεις ή προϊόντα στην Google, η τελευταία κερδίζει από τους παραγωγούς των αγαθών αυτών διά μέσου στοχευμένης
διαφήμισης. Εάν, πάλι, ψωνίσουμε
κάτι στο κατάστημα εφαρμογών
της Apple, η εταιρεία κατακρατεί
το 30% του τζίρου, ενώ στην περίπτωση της πλατφόρμας της Amazon,

εάν αγοράσουμε κάτι από τρίτον,
τότε και πάλι η Αmazon θα πάρει
την προμήθειά της. Τα προερχόμενα
από αυτήν τη δραστηριότητα κέρδη
συνιστούν απλά ενοίκια, ήτοι είναι
μη παραγωγικά έσοδα. Αφ’ ης στιγμής η ψηφιακή υποδομή της πλατφόρμας εγκαθιδρυθεί, το κόστος
περαιτέρω ανάπτυξης, συντήρησης
και επέκτασης δεν συσχετίζεται
πλέον με τα κέρδη. Στη Facebook
δεν κοστίζει σχεδόν τίποτε εάν ένας
νέος χρήστης εγγραφεί στην πλατφόρμα της, αλλά κάθε νέος χρήστης
γεννά νέα κέρδη.
Παρά το γεγονός ότι αυτή η λογική γίνεται πηγή πικρίας σε ορισμένους τομείς, αποδεικνύεται πως
ολοένα και περισσότερο αποτελεί
και το μοντέλο του μετασχηματισμού του ύστερου καπιταλισμού.
Ομιλοι τύπου Google, Apple ή Amazon δεν μπορούν να κατανοηθούν
στο σύνολό τους απλά και μόνον
ως πλατφόρμες ψηφιακών αγορών.
Μέσω της προοδευτικής ενσωμάτωσης νέων προϊοντικών κατηγοριών και προμηθευτών, αλλά και
με τις επιθετικές εξαγορές, οι εν
λόγω εταιρείες στην ουσία κατάσχουν τις αγορές, τις οποίες εξυπηρετούν. Στην πραγματικότητα,
οι τεχνολογικοί γίγαντες δεν δραστηριοποιούνται σε διάφορες αγορές, είναι οι αγορές αυτές. Λόγου
χάριν, το λειτουργικό σύστημα Android της Google βρίσκεται εγκατεστημένο σχεδόν στο 80% των
έξυπνων κινητών παγκοσμίως.
Στην περίπτωση των κολοσσών
της υψηλής τεχνολογίας, η δύναμή
τους προέρχεται από το ότι ιδιοποιούνται την αγορά, ασκώντας
έλεγχο σε τέσσερα επίπεδα, αυτό
της πληροφορίας, της πρόσβασης,
των τιμών και της απόδοσης, δηλαδή της επιβολής των συνθηκών
στις οποίες ο παραγωγός πουλάει
τα προϊόντα του ή παρέχει τις υπηρεσίες του. Σκεπτόμενοι όλες αυτές
τις εξελίξεις, βλέπουμε πως οι τεχνολογικοί γίγαντες λειτουργούν
ως πηγή κοινωνικής ανισότητας.
Οι χρεώσεις που τους καταβάλλουν
οι παραγωγοί ελάχιστα φορολογούνται και σωρεύονται ως αποθέματα ρευστού, από όπου δεν
υπάρχει η δυνατότητα της κατανομής τους υπό τη μορφή μισθών.

* Ο κ. Philipp Staab είναι καθηγητής Κοινωνιολογίας του Μέλλοντος της Εργασίας στο
Πανεπιστήμιο Χούμπολτ του Βερολίνου.
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Κύμα πανδημίας και στους τραπεζικούς ισολογισμούς αναμένει η γνωστή σε όλους ΕΒΑ.

Τρίμηνη καθυστέρηση
Σε δήλωση σχετικά με το εμβόλιο του κορωνοϊ-

ού προέβη η υπουργός Υγείας του Βελγίου, η
οποία ανέφερε ότι αναμένει το πρώτο εμβόλιο
να είναι διαθέσιμο στην χώρα της και στην υπόλοιπη Ευρώπη τον Μάρτιο του 2021. Όσον αφορά τους ρυθμούς διάθεσης του εμβολίου, η κα.
De Block αναμένει ότι σταδιακά θα μεγαλώνει
το εύρος των εμβολιασμών, ενώ προτεραιότητα
θα πρέπει να δοθεί στους εργαζόμενους στους
τομείς της υγείας και στις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού. Σημειώνουμε ότι αυτή είναι η πρώτη δήλωση αξιωματούχου που προσδιορίζει
διαφορετική, από το τέλος του χρόνου, περίοδο
διάθεσης τους εμβολίου στην αγορά. Υπενθυμίζουμε ότι όλες οι εκτιμήσεις μέχρι τώρα έκαναν
λόγο για εκκίνηση των εμβολισμών εντός Δεκεμβρίου, οι οποίες όμως δεν αναθεωρήθηκαν
μετά τα προβλήματα που προέκυψαν στις δοκιμές των Astra Zeneca και Pfizer.

••••
Πέμπτο πακέτο
Πακέτο τόνωσης της οικονομίας ύψους 2,4

τρισ. δολ. ετοιμάζουν οι Δημοκρατικοί σε μια
ακόμη προσπάθεια να στηρίξουν όσους πλήττονται από την εξάπλωση του ιού, η οποία δεν
έχει γίνει ακόμη κατορθωτό να ελεγχθεί. Το πακέτο περιλαμβάνει επιδόματα ανεργίας, απευθείας παροχές σε ευάλωτους, δάνεια σε μικρές
επιχειρήσεις και κρατική στήριξη στον κλάδο
των αερομεταφορών. Το παρόν σχέδιο εφόσον
εγκριθεί θα αποτελέσει το πέμπτο στην σειρά
πακέτο στήριξης της οικονομίας των ΗΠΑ, ενώ
όπως όλα δείχνουν πολιτικός στόχος των Δημο-

H ΛEΞH

ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

••••
Διπλή βουτιά

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

Οι οικονομολόγοι προέβλεπαν ισχυρή ανάκαμ-

θών και υπηρεσιών που παράχθηκαν από μόνιμους κατοίκους της χώρας σε χρονικό διάστημα ενός έτους (ή
αν έχει καθοριστεί διαφορετική χρονική περίοδος)
και εκφράζεται σε χρηματικές μονάδες.
Στον υπολογισμό λαμβάνουμε υπόψη το
προϊόν που παράχθηκε από συντελεστές
που ανήκουν σε μόνιμους κατοίκους της χώρας, ανεξάρτητα από τη χώρα παραγωγής.
Δεν υπολογίζεται οποιοδήποτε προϊόν που
παράχθηκε από μη μόνιμους κατοίκους της
χώρας, εντός της επικράτειας της χώρας.

ψη κατά το δεύτερο μισό του τρέχοντος έτους
μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες, ενώ
όπως όλα δείχνουν αυτές οι προβλέψεις δεν
φαίνεται να επιβεβαιώνονται καθώς ένα δεύτερο κύμα της πανδημίας βρίσκεται προ των πυλών. Ήδη αρκετές κυβερνήσεις ανακοινώνουν
νέα περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις, ενώ
άλλες αναθεωρούν τα πλάνα που είχαν για περαιτέρω χαλαρώσεις στα πρωτόκολλα. Ενδεικτικό παράδειγμα νέων περιορισμών η Βρετανία η οποία επέβαλε διαφοροποιημένο ωράριο
λειτουργίας των εστιατορίων και pubs ενώ κάλεσε τους εργαζόμενους να επιλέξουν την από
το σπίτι εργασία όσο γίνεται. Σύμφωνα με τους
διεθνείς αναλυτές η πιθανότητα ύφεσης και στο
δ’ τρίμηνο του 2020 είναι πολύ πιθανή σηματοδοτώντας σενάριο με διπλή βουτιά στην οικονομία μετά το καταστροφικό β’ τρίμηνο.

Το σύνολο όλων των αγα-

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

Θύμα της κλιματικής
αλλαγής ακόμα
ένας παγετώνας
Μεγάλο τμήμα πάγου, έκτασης 110
τ.χλμ., αποκόπηκε από την παγοκρηπίδα 79Ν, γνωστή με το όνομα
Νιογκαφιόρντεν, στη βορειοανατολική Γροιλανδία, για να σπάσει
σε πολλά μικρά κομμάτια, προσφέροντας άλλη μία ένδειξη της ταχύτητας με την οποία προχωρεί η
κλιματική αλλαγή. «Η θερμοκρασία
στην περιοχή έχει ανέλθει κατά 3
βαθμούς Κελσίου από το 1980 μέχρι
σήμερα. Το 2019 και το 2020 οι θερινές θερμοκρασίες έσπασαν κάθε
προηγούμενο ρεκόρ», είπε στο BBC
η δρ Τζένι Τέρτον από το πανεπιστήμιο Φρίντριχ Αλεξάντερ της
Γερμανίας.
Η παγοκρηπίδα 79Ν έχει έκταση
80 επί 20 χλμ. και αποτελεί την
«αιχμή» της ροής πάγων της βορειοανατολικής Γροιλανδίας, καθώς
αυτοί φθάνουν στη θάλασσα, όπου
επιπλέουν μέχρι να λιώσουν. Στο
σημείο αυτό ο παγετώνας 79Ν διαιρείται, με μια μικρότερη χερσόνησο να δημιουργείται στο βόρειο
άκρο του. Η χερσόνησος αυτή, γνωστή ως παγετώνας του Σπάλτε,
ήταν εκείνη που διαλύθηκε, για να
καταλήξει στον ωκεανό.
Το συγκεκριμένο παγωμένο σύμπλεγμα είχε ήδη εμφανίσει ρωγμές
το 2019, με τις υψηλές θερμοκρασίες του φετινού καλοκαιριού να
του καταφέρουν το τελειωτικό
πλήγμα. Ο παγετώνας Σπάλτε δεν
είναι πια παρά ένας «στολίσκος»
παγόβουνων. Η άνοδος των θερ-
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νοώντας την τήξη του πάγου κάτω
από την επιφάνεια των υδάτων.
«Η σημασία του 79Ν έγκειται στον
τρόπο με τον οποίο είναι συνδεδεμένος με την παγοκρηπίδα της
ενδοχώρας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παγοκρηπίδα που απέμεινε στη Γροιλανδία μετά τη δραστική συρρίκνωση του παγετώνα
Πέτερμαν στα βορειοδυτικά, μεταξύ
2010-2012», εξηγεί ο καθηγητής
Τζέισον Μποξ από τη Γεωλογική
Υπηρεσία της Δανίας.
Η απώλεια πάγου στη Γροιλανδία

••••
Αιφνιδιαστική απόφαση
Μετά από δύο χρόνια μειώσεων η κεντρική

τράπεζα της Τουρκίας αποφασίζει να εγκαταλείψει την χαλαρή νομισματική πολιτική και να
οδηγήσει τα επιτόκια σε άνοδο. Η απόφαση,
αν και αιφνιδιαστική, είναι αποτέλεσμα της μεγάλης υποχώρησης της τουρκικής λίρας έναντι
των κύριων νομισμάτων. Υπενθυμίζουμε ότι
από την αρχή του έτους η πτώση της λίρας
έναντι του δολαρίου προσεγγίζει το 25%. Άμεση και η αντίδραση των αγορών οι οποίες μετά
την ανακοίνωση διόρθωσαν από το χαμηλό επίπεδο του 7,70 λίρες στο δολάριο. Σημειώνουμε
ότι η ενέργεια αυτή είναι αντίθετη με τις επιδιώξεις της πολιτικής Erdogan για φθηνό χρήμα, ενώ αξίζει να θυμηθούμε ότι πριν από ένα
χρόνο υπήρξε αλλαγή στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας λόγω διαφωνίας στις μειώσεις
των επιτοκίων.

••••
35 χρόνια μετά
Την «συνεργασία» της με την δικτατορία στην

Βραζιλία που διήρκησε από το 1965 μέχρι το
1985 καλείται να πληρώσει σήμερα η Volkswagen. Οι αγωγές καταχωρήθηκαν το 2015 από
τους τότε εργαζόμενους που επηρεάστηκαν
ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο η Volkswagen επέτρεπε τις συλλήψεις εργαζομένων κατά
την διάρκεια της εργασίας τους και διευκόλυνε
το καθεστώς στην συλλογή πληροφοριών για
τους πολιτικούς του αντιπάλους. Ως αποτέλεσμα
η εταιρεία ήρθε σε συμφωνία και αποφάσισε
να πληρώσει το ποσό των €5,5εκ υπό την μορφή αποζημιώσεων.

«Τρελή χρονιά» το 2020,
λένε οι επιστήμονες

μοκρασιών οδήγησε σε τήξη των
πάγων και στη δημιουργία ποταμών
νερού. Τα ύδατα αυτά, με τη σειρά
τους, διευρύνουν τις ρωγμές στον
αιωνόβιο πάγο, συντελούν στην
αποκόλληση παγόβουνων και προκαλούν εξασθένηση της παγοκρηπίδας.
Την ίδια στιγμή, η καταγεγραμμένη άνοδος της θερμοκρασίας
των υδάτων του Βόρειου Παγωμένου Ωκεανού υποσκάπτει την ακεραιότητα της παγοκρηπίδας, ευ-

Ο 79Ν, στη Γροιλανδία,
έχασε τμήμα έκτασης
110 τ. χλμ., ενισχύοντας την άνοδο των
υδάτων των θαλασσών.

κρατικών είναι να προκαλέσουν την συζήτηση
με τον πρόεδρο Trump γύρω από την οικονομία
λίγες μόλις βδομάδες πριν τις κρίσιμες εκλογές
του Νοεμβρίου.

To τμήμα πάγου που αποκόπηκε από την παγοκρηπίδα έσπασε σε πολλά

μικρά κομμάτια, ένδειξη της ταχύτητας της κλιματικής αλλαγής.
έσπασε φέτος το προηγούμενο ρεκόρ, φθάνοντας στο 15% της συνολικής επιφάνειας των πάγων της.
Τα υψηλά βαρομετρικά, που παρέμειναν πέρυσι πάνω από την ατμόσφαιρα της Γροιλανδίας, ευθύνονται
για την τήξη τεράστιων εκτάσεων
πάγου. Την ίδια ώρα, οι συνεχιζόμενες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εντείνουν το φαινόμενο της
τήξης των πάγων της νήσου.
Σύμφωνα με διεθνή επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε
τον περασμένο Δεκέμβριο, η Γροι-

λανδία χάνει πάγους με επτά φορές
ταχύτερο ρυθμό από ό,τι τη δεκαετία του 1990. Πρόσφατες δορυφορικές παρατηρήσεις απέδειξαν ότι
μέσα σε ένα έτος η Γροιλανδία έχασε 532 γιγατόνους πάγου, προκαλώντας αύξηση 1,5 χιλιοστού στη
στάθμη των θαλασσών. Ο Δανός
κλιματολόγος Μάρτιν Στέντελ εκτιμά ότι η απώλεια πάγων του 2019
θα ήταν ικανή να βυθίσει ολόκληρη
τη Βρετανία κάτω από 2,5 μέτρα
νερού.
REUTERS

Για «τρελή χρονιά» στα βόρεια έκαναν λόγο οι επιστήμονες, διαπιστώνοντας ότι ο όγκος των πάγων
που έλιωσαν στον Αρκτικό Ωκεανό
ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος στην
ιστορία της καταγραφής τους, προσφέροντας ένα ακόμη σημάδι της
ταχείας μεταμόρφωσης των πόλων
εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.
Δορυφορικές παρατηρήσεις
εκτιμούν ότι οι θαλάσσιοι πάγοι
της Αρκτικής είχαν φέτος εμβαδόν
3,74 εκατ. τετραγωνικών χλμ.
στις 15 Σεπτεμβρίου, η δεύτερη
φορά στη 40χρονη ιστορία της
καταγραφής τους που οι πάγοι
καλύπτουν λιγότερο από 4 εκατ.
τετραγωνικά χλμ.
«Ηταν μια τρελή χρονιά, με τον
πάγο σε επίπεδα χαμηλού ρεκόρ,
καύσωνες στη Σιβηρία και τεράστιες πυρκαγιές δασών. Η χρονιά
2020 θα μείνει στην Ιστορία ως
σημείο αναφοράς της φθίνουσας
πορείας των πάγων της Αρκτικής.
Οδηγούμαστε σε περίοδο πλήρους
τήξης των πάγων του αρκτικού
κύκλου το καλοκαίρι και φέτος
ήταν ένα ακόμη καρφί στο φέρετρο αυτό», είπε ο Μαρκ Σερίζ,
επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Δεδομένων Χιονιού και Πάγων των ΗΠΑ (NSIDC).
Η φετινή τήξη των πάγων είναι
ελάχιστα μικρότερη από το ρεκόρ
του 2012, όταν οι πάγοι της Αρκτικής συρρικνώθηκαν στα 3,4
εκατ. τετραγωνικά χλμ., εξαιτίας
της εμφάνισης κυκλώνα στα τέλη
του φθινοπώρου. Ο πάγος της Αρκτικής φθάνει στα κατώτερα εποχικά επίπεδά του τον Σεπτέμβριο

και συσσωρεύεται και πάλι όλο
τον χειμώνα, μέχρι τον Μάρτιο.
Τη δεκαετία του 1980, η παγοκρηπίδα της Αρκτικής ήταν κατά 2,7
εκατ. τετραγωνικά χλμ. μεγαλύτερη, σε σύγκριση με τα σημερινά
θερινά της επίπεδα.
Η φετινή συρρίκνωση υπήρξε
ιδιαίτερα ταχεία μεταξύ 31 Αυγούστου και 5 Σεπτεμβρίου, λόγω κύματος θερμού ατμοσφαιρικού αέρα
<
<
<
<
<
<
<

Καύσωνες στη Σιβηρία,
τεράστιες δασικές πυρκαγιές και επικείμενες
ριζικές αλλαγές στο
κλίμα της Αρκτικής.
από καύσωνα στη Σιβηρία. Ο ρυθμός απώλειας πάγου τις έξι εκείνες
ημέρες ήταν ταχύτερος από κάθε
άλλη εβδομάδα από τη δεκαετία
του 1970. Οι θερμοκρασίες στη Σιβηρία, βόρεια του αρκτικού κύκλου,
ήταν 8 με 10 βαθμούς Κελσίου
υψηλότερες από τα κανονικά για
την εποχή επίπεδα. Επιστημονικές
μελέτες δείχνουν ότι η υπερθέρμανση της Αρκτικής και η τήξη
των πάγων θα προκαλέσουν ριζικές
μεταβολές στο κλίμα του βόρειου
ημισφαιρίου, απειλώντας ακόμη
και με διακοπή της ροής του θερμού υποθαλάσσιου ρεύματος Γκολφ
Στριμ, το οποίο εξασφαλίζει στη
βόρεια Ευρώπη το σχετικά ήπιο,
υγρό κλίμα της.
REUTERS
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Βλέπουν
παράθυρο
ευκαιρίας για
τον τουρισμό
Αεροπορικές εταιρείες στρέφονται προς
την Κύπρο για τη χειμερινή περίοδο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με τις τουριστικές επιδόσεις του
φετινού καλοκαιριού να έχουν διαψεύσει ακόμα και τις πλέον αισιόδοξες προβλέψεις που γινόντουσαν,
το ζητούμενο για τους τουριστικούς
φορείς είναι το τι μπορεί να γίνει,
περισσότερο, το επόμενο διάστημα
σε μια προσπάθεια να περιορισθούν
οι μεγάλες ζημιές στον τουριστικό
κλάδο. Στη λογική αυτή εκ των
πραγμάτων η προσοχή όλων μετατοπίζεται στην χειμερινή περίοδο
που ξεκινά τον ερχόμενο Νοέμβριο
και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του
2021. Στον τουριστικό κλάδο κα<
<
<
<
<
<
<

Eντονος προβληματισμός επικρατεί σε τουριστικούς φορείς για αναθεώρηση της κατάταξης
ευρωπαϊκών χωρών
στην κατηγορία Γ από τις
οποίες δεν επιτρέπεται
η άφιξη τουριστών.
ταγράφεται αυτή την περίοδο μια
κινητικότητα, η οποία έχει να κάνει
με τις όποιες προοπτικές υπάρχουν
για το επόμενο διάστημα. Η επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζουν χώρες της περιοχής, ανταγωνιστικές στο τουριστικό προϊόν της Κύπρου, σε συνδυασμό με
την καλή κατάσταση της επιδημίας
στο εσωτερικό, είναι δυο παράγοντες που συντηρούν τις όποιες προσδοκίες τουριστικών φορέων ότι η
χειμερινή περίοδος μπορεί να αποτελέσει την έκπληξη της φετινής
τουριστικής περιόδου και να βελτιώσει τις τουριστικές επιδόσεις
σε συνθήκες πανδημίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του
φετινού καλοκαιριού, ένα ζήτημα
το οποίο τίθεται από τουριστικούς
φορείς, υπό μορφή προβληματισμού για ευόδωση των προσδοκιών
που υπάρχουν έχει να κάνει με τη
μέθοδο επιδημιολογικής αξιολόγησης ευρωπαϊκών χωρών. Το σύνολο των φορέων του τουρισμού
θεωρούν πως ο τρόπος αξιολόγησης
θα πρέπει να αλλάξει, χωρίς ωστόσο
να γίνονται εκπτώσεις στα μέτρα
που έχουν παρθεί για προστασία
της δημόσιας υγείας. Μια προοπτική που επί του παρόντος δεν φαίνεται να βρίσκει πρόσφορο έδαφος
στο Υπουργείο Υγείας.

Η κατηγορία Γ

Η προσοχή των φορέων του τουρισμού αυτή την περίοδο, έχει επι-

κεντρωθεί σε μια λίστα ευρωπαϊκών
χωρών, 13 τον αριθμό, που με βάση
την επιδημιολογική τους κατάταξη
δεν είναι εφικτή η άφιξη τουριστών.
Το σκεπτικό που αναπτύσσεται
και όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι θέμα συζήτησης με
την επιδημιολογική ομάδα, είναι
η προοπτική αναθεώρησης του
τρόπου αξιολόγησης των χωρών
αυτών. Από πλευράς τουριστικών
φορέων προωθείται η ιδέα ευρωπαϊκές χώρες που σήμερα είναι σε
τουριστικό «Black List», να μετακινηθούν στην κατηγορία Β που
αυτομάτως θα επιτρέψει την υποδοχή τουριστών από τις χώρες αυτές με όλα τα προαπαιτούμενα που
έχουν τεθεί για τον περιορισμό εισαγόμενων κρουσμάτων κορωνοϊού. Στον προβληματισμό που φαίνεται να αναπτύσσεται οι τουριστικοί φορείς χρησιμοποιούν και
τα δεδομένα των ελέγχων στα αεροδρόμια, τα οποία όπως υποστηρίζουν δείχνουν πως οι περιορισμοί
που εφαρμόσθηκαν, κυρίως με τα
τεστ, κράτησαν σε χαμηλά ποσοστά
τα εισαγόμενα κρούσματα. Ένα
δεύτερο επιχείρημα που χρησιμοποιείται αφορά το ενδιαφέρον, που
λέγεται ότι υπάρχει από αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις
πτήσεις τους στην Κύπρο κατά την
χειμερινή περίοδο. Ενδιαφέρον
που προκύπτει και από την επιδημιολογική εικόνα γειτονικών χωρών
με υψηλά ποσοστά χειμερινού τουρισμού που αναζητούν εναλλακτικούς προορισμούς.

Πτώση
διαθέσιμων
αεροπορικών
θέσεων
Μια ματιά στα διαθέσιμα στοιχεία

των αεροπορικών θέσεων, την περίοδο Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020
(για το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου αφορά πρόβλεψη) σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο
του 2019 αποκαλύπτει τις επιδημιολογικές επιπτώσεις στην αεροπορική κίνηση. Οι διαθέσιμες θέσεις για το τελευταίο εξάμηνο του
2020, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, ανέρχονται στα 2,89 εκατομμύρια έναντι 7,52 εκατομμύρια την
αντίστοιχη περίοδο του 2019.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα οι
διαθέσιμες θέσεις του τελευταίου
εξαμήνου του 2020 αντιστοιχούν
στο 38% της αντίστοιχης περιόδου
του 2019 με το δείκτη πληρότητας
να έχει υποχωρήσει στο 46%. Το
ποσοστό πληρότητα σε απόλυτους
αριθμούς αντιστοιχεί σε 1,33 εκατομμύρια επιβάτες. Με βάση τα
στοιχεία, η μεγαλύτερη μείωση
διαθέσιμων θέσεων καταγράφεται
στο Ηνωμένο Βασίλειο, ακολουθεί
η Ελλάδα και η Αυστρία. Η Γερμανία και Πολωνία είναι οι δυο χώρες
με τη μικρότερη μείωση διαθέσιμων θέσεων σε σχέση με το 2019,
τάση η οποία αποδίδεται στη στοχευμένη πολιτική στις δυο αγορές.

1. ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
2. ΕΛΛΑΔΑ
3. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
4. ΠΟΛΩΝΙΑ
5. ΑΥΣΤΡΙΑ
6. ΕΛΒΕΤΙΑ
7. ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
8. ΙΣΡΑΗΛ
9. ΡΟΥΜΑΝΙΑ
10. ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
11. ΟΥΓΓΑΡΙΑ
12. ΟΛΛΑΝΔΙΑ
13. ΟΥΚΡΑΝΙΑ
14. ΔΑΝΙΑ
15. ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
16. ΚΑΤΑΡ
17. ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
18. ΛΙΒΑΝΟΣ
19. ΙΟΡΔΑΝΙΑ
20. ΡΩΣΙΑ
21. ΣΕΡΒΙΑ
22. ΛΕΤΟΝΙΑ
23. ΣΛΟΒΑΚΙΑ
24. ΒΕΛΓΙΟ
25. ΑΙΓΥΠΤΟΣ
26. ΙΡΛΑΝΔΙΑ
27. ΙΤΑΛΙΑ
28. ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ
29. ΕΣΘΟΝΙΑ
30. ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ
31. ΓΑΛΛΙΑ
32. ΜΑΛΤΑ
33. ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
34. ΑΡΜΕΝΙΑ
35. ΣΟΥΗΔΙΑ
36. ΝΟΡΒΗΓΙΑ
37. ΓΕΩΡΓΙΑ
38. ΜΠΑΧΡΕΪΝ
Άλλα
Σύνολο
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Διαθεσιμότητα
Ιουλ-Δεκ 2020

Διαθεσιμότητα
Ιουλ-Δεκ 2019

2020 σε σχέση
με το 2019

830,529
627,718
205,692
176,623
131,094
71,879
79,584
68,250
66,276
57,318
57,066
48,856
44,886
45,628
31,410
29,120
28,488
27,020
20,986
25,316
25,270
21,195
19,728
19,467
13,914
18,522
17,835
13,800
13,230
12,906
12,258
7,560
7,560
7,164
3,400
2,520
376
136
1,545
2,892,125

1,948,550
1,027,760
238,142
180,938
196,460
124,550
130,572
542,691
154,123
98,465
83,131
71,143
163,574
71,386
41,896
105,928
34,208
167,323
62,310
1,174,509
53,406
32,784
65,187
40,992
41,457
22,888
80,968
27,418
23,656
33,338
1,810
137,868
19,610
2,466
161,404
79,197
19,092
45,160
20,185
7,526,545

43%
61%
86%
98%
67%
58%
61%
13%
43%
58%
69%
69%
27%
64%
75%
27%
83%
16%
34%
2%
47%
65%
30%
47%
34%
81%
22%
50%
56%
39%
677%
5%
39%
291%
2%
3%
2%
0%
8%
38%

Δείκτης πληρότητας
Ιουλ-Δεκ 2020
52%
50%
66%
34%
54%
63%
17%
11%
33%
39%
40%
23%
29%
58%
38%
27%
44%
29%
26%
41%
27%
60%
65%
60%
31%
29%
28%
51%
61%
21%
45%
26%
24%
21%
50%
23%
68%
100%
46%

Βάσει της Αξιολόγησης Κυκλοφορίας 13 Σεπτεμβρίου 2020
(περιλαμβάνονται οι τελευταίες ακυρώσεις)

Νέες πτήσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ», αεροπορικές εταιρείες από το
Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και την
Ευρώπη φαίνεται να έχουν κινηθεί
ήδη προς την πλευρά της Κύπρου,
προκειμένου να διοχετεύσουν αριθμό τουριστών που τα προηγούμενα
χρόνια κινούνταν κατά τη χειμερινή
περίοδο σε προορισμούς της δυτικής Μεσογείου. Μια τέτοια περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είναι η αεροπορική εταιρεία Jet2 η οποία κατά τη χειμερινή
περίοδο μετέφερε σημαντικό αριθμό τουριστών στην Ισπανική αγορά.
Η όχι και τόσο καλή επιδημιολογική
εικόνα της χώρας, έχει προκαλέσει
την αναζήτηση εναλλακτικών προορισμών. Σύμφωνα με πρώτους
υπολογισμούς η συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να μεταφέρει στην Κύπρο τη χειμερινή περίοδο έως και
50 χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από
την Jet2 και άλλες εταιρείες όπως
η WizAir, η RyanAir αλλά και η EasyJet μελετούν τις τουριστικές προοπτικές της Κύπρου τη χειμερινή
περίοδο, με αύξηση των πτήσεων

δεδομένου ότι τα επιδημιολογικά
δεδομένα και οι διάφοροι περιορισμοί το επιτρέπουν. Στο πνεύμα
αυτό εντάσσεται η έναρξη πτήσεων
προς το Παρίσι από τις 3 Δεκεμβρίου, δυο φορές την εβδομάδα.
Σύμφωνα με παράγοντες των εγχώριων αερομεταφορών το ενδιαφέρον των εταιρειών για αύξηση
των πτήσεων, σε κάποιες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα συμφωνιών
και προσπαθειών αρκετών χωρών
να μπει η Κύπρος στα τουριστικά
προγράμματά τους. Τέτοιες χώρες
είναι η Γαλλία η Ολλανδία και η
Τσεχία. Άλλες περιπτώσεις έχουν
να κάνουν με σημερινούς προορισμούς όπως οι Κανάριοι Νήσοι που

για τη φετινή τουριστική περίοδο
δεν είναι επιλογή για αεροπορικές
εταιρείες και ταξιδιωτικά γραφεία.

Οι ευκαιρίες

Πίσω από το παζλ που φαίνεται
να δημιουργείται στον τομέα διακίνησης επιβατών σε συνθήκες κορωνοϊού, οι εδώ τουριστικοί φορείς
εντοπίζουν ευκαιρίες με μακροπρόθεσμα οφέλη. Όπως χαρακτηριστικά λέγεται η τάση στροφής
προς Κύπρο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια ευκαιριακή επιλογή. «Είναι μια ευκαιρία, τους δίνεται μια
επιλογή που μπορεί να συνεχισθεί.
Και μας το έχουν πει παράγοντες
της τουριστικής βιομηχανίας ξε-

κάθαρα». Η αισιόδοξη νότα που
υπάρχει εστιάζεται κυρίως στην
επόμενη τουριστική περίοδο, όπου
από την επιτυχία του φετινού εγχειρήματος θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό και η επιβατική κίνηση του
ερχόμενου καλοκαιριού. Σε απόλυτους αριθμούς, την παρούσα περίοδο δεν μπορούν να γίνουν εκτιμήσεις για τις νέες θέσεις που θα
μπουν στην αεροπορική αγορά,
εάν και εφόσον γίνουν διαφοροποιήσεις στο πρόγραμμα πτήσεων,
όπως ζητούν τουριστικοί φορείς
για το λόγο ότι η φετινή εικόνα
απέχει από την αντίστοιχη του
2019. Επομένως όπως σημειώνεται
οτιδήποτε περισσότερο προκύψει

από νέες πτήσεις, αφενός θα περιορίσει τη μείωση που αυτή τη
στιγμή είναι της τάξης του 80%
και αφετέρου θα τεθούν οι βάσεις
για να συνεχισθούν αυτά τα δρομολόγια και το καλοκαίρι του 2021
με διαθεσιμότητα θέσεων πιο κοντά
στα επίπεδα του 2019. Δηλαδή, εάν
οι πτήσεις δουλέψουν το χειμώνα
με θετικό πρόσημο θα έχουν αντίκτυπο στο ερχόμενο καλοκαίρι.
Όλα αυτά με την προϋπόθεση της
επιδημιολογικής σταθερότητας.
Με βάση στοιχεία προηγούμενων
ετών, η χειμερινή επιβατική κίνηση
ισοδυναμούσε με το 23% του ετήσιου συνόλου, ποσοστό που τα τελευταία χρόνια είχε αυξηθεί.

Απειλή χρεοκοπίας για το 20% των τουριστικών ομίλων

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, το αργότερο στα επόμενα δύο-τρία χρόνια
θα αρχίσουν και πάλι οι κρουαζιέρες
σε μακρινούς προορισμούς.

Κρίση επικών διαστάσεων βλέπουν
οι ειδικοί στον κλάδο του τουρισμού. Οι περισσότεροι πιστεύουν
ότι το 2020 έχει χαθεί οριστικά,
ενώ το 2021 θα κριθεί η επιβίωση
πολλών τουριστικών μονάδων.
Μιλώντας στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (DPA) ο Ινγκο
Μπούρμεστερ, υπεύθυνος Κεντρικής Ευρώπης στον όμιλο DER Touristik, τονίζει πως «το 2021 θα
είναι χρονιά αποφάσεων». Από τον
Σεπτέμβριο του 2019 ο κλάδος είχε
δεχθεί γερό πλήγμα με τη χρεοκοπία του ομίλου Thomas Cook, ενώ
η πανδημία του κορωνοϊού προκαλεί νέες αναταράξεις.
«Μόνον όταν βρεθεί το εμβόλιο

θα ανακάμψει η ζήτηση», λέει ο
Μπούρμεστερ. «Μέχρι τότε, στόχος
μας είναι να σταθεροποιηθεί ο κλάδος, ώστε να μη βρεθούμε μπροστά
σε κύμα μαζικών απολύσεων». Πιο
αισιόδοξος ο Τόρστεν Κίρστγκες,
ειδικός σε θέματα τουρισμού, υποστηρίζει ότι μέσα στο 2021 η κατάσταση θα εξομαλυνθεί κάπως.
«Το αργότερο στα επόμενα δύοτρία χρόνια θα αρχίσουν και πάλι
οι κρουαζιέρες και τα ταξίδια σε
μακρινούς προορισμούς», εκτιμά
ο Κίρστγκες, ο οποίος θεωρεί ότι
«μεσοπρόθεσμα η συμπεριφορά
του καταναλωτή δεν αλλάζει».
Το ερώτημα είναι βέβαια πόσοι
θα καταφέρουν να επιβιώσουν μέ-

<
<
<
<
<
<
<

Με τα σημερινά
δεδομένα, οι ειδικοί
αναμένουν περιορισμένη ζήτηση για ταξίδια
και εντός του 2021.
χρι τότε. Τα έσοδα καταρρέουν
και τα αιτήματα για επιστροφή
χρημάτων από τις προκρατήσεις
πληθαίνουν, εκτός βέβαια αν ο πελάτης έχει δεχθεί μια απλή αλλαγή
της κράτησης για μελλοντική ημερομηνία ή ένα κουπόνι για άλλες
υπηρεσίες.

Δύσκολες στιγμές και για τον
Ινγκο Λις, ιδρυτή και επικεφαλής
του τουριστικού οργανισμού Chamaleon, ο οποίος δηλώνει ότι
επενδύει στη βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη με προτεραιότητα στη
συνάντηση και αλληλεπίδραση
των πολιτισμών, προσφέρει δηλαδή κατά κύριο λόγο ταξίδια σε
μακρινούς προορισμούς για ένα
μάλλον περιορισμένο κοινό. Ο Λις
λέει ότι κάθε μέρα που περνάει
βάζει στην επιχείρηση 10.000 ευρώ
από το απόθεμα που είχε συσσωρεύσει στις καλές εποχές. «Αυτή
η χρονιά έχει τελειώσει, το θέμα
είναι τι κάνουμε το 2021», λέει ο
ίδιος. «Αυτή τη στιγμή έχουμε πε-

ρισσότερες κρατήσεις από εκείνες
που είχαμε στο αντίστοιχο χρονικό
διάστημα του 2019 για το 2020,
αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις πρόκειται απλώς για αλλαγές
κρατήσεων».
Αυτή την τάση επιβεβαιώνει και
ο Ινγκο Μπούρμεστερ της DER Touristik: «Συνολικά η ζήτηση θα
είναι μικρότερη το 2021: από τις
σημερινές κρατήσεις οι περισσότερες είναι αλλαγές παλαιότερων
προκρατήσεων», λέει. Κατά την
άποψή του, περίπου το 20% των
επιχειρήσεων του κλάδου βρίσκεται
ήδη στα πρόθυρα χρεοκοπίας, ενώ
μέχρι το 2021 «το ποσοστό θα αυξηθεί στο 50%».
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Ερχονται τομές ενόψει αξιολόγησης Moneyval

Toν Ιούνιο του 2021 η Κύπρος ξανά στο μικροσκόπιο του Συμβ. της Ευρώπης - Ευκαιρία για βελτίωση της εικόνας της
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ενόψει της επαναξιολόγησης της
Κύπρου από το Συμβούλιο της Ευρώπης (Moneyval) και με όλες τις
αποκαλύψεις που εμπλέκεται η χώρα
με τις πιο πρόσφατες να είναι τα
FinCenFiles και CyprusPapers, ενδεχομένως να είναι η ευκαιρία για
να διορθώσει όλα τα κακώς κείμενα
και τις αδυναμίες που είχε διαχρονικά. Την ίδια ώρα, ίσως να είναι
και διπλή ευκαιρία να επισπεύσει
την ψήφιση της Πέμπτης οδηγίας
(5ης) για Money Laundering (AML)
και τη λειτουργία του μητρώου των
πραγματικών δικαιούχων. Σημειώνεται πως βάσει του ορισμού, πραγματικός δικαιούχος νοείται κάθε
φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα, τα
οποία τελικά κατέχουν ή ελέγχουν
τον πελάτη και/ή το ή τα φυσικά
πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα.
Σε τρεις μήνες ολοκληρώνεται
το 2020 και η Κύπρος όχι μόνο δεν
προετοιμάζεται για την έκτη (6η)
οδηγία AML, αλλά ακόμα δεν έχει
εφαρμόσει καν την 5η οδηγία, είναι
σε διαβούλευση το κείμενο για την
υιοθέτησή της. Εκείνη που εφαρμόζει η Κύπρος τη δεδομένη στιγμή
είναι μόλις η 4η οδηγία. Αξίζει να
σημειωθεί δε, ότι η 6η οδηγία (AML)
δεν έχει μεγάλες διαφορές από την
5η, άρα αν υιοθετηθεί η 5η η Κύπρος
θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα για
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
Τα πιο πάνω επισημαίνουν πρόσωπα
τα οποία είναι εις θέση να γνωρίζουν
τις παραμέτρους των δύο οδηγιών,
παρόλο που κακίζουν την καθυστέρηση που έχει παρατηρηθεί για την
υιοθέτηση της 5ης. Η οδηγία αυτή
έπρεπε να είχε υιοθετηθεί από τον

Υπάρχει
περιθώριο
Βάσει της 5ης αξιολόγησης

Η 5η οδηγία έπρεπε να είχε υιοθετηθεί από τον Ιανουάριο του 2020, δηλαδή να είχε ήδη δημιουργηθεί δημόσιο μητρώο πραγματικών δικαιούχων για εταιρίες
και τον Μάρτη του 2020 μητρώο για τους πραγματικούς δικαιούχους των «τραστς»
<
<
<
<
<
<
<

Η 6η οδηγία (AML) δεν
έχει μεγάλες διαφορές
από την 5η, άρα αν υιοθετηθεί η 5η η Κύπρος
θα έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Ιανουάριο του 2020, δηλαδή να είχε
ήδη δημιουργηθεί δημόσιο μητρώο
πραγματικών δικαιούχων για εταιρίες και τον Μάρτη του 2020 μητρώο
για τους πραγματικούς δικαιούχους
των «τραστς». Επί της ουσίας είναι
σε εξέλιξη η διαβούλευση για να
ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο για να
περάσει η οδηγία στο εθνικό δίκαιο,
με το μεγάλο ερώτημα να παραμένει
τα μητρώα των πραγματικών δικαιούχων, για τα οποία δεν έχουν
κλείσει ακόμα οι κανονισμοί που
θα τα διέπουν.
Για την καθυστέρηση πάντως
της υιοθέτησης δεν υπάρχει κάποιος
συγκεκριμένος υπεύθυνος, καλύτερα
θα λέγαμε πως έχει καθυστερήσει
όλο το «κρατικό γρανάζι». Το 2020
– αρχές του 2021 θα έχει ξεκάθαρα

ς

ΚΑΝΕ μετεγγραφη!

ΤΟ
ΝΕΑΠΟΛΙΣ
δίπλα σου!

σπουδασε με ασφαλεια!
Συνέχισε τις σπουδές σου με αναγνωρισμένα προγράμματα
σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της Αγγλίας.
Ζήσε την ακαδημαϊκή εμπειρία!
Μάθε περισσότερα:
Τ.: +357 26843331
E: recruitment@nup.ac.cy
W: www.nup.ac.cy

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ:

την ευκαιρία της η Κύπρος να καθαρίσει το όνομα της σε σχέση κυρίως με τα όσα πρέπει να πράξει για
το πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων. Ίσως τα FinCenFiles να μην
είναι συγκεκριμένη έρευνα για την
Κύπρο με αυτές τις 897 «ύποπτες»
τραπεζικές συναλλαγές, εντούτοις
τα Cyprus Papers ήταν ειδική έρευνα
για τις πολιτογραφήσεις και τις κακές
πρακτικές του προγράμματος. Αναπόφευκτα πρέπει να διορθωθούν οι
αδυναμίες του προγράμματος, διότι
αποδεδειγμένα –βάσει ερευνώνυπάρχουν περιπτώσεις που δεν έπρεπε να δοθούν διαβατήρια και που
σίγουρα υπάρχει αρκετός χώρος για
να μπουν διορθώσεις στο πρόγραμμα. Αλλιώς, θα αναμένουμε ξανά σε
μισό, ένα χρόνο άλλες αποκαλύψεις

επί του προγράμματος, για διαβατήρια που δεν δόθηκαν δίχως επαρκείς ελέγχους και το όνομα της Κύπρου θα βρίσκεται για ακόμα μια
φορά σε διεθνή φόρα.
Αντίστοιχες παραινέσεις είχαν
γίνει και από το 2013 για τις τράπεζες. Οι τράπεζες της Κύπρου προχώρησαν σε πολλές τομές και υιοθέτησαν αρκετές οδηγίες από τότε
μέχρι το 2020 για να φτάσει η Moneyval τον Φεβρουάριο του 2020
να δίνει τα εύσημα στις κυπριακές
τράπεζες υποστηρίζοντας πως ο κυπριακός τραπεζικός τομέας έχει
γίνει πιο αποτελεσματικός στον μετριασμό των κινδύνων και ότι αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις όλο
και πιο υγιείς εποπτικές πρακτικές
που ακολουθούνται.

της Κύπρου από τη Moneyval, η Κύπρος πέτυχε συμμόρφωση και ευρεία συμμόρφωση σε 37 από τις 40
τεχνικές αξιολογήσεις ενώ
πήρε το βαθμό της μερικής
συμμόρφωσης σε τρεις.
Συγχρόνως, πήρε τον δεύτερο ψηλότερο βαθμό (substantial) σε τρεις από τις έντεκα αξιολογήσεις αποτελεσματικότητας, παίρνοντας
μέτριο βαθμό (moderate)
στις άλλες οκτώ. Εκείνο που
είχε υπογραμμίσει στην έκθεση, είναι πως οι κυπριακές αρχές δεν έχουν αξιολογήσει συνολικά τον κίνδυνο
που σχετίζεται με το Κυπριακό Επενδυτικό Πρόγραμμα (πολιτογραφήσεις).
Υπενθυμίζεται πως η Ομάδα
Εμπειρογνωμόνων της Moneyval είχε θέσει έξι χώρεςμέλη του Συμβουλίου της
Ευρώπης σε ενισχυμένη
διαδικασία παρακολούθησης μετά την έγκριση των
εκθέσεων αμοιβαίας αξιολόγησης και μία από αυτές
δεν ήταν η Κύπρος. Υπό ενισχυμένη παρακολούθηση
είχαν τεθεί οι Αλβανία, Ανδόρα, Ουγγαρία, Λετονία,
Σερβία και Σλοβενία, παρά
το γεγονός ότι, όπως σημειώνεται, όλα αυτά τα κράτη εκτός από τη Σλοβενία- παρουσίασαν μικρή πρόοδο,
στον τομέα της καταπολέμησης του ξεπλύματος.
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Καλοβλέπουν πωλήσεις μικρών πακέτων ΜΕΔ

Ποια τα πλεονεκτήματα, ποια τα μειονεκτήματα και γιατί οι τράπεζες προχωράνε πλέον με αυτή τη στρατηγική
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Διαγραφές

Στις πωλήσεις μικρών πακέτων δανείων μη εξυπηρετούμενων δανείων
στοχεύουν από εδώ και πέρα οι κυπριακές τράπεζες, με τα μεγάλα πακέτα πωλήσεων δανείων να αποδεικνύεται ότι -τουλάχιστον γι’ αυτή
την περίοδο- είναι πράξη η οποία
δεν μπορεί να ολοκληρωθεί δίχως
μεγάλες εκπτώσεις. Τελευταίο παράδειγμα η πώληση δανείων της
Τράπεζας Κύπρου, η οποία ναι μεν
αξίζει θετικά σχόλια όσον αφορά
στο αποτέλεσμα της πράξης, δηλαδή
πως κατάφερε να πωλήσει δάνεια
μεικτής λογιστικής αξίας ύψους
916 εκατομμυρίων ευρώ στην Pim-

Κατά τη 2η τριμηνία του 2020 η

<
<
<
<
<
<
<

Το μεγάλο ερώτημα
είναι πώς υπάρχουν
εταιρείες που ενδιαφέρονται για μικρά χαρτοφυλάκια και υπάρχει ροή
από τέτοιες πράξεις;
co, ωστόσο τα πώλησε σε χαμηλή
τιμή. Τι ποσοστά ΜΕΔ ωστόσο
έχουν παραμείνει στα κυπριακά
τραπεζικά ιδρύματα μετά την πώληση των ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου και στις μη συμβατικές διαγραφές της Ελληνικής Τράπεζας
αξίας περίπου 0,5 δισ. ευρώ που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 2ης τριμηνίας του 2020;
Από τη μία η Τράπεζα Κύπρου έχει
παραμείνει με 2,6 δισ. ευρώ μη εξυπηρετούμενων δανείων (1,1 δισ.
ευρώ μετά τις πιστωτικές ζημιές)
αναπροσαρμοσμένα για το Helix 2
και η Ελληνική Τράπεζα με 1,8 δισ.
ευρώ. Από τους δύο παραπάνω αριθμούς των δύο μεγάλων τραπεζών
προκύπτει πως δεν υπάρχει πλέον
χώρος για μεγάλα σχήματα – επενδυτικά ταμεία να αγοράσουν ΜΕΔ.

Από τα εναπομείναντα ΜΕΔ των δύο μεγάλων τραπεζών προκύπτει πως δεν υπάρχει πλέον χώρος για μεγάλα
σχήματα – επενδυτικά ταμεία να αγοράσουν προβληματικά δάνεια.
Τα μεγάλα Ταμεία ενδιαφέρονται
μόνο για μεγάλα ποσά δανείων, με
το όριο να είναι γύρω στο 1 δισ. ευρώ, όπως του Helix 2. Για την Ελληνική Τράπεζα έγινε εξάλλου και
συγκεκριμένη δήλωση από τον
εκτελούντα χρέη CEO, Φοίβο Στασόπουλο και τον οικονομικό της
διευθυντή, Λάρς Κράμερ : ότι μια
πώληση μεγάλου πακέτου μη εξυ-

πηρετούμενων δανείων στην παρούσα φάση έχει φύγει από το τραπέζι για το άμεσο μέλλον, θα επικεντρωθεί η τράπεζα στην μείωσή
τους μέσω οργανικών διαδικασιών,
αλλά και ότι εκείνο που εξετάζεται
είναι η πώληση μικρότερων πακέτων ΜΕΔ από εδώ και πέρα, δεδομένου ότι οι τιμολογήσεις θα είναι
καλές. Στην περίπτωση της Ελλη-

νικής, ο κ. Στασόπουλος είπε επίσης
ότι «έχει την πολυτέλεια να μην
πωλήσει μεγάλα πακέτα δανείων».
Πώς σχολιάζουν όμως τραπεζικοί
κύκλοι την υποτιθέμενη στροφή
των κυπριακών τραπεζών στο μέλλον για πωλήσεις μόνο μικρών πακέτων δανείων και όχι μεγάλων για
να τα μειώσουν μονομιάς; Ποια είναι
τα θετικά μίας τέτοιας κίνησης, δη-

Ελληνική Τράπεζα προχώρησε
με περίπου 0,5 δισ. μη συμβατικές διαγραφές επί της μεικτής λογιστικής αξίας ενός χαρτοφυλακίου ΜΕΔ και αντίστοιχα
μείωσε το συσσωρευμένο ποσό απομείωσης που σχετίζεται
με αυτό το χαρτοφυλάκιο με το
ίδιο ποσό. Το χαρτοφυλάκιο
που επηρεάζεται αποτελείτο
από ΜΕΔ που παρουσίαζαν μεγάλες καθυστερήσεις και που
ήταν σε αθέτηση πέραν των 4
ετών. Δεν υπήρξε σημαντική
επίδραση στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ως
αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας. Σε συνέχεια της εφαρμογής των μη συμβατικών διαγραφών, η μειχτή λογιστική
αξία αντικατοπτρίζει καλύτερα
το εκτιμώμενο ανακτήσιμο ποσό για κάθε χορήγηση. Στα οικονομικά αποτελέσματα της
Τράπεζας σημειώνεται πως
μπορεί στο μέλλον να πραγματοποιήσει επιπρόσθετες μη
συμβατικές διαγραφές στην
μεικτή λογιστική αξία των ΜΕΔ,
όπου υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα ανάκτησης με βάση την
διαθέσιμη εξασφάλιση και
στρατηγική ανάκαμψης που θα
ακολουθηθεί.

λαδή πώληση μικρού πακέτου;
Όπως είπαν στην «Κ», η τράπεζα
με το μικρό πακέτο ελέγχει καλύτερα
τη ροή, τις ζημιές που πρέπει να
απορροφήσει, το χτίσιμο των προβλέψεων. Ωστόσο, υπάρχουν και
αρνητικά. Μεγάλο αρνητικό είναι
το να βρει η τράπεζα ενδιαφερόμενους για αγορά μικρών πακέτων
«tickets». Όσοι ξένοι ήρθαν στην

Κύπρο ενδιαφέρονταν για μεγάλα
«tickets», αφού και τα funds ήταν
πολύ μεγάλα. Άλλο ένα αρνητικό,
είναι ο χρόνος που απαιτείται για
να γίνει επισκόπηση του περιουσιακού στοιχείου που θα αγοράσει
η κάθε εταιρεία. Και ο χρόνος είναι
κόστος το οποίο είναι μεγάλο για
να γίνει μία πράξη. Γιατί κάποια
έξοδα για μία πώληση δανείων είναι
σταθερά «fixed». Οι δικηγόροι δεν
χρεώνουν με το «κομμάτι», δεν έχει
μεγάλη διαφορά στην τιμή που θα
επωμιστεί ο οργανισμός αν εξετάσουν 100 δάνεια αντί να εξετάσουν
150 για παράδειγμα.

Οι «μικρές» πράξεις
Το μεγάλο ερώτημα είναι πως
υπάρχουν εταιρείες που ενδιαφέρονται για μικρά χαρτοφυλάκια και
υπάρχει ροή από τέτοιες πράξεις;
Υπάρχουν παίχτες μικρού μεγέθους
που θέλουν να αγοράζουν τέτοια
δάνεια; Έχει χτιστεί το οικοσύστημα
για να γίνονται τέτοιες πράξεις; Και
όμως έχουν γίνει μερικές πράξεις
με μικρά ποσά.
Η b2kapital είναι μία εταιρεία η
οποία αγόρασε δυο μικρά πακέτα
δανείων. Ήταν και η πρώτη εταιρεία
που αγόρασε ΜΕΔ στην Κύπρο (αν
εξαιρέσουμε τα 22 εκατ. ευρώ ΜΕΔ
που αγόρασε η CDBBank από την
Τρ. Κύπρου το 2017), τον Ιανουάριο
του 2018 από την Ελληνική, ΜΕΔ
ύψους 145 εκατ. ευρώ. Από εκεί και
πέρα αγόρασε και από την Τράπεζα
Κύπρου το «velocity 2» συμβατικού
υπολοίπου αξίας 133 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, η APS, η εταιρεία
που κατά το ήμισυ σχεδόν είναι της
Ελληνικής Τράπεζας, είχε αναφερθεί
πως θα αποκτήσει τα προβληματικά
δάνεια της Εθνικής Τράπεζας στην
Κύπρο, ύψους 400 εκατ. ευρώ. Νωρίτερα, στις αρχές του 2019 είχε
αποκτήσει μικρό δανειακό χαρτοφυλάκιο 33,8 εκατ. ευρώ από την
Τράπεζα Κύπρου, με την ονομασία
«velocity».

Κίνδυνος κόκκινων δανείων έως 9,8 δισ. στην Ελλάδα
Μελέτη της Deloitte για λογαριασμό των τραπεζών, στο πλαίσιο της διαβούλευσης για τον νέο κώδικα φερεγγυότητας
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στη δημιουργία νέων κόκκινων δανείων από 3,7 δισ. ευρώ έως και
9,8 δισ. ευρώ –ανάλογα με το σενάριο– μπορεί να οδηγήσει η δυνατότητα για προσφυγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών, ακόμη και των συνεπών
δανειοληπτών, που προβλέπεται
μέσω του νέου πτωχευτικού νόμου.
Αυτό προκύπτει από την ανάλυση
που πραγματοποίησε η Deloitte για
λογαριασμό των τραπεζών, στο
πλαίσιο της διαβούλευσης για τον
νέο κώδικα φερεγγυότητας, όπως
είναι η επίσημη ονομασία του νέου
πτωχευτικού νόμου, σημειώνοντας
ότι κάτι τέτοιο «θα είχε επιπτωσεις
στις προβλεψεις και στους δεικτες
κεφαλαιακης επαρκειας του τραπεζικού συστήματος».
Η δημιουργία μιας νέας γενιάς
κόκκινων δανείων, με βάση την
ανάλυση της Deloitte, είναι αποτέλεσμα της πρόβλεψης που υπάρχει
στον νέο πτωχευτικό για καθολική
διευθέτηση των δημόσιων και ιδιωτικών χρεών, όπως επισημαίνουν
οι τράπεζες, χωρίς προϋποθέσεις
και περιορισμούς. Η δυνατότητα
αυτή που δίνεται μέσω του νέου
πτωχευτικού νόμου θα λειτουργήσει,
όπως επισημαίνουν οι τράπεζες,
σαν «ανοικτη προσκληση» για υποβολη αιτησεων στο νεο πλαισιο του
εξωδικαστικού
μηχανισμού,
επηρεαζοντας αρνητικα την κουλτουρα πληρωμων. Με βαση την ιδια
αναλυση, οι παραπανω επιπτωσεις
θα μπορουσαν να περιοριστουν σε
ενα ευρος μεταξυ 0,5 και 1,1 δισ.
ευρώ δημιουργίας νέων κόκκινων
δανείων,
εαν
υιοθετηθουν
αυστηροτερα κριτηρια προσφυγης
στον εξωδικαστικο μηχανισμο για
ιδιωτες, οπως λ.χ. ο περιορισμος
της περιμετρου μονο σε οσους οφειλετες εχουν υψηλες ληξιπροθεσμες
οφειλες προς το ελληνικο Δημοσιο

Η δημιουργία νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, με βάση την ανάλυση της Deloitte, είναι αποτέλεσμα της

πρόβλεψης που υπάρχει στον νέο πτωχευτικό για καθολική διευθέτηση των δημόσιων και ιδιωτικών χρεών, όπως
επισημαίνουν οι τράπεζες, χωρίς προϋποθέσεις και περιορισμούς.
και τους ασφαλιστικους φορεις.
Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα,
η εξωδικαστική ρύθμιση μέσω της
πλατφόρμας που λειτουργεί στην
Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους
προβλέπεται μόνο για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες σε ό,τι αφορά τα χρέη τους
προς το Δημόσιο. Η πλατφόρμα θα
ανοίξει πλέον και για φυσικά πρόσωπα με στόχο να προσφέρει λύσεις
πριν το φυσικό πρόσωπο οδηγηθεί
σε πτώχευση μέσω του δικαστηρίου.
Προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι η συνολική οφειλή να υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ και να μην υπάρχει συγκέντρωση του χρέους σε
ποσοστό μεγαλύτερο του 90% σε
έναν μόνο πιστωτή. Αίτηση για
εξωδικαστική ρύθμιση μπορεί να

κάνει ακόμη και ένας συνεπής δανειολήπτης, ενώ η διαδικασία είναι
εθελοντική, δηλαδή δεν δεσμεύει
τους πιστωτές. Οπως προβλέπει ο
νόμος, το Δημόσιο μπορεί, στο πλαίσιο της εξωδικαστικής διαδικασίας
και εφόσον υπάρξει συμφωνία με
τους υπόλοιπους πιστωτές για τη
ρύθμιση του χρέους, να διαγράψει
μέρος των χρεών του οφειλέτη, διευρύνοντας επιπλέον τον χρόνο
αποπληρωμής των διεκδικήσεων
που έχει στα 20 χρόνια, θεσμοθετώντας δηλαδή τη δυνατότητα εξόφλησης σε 240 δόσεις αντί των 120
που ισχύουν σήμερα.
Οπως σημειώνεται από την πλευρά των τραπεζών, το σχεδιο του
πτωχευτικού επεκτεινει την εφαρμογη του εξωδικαστικού μηχανι-

σμού οχι μονο στις επιχειρησεις
και στους επιχειρηματιες, αλλα και
στα φυσικα προσωπα που δεν ειναι
εμποροι και μαλιστα ανεξαρτητα
απο το εαν αντιμετωπιζουν οικονομικες δυσκολιες η πληρουν τις
προυποθεσεις για την πτωχευση
(δηλαδη μονιμη και οριστικη αδυναμια πληρωμων – τη λεγομενη
«παυση πληρωμων»). Ετσι η ευρεια
διατυπωση του σχεδιου περιλαμβάνει οχι μονο τα εξυπηρετουμενα
δανεια φυσικων προσωπων, αλλα
και τα ενημερα, πρόβλεψη στην
οποία αντιτίθενται θεωρώντας ότι
«θα πρεπει να ειναι επιλεξιμοι μονο
οφειλετες που αντιμετωπιζουν οικονομικες δυσκολιες». Υπο τις
τρεχουσες συνθηκες, όπως επισημαίνουν οι τράπεζες, «αυτο θα μπο-

ρουσε να οδηγησει σε επανακατηγοριοποιηση ενος πολυ μεγαλου
αριθμου ενημερων ανοιγματων σε
ρυθμισμενα μη εξυπηρετουμενα.
Οι ενημεροι οφειλετες, δεδομενης
της κουλτουρας πληρωμων που
αναπτυχθηκε κατα τη διαρκεια της
χρηματοπιστωτικης κρισης, θα προσφυγουν στη διαδικασια του νεου
εξωδικαστικού μηχανισμού με μοναδικο κριτηριο να εξασφαλισουν
καλυτερους και συμφεροτερους
ορους αναδιαρθρωσης, παρα το γεγονος οτι ειναι απολυτως σε θεση
να εξυπηρετησουν τις οφειλες τους.
Μιια τετοια συμπεριφορα των οφειλετων θα δημιουργησει τεραστια
ζητηματα σε ηδη ρυθμισμενα
δανεια που εχουν επιτυχει σε συνεννοηση με τους δανειοληπτες οι
τραπεζες και οι εταιρειες διαχείρισης, οδηγώντας σε επαναταξινόμηση των συγκεκριμένων δανείων
από την κατηγορία των εξυπηρετούμενων στην κατηγορία των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.

Τι προτείνουν οι τράπεζες
Οι τράπεζες προτείνουν «να περιοριστεί η εφαρμογη του εξωδικαστικου μηχανισμου μονο σε συγκεκριμενες κατηγοριες οφειλετων,
λ.χ. σε οσους εχουν υψηλα χρεη
προς το Δημοσιο, και ως εκτούτου
οφειλετες με μικρό υψος οφειλων
προς το Δημοσιο να μην ειναι
επιλεξιμοι». Εναλλακτικα προτείνουν να υιοθετηθεί η προταση της
Τραπεζας της Ελλαδος, βάσει της
οποίας θα πρέπει να εισαχθουν
κριτηρια επιλεξιμοτητας, όπως να
μην μπορούν να εισαχθούν στον
εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλετες
με οφειλες μικροτερες των 10.000
ευρω η οφειλετες με 60% «ανοιγμα»
σε ενα μοναδικο χρηματοδοτικο
ίδρυμα η οφειλετες με υποχρεωσεις
εναντι του Δημοσιου η του δημοσιου γενικα τομεα με «ανοιγμα» μικροτερο του 40%.

Αναγκαία
η αναμόρφωση,
λέει το ΚΕΠΕ
Τον στόχο της επανεκκίνησης

της οικονομίας και του περιορισμού του ηθικού κινδύνου,
έτσι ώστε να μεγιστοποιηθούν
τα οφέλη για το σύνολο της οικονομίας, εξυπηρετεί η αναμόρφωση του πτωχευτικού
κώδικα που δρομολογεί η κυβέρνηση. Αυτό επισημαίνει σε
ανάλυσή του το ΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι η ανανέωση του
πτωχευτικού δικαίου της χώρας ήταν αναγκαία τόσο λόγω
των νέων συνθηκών που επέφεραν οι διαδοχικές οικονομικές κρίσεις της τελευταίας δεκαετίας όσο και λόγω των εγγενών αδυναμιών του ελληνικού πλαισίου σε συνδυασμό
με τις εξελίξεις σε διεθνές
επίπεδο. Το ΚΕΠΕ επισημαίνει ως πιθανά εμπόδια για την
επίτευξη των παραπάνω στόχων την αυτοματοποίηση του
εξωδικαστικού μηχανισμού
που ενέχει τον κίνδυνο της
αναποτελεσματικότητας στον
βαθμό που η μη συμμετοχή
του ανθρώπινου παράγοντα
θα παράγει αποτελέσματα τα
οποία δεν θα συνεκτιμούν την
ιδιαιτερότητα της κάθε περίπτωσης. Κρίσιμη παράμετρος
τόσο στην ένταξη στη διαδικασία πτώχευσης όσο και στη
ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων είναι επίσης η διαφύλαξη της αξίας
των περιουσιακών στοιχείων,
ώστε αυτή να μη μειωθεί πολύ κάτω από τη θεμελιώδη
αξία τους.
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Υφεση 9% φέτος και ανάκαμψη
6% το 2021 βλέπει η Κομισιόν

Τα ταμειακά διαθέσιμα
μπορούν να καλύψουν
και δεύτερο lockdown

«Καμπανάκι» για οφειλές του Δημοσίου, ιδιωτικοποιήσεις και κτηματολόγιο

Ενα νέο lockdown θα ήταν δυσβάστακτο για την πραγματική
οικονομία, ανέφερε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι,
εάν αυτό κριθεί αναγκαίο για την
προστασία της δημόσιας υγείας,
τα ταμειακά διαθέσιμα της χώρας επαρκούν για να καλύψουν
το κόστος των παρεμβάσεων.
Μιλώντας σε podcast του
protothema.gr ο κ. Σταϊκούρας
υπογράμμισε πως η χώρα έχει
κάνει μία επιλογή: Βάζει πάνω
από όλα την ανθρώπινη ζωή και
υγεία και ακολουθεί τις συστάσεις των ειδικών. Το υπουργείο
Οικονομικών από την πλευρά
του, όπως είπε, μπορεί να στηρίξει την όποια απόφαση ληφθεί.
Σε επίπεδο πραγματικής οικονομίας, όμως, δεν μπορούμε να αντέξουμε ένα δεύτερο
lockdown, επισήμανε ο υπουργός τονίζοντας παράλληλα ότι:
«Εμείς ως υπουργείο Οικονομικών έχουμε τα ταμειακά διαθέσιμα για να στηρίξουμε την
όποια κυβερνητική απόφαση.
Στο υπουργείο Οικονομικών
έχουμε “χτίσει” ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 37,7 δισ. ευρώ για να στηρίξουμε την όποια
επιλογή γίνεται ή θα γίνει. Ηδη,
για παράδειγμα, υπάρχουν επιπλέον μέτρα σε συγκεκριμένες
γεωγραφικές περιοχές της χώρας
που δεν ήταν προγραμματισμένα. Ηρθαμε λοιπόν και βοηθήσαμε ακόμα περισσότερο αυτές
τις περιοχές. Είμαστε εδώ για να
βοηθήσουμε το παρόν και το
μέλλον ανάλογα με τις αποφάσεις που θα πάρουν οι ειδικοί».
Ο κ. Σταϊκούρας επανέλαβε
την εκτίμηση ότι η ύφεση φέτος θα κινηθεί κοντά στο 8%,

Του ανταποκριτή μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
Υφεση 9% φέτος και ανάκαμψη 6%
το 2021 προβλέπει η νέα –έβδομη
κατά σειρά– έκθεση ενισχυμένης
εποπτείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ελληνική οικονομία. Η
έκθεση, στο πλαίσιο της μεταπρογραμματικής παρακολούθησης της
οικονομίας, σημειώνει ότι οι ελληνικές Αρχές κινήθηκαν εγκαίρως για
να περιορίσουν τη διασπορά του νέου κορωνοϊού και να στηρίξουν την
οικονομική δραστηριότητα. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, εξαιτίας της
μεγάλης εξάρτησης από τον τουρισμό και του μεγάλου μεριδίου των
υπηρεσιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία, «είναι
πιθανό να επηρεαστεί περισσότερο
από άλλα κράτη-μέλη».
Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η
Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική
πρόοδο σε μείζονες μεταρρυθμίσεις
τους τελευταίους μήνες, με σημαντικότερη την οριστικοποίηση της
νομοθετικής πρότασης για την εκ
βάθρων αναδιάρθρωση του πτωχευτικού κώδικα. Η έκθεση αναδεικνύει, επιπλέον, την πρόοδο που έχει
επιτευχθεί και στην ενεργειακή πολιτική, στη διαδικασία αδειοδότησης επενδύσεων και στη βελτίωση
του συστήματος δημόσιας διοίκησης, ενώ κάνει αναφορά και στη
διεύρυνση της πολιτικής παροχής
βραχυπρόθεσμης εργασίας, που θα
στηριχθεί με 2,7 δισ. ευρώ από το
ευρωπαϊκό πρόγραμμα SURE. Αναφορά γίνεται και σε μεταρρυθμίσεις
«που δεν σχετίζονται με τις δεσμεύσεις προς το Eurogroup, αλλά που
αναμένεται να έχουν σημαντικό

Η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο
σε μείζονες μεταρρυθμίσεις τους τελευταίους μήνες, με σημαντικότερη
την οριστικοποίηση της νομοθετικής πρότασης για την εκ βάθρων αναδιάρθρωση του πτωχευτικού κώδικα.

Το πρωτογενές
έλλειμμα αναμένεται
να φτάσει στο 5,8%
του ΑΕΠ φέτος.
αντίκτυπο στο επιχειρηματικό κλίμα
και στο επενδυτικό αίσθημα», όπως
η αναβάθμιση της επαγγελματικής
εκπαίδευσης και της ψηφιακής διακυβέρνησης.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται, εν
μέρει εξαιτίας των συνεπειών της
πανδημίας, η πρόοδος σε πολλά
άλλα μέτωπα έχει «παγώσει». Ειδικά στην πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του ∆ημοσίου, στη
μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης και του συστήματος υγείας, στο

κτηματολόγιο και στο πρόγραμμα
ιδιωτικοποιήσεων οι συντάκτες της
Επιτροπής εντοπίζουν στασιμότητα,
που «σε μερικές περιπτώσεις έρχεται να προστεθεί σε προϋπάρχουσες
δυσκολίες εφαρμογής». Επιπλέον,
«παρά την καλή πρόοδο κάποιων
νομοθετικών πρωτοβουλιών, οι Αρχές ακόμα δεν έχουν ολοκληρώσει
κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που
συνδέονται με τον χρηματοπιστωτικό κλάδο».
Η δημοσιονομική εικόνα για το
2020, όπως επισημαίνεται στην έκθεση, έχει επιδεινωθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη έκθεση.
Λαμβάνοντας υπόψη τις θερινές
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα βασικά μέτρα που
έχουν υιοθετηθεί από τον Μάιο του
2020 για να αμβλυνθούν οι συνέ-

πειες της πανδημίας, το πρωτογενές έλλειμμα αναμένεται να φτάσει
στο 5,8% του ΑΕΠ φέτος, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν. Οι
προβλέψεις αυτές, σημειώνεται, δεν
περιλαμβάνουν το κόστος από την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις συντάξεις και την
επικείμενη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που υπολογίζεται
ότι θα φτάσει το 0,8% του ΑΕΠ. Θα
υπάρξει επικαιροποίηση των δημοσιονομικών προβλέψεων στο πλαίσιο αξιολόγησης του προσχεδίου
του προϋπολογισμού για το 2021.
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, σχολιάζοντας την
έκθεση, σημείωσε ότι «επισημαίνει
την έγκαιρη και στοχευμένη υλοποίηση ενός μεγάλου πακέτου μέτρων
προκειμένου να περιορισθούν οι
κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες της πανδημίας», την υλοποίηση
σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών και την ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων του ∆ημοσίου μέσω
επιτυχημένων εκδόσεων χρέους.
Η αρμόδια τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Εφη Αχτσιόγλου μίλησε για
«παύση πληρωμών του ∆ημοσίου
προς τους πολίτες» που έχει «ανεπίσημα κηρύξει η κυβέρνηση της
Ν.∆.». Οπως ανέφερε, η κυβέρνηση έχει «αυξήσει τις απλήρωτες
υποχρεώσεις του κράτους προς
τους ιδιώτες (απλήρωτες συντάξεις, επιστροφές φόρων κ.λπ.) κατά 400 εκατ. ευρώ από τον ∆εκέμβριο 2019».
Η όγδοη έκθεση ενισχυμένης
εποπτείας, που θα «ξεκλειδώσει»
την επόμενη δόση μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, θα δημοσιευθεί τον
Νοέμβριο.

ενώ σημείωσε πως περιμένουμε
ισχυρή ανάπτυξη το 2021, λόγω
και της αξιοποίησης των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Σημειώνεται ότι στην 7η έκθεση ενισχυμένης εποπτείας οι
εκτιμήσεις της Κομισιόν για την
ύφεση είναι της τάξεως του 9%,
χωρίς μάλιστα να έχει υπολογιστεί το ενδεχόμενο ενός δεύτερου lockdown.
Επίσης, σημειώνεται ότι η
δια-τήρηση επαρκούς αποθέματος μετρητών θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση

Εχουμε «χτίσει»
ισχυρά ταμειακά
διαθέσιμα ύψους
37,7 δισ. ευρώ,
τόνισε ο υπουργός
Οικονομικών.
σταθερής πρόσβασης στην αγορά το επόμενο έτος. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Η διατήρηση
ενός επαρκούς ταμειακού “μαξιλαριού”, μαζί με την εκπόνηση μιας στρατηγικής ανάπτυξης,
θα είναι καθοριστικής σημασίας
για την υποστήριξη του επενδυτικού αισθήματος». Ουσιαστικά
η Κομισιόν ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να βάλει «φρένο» στη χρήση του αποθεματικού το 2021. Τέλος, στην έκθεση
επισημαίνεται ότι η εξέλιξη της
πανδημίας παραμένει αβέβαιη
και αυτό συνεπάγεται ασάφεια
και για τα μελλοντικά μέτρα που
ενδεχομένως να χρειασθούν για
να συγκρατηθεί.
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Η καθίζηση του τουρισμού
«ψαλιδίζει» το ΑΕΠ κατά 10%
Η μείωση των εσόδων θα ανέλθει στο 80%, ισχυρό πλήγμα στην απασχόληση
ρισμό μετά την πάροδο του καλοκαιριού, θα γνωρίσουν βαθιά
ύφεση. Ετσι, κατά το τελευταίο
τετράμηνο υπολογίζεται πως δεν
θα εισπραχθούν από το εξωτερικό περισσότερα από 600-700 εκατ.
ευρώ και αυτό μόνον εφόσον δεν
εκτραχυνθεί η κατάσταση με την
πανδημία ένθεν και ένθεν των
συνόρων.
Αρα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
από το εξωτερικό θα διαμορφωθούν φέτος συνολικά κοντά στα
3,5 δισ. ευρώ, ποσό κατά 81% χαμηλότερο από τα 18,2 δισ. ευρώ
του 2019, υπολογίζουν οι ειδικοί.
Αυτό είναι το βασικό σενάριο για
το εύρος του πλήγματος στον τουρισμό τόσο της κυβέρνησης όσο
και του Συνδέσμου Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Με δεδομένο το εύρημα του
ΙΝΣΕΤΕ πως η άμεση συνεισφορά
της τουριστικής δραστηριότητας
στην οικονομία πέρυσι έφτασε να
αντιστοιχεί το 12,5% του ΑΕΠ, καθίσταται σαφές πως η πτώση του
81% αντιστοιχεί σε άμεση συνεισφορά μόλις 2,5% του ΑΕΠ. Λείπουν δηλαδή δέκα ποσοστιαίες
μονάδες.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Στο 10% του ΑΕΠ υπολογίζεται ότι
θα φτάσουν φέτος οι απώλειες για
την ελληνική οικονομία εξαιτίας
του πλήγματος στον τουρισμό.
Η εκτίμηση αυτή προκύπτει
από την πρόβλεψη του Συνδέσμου
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων και της κυβέρνησης για πτώση των σχετικών εισπράξεων κατά
80% σε σχέση με το 2019, σε συνδυασμό με το γεγονός πως η άμεση δραστηριότητα του τουρισμού
πέρυσι αντιστοιχούσε στο 12,5%
του ΑΕΠ, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη του Ινστιτούτου του
Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) που
δημοσιεύθηκε χθες Τρίτη.
Ειδικότερα, η νέα μελέτη του
ΙΝΣΕΤΕ «Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία
το 2019» καταλήγει στο συμπέρασμα πως «ο τουρισμός συνέβαλε άμεσα στην οικονομία της
χώρας με 23,4 δισ. ευρώ (+10,9%
ή +2,3 δισ. ευρώ σε σύγκριση με
το 2018), ενώ συνολικά (άμεσα
και έμμεσα) συνέβαλε από 51,6
δισ. ευρώ έως 62,1 δισ. ευρώ». Η
άμεση δραστηριότητα του τουρισμού αντιστοιχεί στο 12,5% του
ΑΕΠ και η συνολική από 27,5%
έως 33,1%, σημειώνει το ΙΝΣΕΤΕ.
Η πανδημία του κορωνοϊού
επέφερε δραστική μείωση της
τουριστικής δραστηριότητας σε
όλο τον κόσμο. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού εκτιμά ότι η
μείωση των εσόδων το 2020 σε
σχέση με το 2019 θα υπερβεί το
60% και ίσως πλησιάσει και το
80%. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ισχυρές απώλειες κατέγραψε
και ο ελληνικός τουρισμός.
Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της Τράπεζας της Ελλάδος,
την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου
2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική
κίνηση μειώθηκε κατά 80,1% και
διαμορφώθηκε στα 3,006 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 15,08 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο
του 2019.
Το ίδιο διάστημα οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση
κατά 86,2% και διαμορφώθηκαν
σε 1,255 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, οι
εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 85,4%, οι εισπράξεις
από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά
89,1%, από το Ηνωμένο Βασίλειο

Αγορά εργασίας

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 85,4%, από
τη Γαλλία κατά 89,1%, από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 92,1%, από τις ΗΠΑ
κατά 89,7% και από τη Ρωσία κατά 94,7%.

Στο 7μηνο Ιανουαρίου
- Ιουλίου οι αφίξεις
ήταν 3 εκατ.
έναντι 15,08 εκατ.
την αντίστοιχη
περίοδο πέρυσι.
κατά 92,1%, από τις ΗΠΑ κατά
89,7% και από τη Ρωσία κατά
94,7%.
Με βάση τα πρώτα διαθέσιμα
στοιχεία για τον Αύγουστο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις από το εξω-

τερικό διαμορφώθηκαν πλησίον
του 1,5 δισ. ευρώ, λίγο υψηλότερα δηλαδή απ’ ό,τι ολόκληρο το
προηγούμενο επτάμηνο του 2020.
Αυτό προκύπτει από επεξεργασία
δεδομένων που έχουν στη διάθεσή
τους το υπουργείο Οικονομικών,
φορείς του τουρισμού αλλά και η
Τράπεζα της Ελλάδος.
Το τελευταίο τετράμηνο, δηλαδή το διάστημα Σεπτεμβρίου
- ∆εκεμβρίου, αναμένεται να συνεχίσει να εξελίσσεται το δεύτερο
κύμα της πανδημίας, ενώ η αγορά
των συνεδρίων και εκδηλώσεων
καθώς και αυτή των ταξιδιών city
break, που συντηρούν τον του-

Πάντως, οι επιπτώσεις αυτής
της υστέρησης αναμένεται να
αντισταθμιστούν έως ένα βαθμό
από τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση για την προστασία της απασχόλησης και τη στήριξη των επιχειρήσεων.
Κίνηση που εξηγείται καλύτερα αν αναλογιστεί κανείς τα μεγέθη του τουρισμού στην αγορά
εργασίας: σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσίευσε χθες το ΙΝΣΕΤΕ, στην αιχμή της τουριστικής περιόδου, οι δραστηριότητες
που σχετίζονται με τον τουρισμό
αντιστοιχούσαν άμεσα στο 17,1%
της απασχόλησης (και συνολικά
άμεσα και έμμεσα μεταξύ 37,6%
και 45,2%).
Παράλληλα, οι κυριότερες ηλικιακές ομάδες απασχολουμένων
στα καταλύματα και στην εστίαση
προέρχονται από τις ηλικίες 30-44
ετών, ενώ ο τομέας προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης
σε ομάδες του πληθυσμού που
δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην
αγορά εργασίας – τρίτο τρίμηνο
2019: 25-29 ετών (17,2%), 45-64
ετών (31,2%) και γυναίκες (48,2%).

Τον Ιούλιο ο τζίρος των επιχειρήσεων εστίασης ανήλθε στα 117.622.266 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 40,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι
(196.670.634 ευρώ).

Κατάρρευση τζίρου
σε καταλύματα, εστίαση
το δεύτερο τρίμηνο
Κατάρρευση του τζίρου στην εστίαση και στα καταλύματα κατά το
δεύτερο τρίμηνο, αλλά και κατά
τον Ιούλιο, δείχνουν τα στοιχεία
έκτακτης τομεακής δημοσίευσης
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που δημοσιεύθηκαν χθες Τρίτη.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων
του κλάδου παροχής καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ανήλθε σε
104.682.448 ευρώ, σημειώνοντας
μείωση 94,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019, οπότε και
είχε ανέλθει σε 1.846.435.467 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση στον
κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου (99,5%),
ενώ η μικρότερη μείωση (11,7%)
καταγράφηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Φλώρινας.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων
του κλάδου υπηρεσιών εστίασης,
ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο ανήλθε σε 592.729.473 ευρώ, σημειώνοντας μείωση 59%
σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο
του 2019, οπότε και είχε ανέλθει
σε 1.446.782.662 ευρώ. Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών
παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Σαντορίνης (95,6%),
ενώ η μικρότερη μείωση (33,3%)
καταγράφηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Γρεβενών. Περνώντας
στον Ιούλιο, η ΕΛΣΤΑΤ διαπιστώνει πως για τις επιχειρήσεις του
κλάδου παροχής καταλυμάτων με
υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρ-

χουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών
ανήλθε σε 277.842.377 ευρώ (Ιούλιος 2020), σημειώνοντας μείωση
76,6% σε σχέση με τον Ιούλιο του
2019 (1.186.745.890 ευρώ).
Η μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Ιούλιο παρατηρήθηκε στη Μύκονο (89,1%), ενώ
η μικρότερη μείωση (52,5%) στη
Μεσσηνία.
Αντίστοιχα, για τις επιδόσεις
Ιουλίου των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης ο κύκλος εργασιών
τους ανήλθε σε 117.622.266 ευ-

Ο κύκλος εργασιών
στα καταλύματα
μειώθηκε κατά 94,3%
το διάστημα Απριλίου
- Ιουνίου – Μεγάλες
απώλειες και
τον Ιούλιο.
ρώ, σημειώνοντας μείωση 40,2%
σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2019
(196.670.634 ευρώ).
Η μεγαλύτερη μείωση στον
κύκλο εργασιών τον Ιούλιο παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Σποράδων (86,0%) και
η μικρότερη (7,0%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα
Ημαθίας, ενώ αύξηση (10,4%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή
Ενότητα Ρεθύμνου.
Η. ΜΠ.

Η πανδημία «πάγωσε» τις χορηγήσεις «χρυσής βίζας»
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

«Χειρόφρενο» έχουν σηκώσει κατά
το τρέχον έτος οι χορηγήσεις αδειών παραμονής σε επενδυτές ακινήτων από χώρες εκτός Ε.Ε., στο
πλαίσιο του προγράμματος «χρυσή
βίζα». Με βάση τα σχετικά στοιχεία
του υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, από τις αρχές του έτους
και μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, είχαν εκδοθεί μόλις 368 νέες άδειες.
Από τις αρχές του σχετικού προγράμματος, 7.903 επενδυτές έχουν
κάνει χρήση της δυνατότητας που
παρέχεται, προχωρώντας σε αγορές ακινήτων αξίας τουλάχιστον
250.000 ευρώ.
Στο τέλος του 2019, ο σχετικός αριθμός είχε ανέλθει σε 7.535
άδειες, έναντι 4.107 αδειών στο
τέλος του 2018. Οπως αντιλαμβάνεται κανείς, το 2019 αποτέλεσε
έτος-ρεκόρ για την πορεία του προγράμματος, καθώς χορηγήθηκαν
συνολικά 3.428 άδειες, αριθμός ο
οποίος συνεπάγεται ότι στη χώρα εισέρρευσαν τουλάχιστον 857
εκατ. ευρώ για αγορές ακινήτων,
ή σχεδόν το 50% του συνολικού
ποσού των ξένων επενδύσεων σε
ακίνητα. Στην πραγματικότητα,
το νούμερο αυτό ήταν μεγαλύτερο του 1 δισ. ευρώ, καθώς, όπως
αναφέρουν επικεφαλής γραφείων
που ειδικεύονται στη συγκεκριμένη αγορά, η πλειονότητα των επενδυτών επιλέγει ακίνητα αξίας από

Στο οκτάμηνο του
έτους έχουν δοθεί σε
πολίτες τρίτων χωρών
μόλις 368 άδειες.
300.000 ευρώ και άνω. Υπενθυμίζεται ότι με βάση τα στοιχεία της
Τράπεζας της Ελλάδος, το 2019, για
αγορές ακινήτων εισέρρευσαν στη
χώρα ξένα κεφάλαια 1,45 δισ. ευρώ.
Οπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, το 2020 θα αποτελέσει ένα
«χαμένο» έτος για το πρόγραμμα
της «χρυσής βίζας», καθώς οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές αδυνατούν
να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα
επί μήνες, λόγω της πανδημίας και
της κεντρικής επιλογής της Ε.Ε. να
απαγορεύσει την είσοδο σε πολίτες
από χώρες εκτός Ε.Ε., πλην λιγοστών εξαιρέσεων. Το γεγονός αυτό
έχει ακυρώσει μια σειρά συναλλαγών, οι οποίες βρίσκονταν στο τελικό στάδιο της ολοκλήρωσής τους.
Παράλληλα, όπως έγινε πρόσφατα γνωστό, τουλάχιστον 120
Κινέζοι επενδυτές, που έχουν ήδη
αποκτήσει ακίνητο στην Ελλάδα, δεν μπορούν να επιστρέψουν
στη χώρα, ώστε να καταθέσουν
τα απαιτούμενα έγγραφα για την
έκδοση άδειας παραμονής. Μάλιστα, για το ζήτημα αυτό πραγματοποιήθηκε και παρέμβαση από
την Ενωση Επενδυτών Κίνας - Ελ-

λάδας, η οποία εξέφρασε δημοσίως την αντίδρασή της για την
αδυναμία 120 Κινέζων επενδυτών
να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα
ταξιδιωτικά έγγραφα, προκειμένου
να ολοκληρώσουν τη διαδικασία

για τη λήψη άδειας παραμονής.
Πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ήδη αποκτήσει ακίνητο
στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι
από τις συνολικά 7.903 άδειες που
έχουν χορηγηθεί από την έναρξη

του προγράμματος και μέχρι σήμερα, το 74% αυτών, ή 5.869, αφορούν Κινέζους επενδυτές. Ασφαλώς, ανάλογο πρόβλημα υφίσταται
και για επενδυτές από τις ΗΠΑ, τη
Ν. Αφρική, την Ινδία, τα Ηνωμέ-

να Αραβικά Εμιράτα και το Ιράν.
Παράλληλα, η εξέλιξη της πανδημίας, η οποία βαίνει διαρκώς επιδεινούμενη, απομακρύνει οποιαδήποτε ελπίδα υπήρχε για ανάκαμψη
των συναλλαγών κατά τη διάρκεια
του τετάρτου τριμήνου, το οποίο
ξεκινάει σε λίγες ημέρες. Η Αττική, περιοχή όπου συγκεντρώνεται
πάνω από το 70% των επενδύσεων που έχουν γίνει σε ακίνητα,
με στόχο την εξασφάλιση άδειας
παραμονής, βρίσκεται ένα βήμα
πριν από νέα απαγόρευση μετακινήσεων (lockdown), λόγω της
συνεχούς αύξησης των κρουσμάτων. Ως εκ τούτου, θα απαιτηθούν
ακόμα αρκετοί μήνες, ίσως μέχρι
και το δεύτερο τρίμηνο του 2021,
προκειμένου να καταγραφεί αναζωπύρωση των αιτήσεων για λήψη «χρυσής βίζας». Ασφαλώς, σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, το
ενδιαφέρον υφίσταται και είναι
μάλιστα ακόμα πιο αυξημένο σε
σχέση με το πρόσφατο παρελθόν,
κυρίως λόγω της επιτυχημένης διαχείρισης της πανδημίας από την
Ελλάδα, ιδίως σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες,
με ανάλογα προγράμματα, όπως
π.χ. η Ισπανία και η Πορτογαλία.
Απλώς, υπάρχουν αντικειμενικοί
λόγοι πλέον, οι οποίοι έχουν «προσγειώσει» το πρόγραμμα, προεξάρχουσας της αδυναμίας των ξένων
πολιτών (εκτός Ε.Ε.) να ταξιδέψουν
στην Ελλάδα.
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Πιέσεις από την Ε.Ε. για κατάργηση
ειδικών φορολογικών καθεστώτων
Στόχος της Κομισιόν είναι να περιοριστεί η συστηματική φοροαποφυγή μεγάλων πολυεθνικών ομίλων
Σε νέα βάση τίθεται τώρα η μάχη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά
της συστηματικής φοροαποφυγής
από πολυεθνικές εταιρείες και κατά
των ειδικών φορολογικών συμφωνιών, που επιτρέπουν σε επιχειρηματικούς κολοσσούς με ιλιγγιώδη
κέρδη να ελαχιστοποιούν ή και να
μηδενίζουν τη φορολογική τους
επιβάρυνση.
Οπως αποκάλυψε στους
Financial Times o επίτροπος Οικονομίας, Πάολο Τζεντιλόνι, η Κομισιόν θα εντείνει τις πιέσεις στα
κράτη-μέλη για να καταργήσουν
το καθεστώς τέτοιων ειδικών συμ-

Η Κομισιόν
θα συνδέσει
τη χρηματοδότηση
από το Ταμείο
Ανάκαμψης με μέτρα
κατά φορολογικών
συμφωνιών.
φωνιών. Προτίθεται να χρησιμοποιήσει δύο μοχλούς άσκησης πίεσης. Πρώτα απ’ όλα θα ζητήσει
από τα κράτη-μέλη να εντάξουν
μέτρα κατά των ειδικών φορολογικών συμφωνιών στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που
θα υποβάλουν για να αντλήσουν
το μερίδιό τους από τα 750 δισεκατομμύρια δολάρια του Ταμείου
Ανάκαμψης.
Παράλληλα, όμως, σκοπεύει να επιστρατεύσει ένα μάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να επιστρατεύσει το άρθρο 116 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για να εμποδίσει ειδικές περιπτώσεις φορολογικής μεταχείρισης όταν αυτές υπονομεύουν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.
άγνωστο εργαλείο της συνθήκης
της Ε.Ε., που της δίνει τη δυνατότητα να πατάξει οποιοδήποτε
μέτρο στρεβλώνει τη λειτουργία
της ενιαίας αγοράς. Πρόκειται για

το άρθρο 116 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης, που της επιτρέπει να εμποδίσει φορολογικές συμφωνίες όταν
αυτές υπονομεύουν την εύρυθμη
λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Κα-

θοριστική λεπτομέρεια στην υπόθεση είναι ότι η επίκληση του άρθρου 116 μπορεί να γίνει με τη
λεγόμενη ειδική πλειοψηφία, εν
ολίγοις, δεν προϋποθέτει ομοφω-

νία ούτε και μπορεί να την εμποδίσει ένα μεμονωμένο κράτος-μέλος
προβάλλοντας βέτο.
Κοινοτικοί αξιωματούχοι που
προτίμησαν την ανωνυμία εκτιμούν, πάντως, πως η Κομισιόν δεν
πρόκειται να αναφερθεί σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη τουλάχιστον
πριν από το επόμενο έτος. Οπως
υπογράμμισε στη βρετανική εφημερίδα ο Ιταλός επίτροπος, «πρέπει
να χρησιμοποιήσουμε όσα εργαλεία έχουμε στη διάθεσή μας για
να καταργήσουμε αυτές τις απαράδεκτες φορολογικές συμφωνίες και
ειδικότερα τώρα που σχεδιάζουμε
τις βασικές αρχές για την εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης».
Η φοροαποφυγή από πλευράς
πολυεθνικών αλλά και βαθύπλουτων ιδιωτών έχει αναβαθμιστεί ως
προτεραιότητα στην ατζέντα της
Ε.Ε. καθώς οι χώρες-μέλη της ετοιμάζονται να αναλάβουν δυσθεώρητο χρέος για να αντιμετωπίσουν
τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας. Η Κομισιόν προωθεί ήδη
σειρά μέτρων, μεταξύ των οποίων
και την υποχρέωση για μεγαλύτερη διαφάνεια στα οικονομικά των
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
Μέχρι στιγμής, πάντως, οι προσπάθειές της έχουν προσκρούσει
στην έλλειψη της ομοφωνίας που
απαιτείται όταν πρόκειται για θέματα φορολογίας. Το πρόβλημα δημιουργούν όσα κράτη-μέλη έχουν
υιοθετήσει αυτήν την τακτική της
σκανδαλωδώς ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των πολυεθνικών
για να προσελκύσουν επενδύσεις
στο έδαφός τους και όσες θέσεις
εργασίας τις συνοδεύουν.

●
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Οι τέσσερις χώρες
που εφαρμόζουν
την πρακτική
Οπως ανέφερε η Κομισιόν τον
Μάιο, τέσσερις χώρες-μέλη της
Ε.Ε., Ολλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Ουγγαρία, εφαρμόζουν συστηματικά αυτήν την
πρακτική, που διευκολύνει επιχειρηματικούς κολοσσούς πολυεθνικών να ελαχιστοποιούν τη
φορολογική τους επιβάρυνση και
συχνά να καταβάλλουν σχεδόν
μηδενικούς φόρους. Προλείανε,
έτσι, το έδαφος ώστε να μπορούν
άλλες χώρες-μέλη να εντείνουν
τις πιέσεις στις κυβερνήσεις των
τεσσάρων χωρών για να καταργήσουν τις ειδικές φορολογικές
συμφωνίες προκειμένου να μη
διακινδυνεύσουν την απόρριψη
των μεταρρυθμιστικών τους προγραμμάτων και το μερίδιό τους
από τα κεφάλαια του Ταμείου
Ανάκαμψης. ∆ιπλωματικές πηγές της Ε.Ε. εκφράζουν φόβους,
όμως, πως ίσως οι κυβερνήσεις
ορισμένων χωρών δεν θα θελήσουν να απορρίψουν τα μεταρρυθμιστικά προγράμματα άλλων
χωρών, φοβούμενες κινήσεις
αντεκδίκησης και απόρριψη των
δικών τους προγραμμάτων. Γι’
αυτό και η Κομισιόν μερίμνησε
να έχει ως εναλλακτική το άρθρο
116, ώστε να δώσει ώθηση στο
θέμα όποια και αν η στάση των
εταίρων. «Είμαι αποφασισμένος
να αξιοποιήσω όσες δυνατότητες
μας προσφέρουν οι ευρωπαϊκές
συνθήκες», τόνισε ο κ. Τζεντιλόνι, και εξήγησε πώς η υφιστάμενη νομική διαδικασία μπορεί να
καταστήσει χρονοβόρα και μακροσκελή την ψήφιση των προτάσεων της Κομισιόν. Ακόμη, και
το άρθρο 116, βέβαια, μπορεί να
προσκρούσει σε ένα ομαδικό βέτο που θα προβάλουν από κοινού
όσες χώρες-μέλη προσφέρουν
ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς
σε ξένες επιχειρήσεις.
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Ωθηση από ανάκαμψη κινεζικής αγοράς και ηλεκτρονικές πωλήσεις

Ετοιμος να μεταφέρει από το Ηνωμένο Βασίλειο στη Γερμανία περιουσιακά του στοιχεία, των οποίων
η συνολική αξία φθάνει στα 200
δισ. ευρώ, εμφανίζεται ο αμερικανικός τραπεζικός όμιλος της
JP Morgan Chase, όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του
ειδησεογραφικού πρακτορείου
Ρόιτερς. Στις αρχές της χρονιάς
είχε ήδη ανακοινώσει ότι, εκτιμώντας τις συνέπειες που θα έχει
δυνητικά η έξοδος της Βρετανίας
από την Ε.Ε. στις δραστηριότητές
του, θα ενίσχυε τις δομές του στη
γαλλική πρωτεύουσα.
Πάντως, μέχρι στιγμής η JP
Morgan Chase δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια θα είναι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα μετακινήσει από τη Γηραιά Αλβιώνα
προς τη Γερμανία. Πάντως, παραδοσιακά, σε τέτοια περιπτώσεις
συμπεριλαμβάνονται τόσο χρήματα σε ρευστό, όσο και ομόλογα,
τίτλοι και μετοχές, που κρατούν
ως απόθεμα οι τράπεζες και τα
χρησιμοποιούν για τις επενδύσεις των πελατών τους.
Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο
αυτό ότι σε ανάλογης φιλοσοφίας
κινήσεις έχουν προβεί ήδη ή σχεδιάζουν να το κάνουν και άλλοι
διεθνούς βεληνεκούς χρηματοπιστωτικοί όμιλοι. Η βρετανική
Barclays, παραδείγματος χάριν,
έγινε γνωστό πως μετέφερε το
παρελθόν έτος τα κεντρικά ευρωπαϊκά της γραφεία, καθώς και
περιουσιακά στοιχεία της τάξεως
των 200 δισ. ευρώ από το Λονδίνο στο ∆ουβλίνο. Επιπλέον, ο όμιλος συμβούλων επιχειρήσεων και
λογιστικών ελέγχων της ΕΥ μετέφερε από το Λονδίνο σε άλλα

Με ευκολία φαίνεται πως ανακάμπτει από τις επιπτώσεις της πανδημίας ο αμερικανικός κολοσσός
αθλητικών ειδών Nike, ο οποίος
είδε τα έσοδά του να ανέρχονται
το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού του έτους σε 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια και να υπερσκελίζουν τις προβλέψεις των αναλυτών
για 9,11 δισεκατομμύρια δολάρια.
Οταν ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της Nike, η τιμή της μετοχής της εκτινάχθηκε έως και 12%,
ενώ μέχρι και το κλείσιμο της Τρίτης στο χρηματιστήριο της Νέας
Υόρκης είχε ενισχυθεί 15% από
τις αρχές της χρονιάς, αναφέρει
το Bloomberg. Οι επενδυτές αναρωτιόνταν πώς η Nike διαχειρίστηκε την κρίση της πανδημίας
και οι απαντήσεις που τους έδωσε
ήταν ικανοποιητικές. Το προηγούμενο τρίμηνο (το τέταρτο τρίμηνο
του οικονομικού έτους 2019-2020),
πάντως, εξαιτίας των μειωμένων
πωλήσεων είχε εμφανίσει απροσδόκητες ζημίες και περιστολή των
περιθωρίων κέρδους. Με τα τωρινά
δεδομένα φαίνεται πως αποκαθιστά δυναμικά τις δραστηριότητές
της χάρη στις ζωηρές ψηφιακές
συναλλαγές και στην ανάκαμψη
της αγοράς της Κίνας. Και δεν είναι καθόλου τυχαία η διαπίστωση
της Nike ότι η πανδημία επέδρασε
καταλυτικά στις καταναλωτικές
συμπεριφορές και προτιμήσεις,
όπερ σημαίνει ότι ολοένα και περισσότερο ο κόσμος θα κάνει αγορές από το ∆ιαδίκτυο και ολοένα
και λιγότερο θα επισκέπτεται τα
φυσικά (της) καταστήματα.

Χωρίς ανταγωνισμό
Κατά τον διευθύνοντα σύμβουλο της αμερικανικής εταιρείας, Τζον Ντόναχο, «κανένας δεν
μπορεί να συμβαδίσει με τον ρυθμό
με τον οποίο λανσάρουμε τα νέα
προϊόντα μας στην αγορά, χωρίς να
μας εμποδίζουν τα κωλύματα της
πανδημίας». Ο Τζον Ντόναχο, βετεράνος από τη στελεχιακή θητεία

A.P.

Η Nike ξεπερνάει γρήγορα
τις συνέπειες της πανδημίας

Η JP Morgan μειώνει
τη δραστηριότητά της
στη Βρετανία λόγω Brexit

Η Nike έχει καταφέρει να διαθέτει ολοένα και περισσότερα προϊόντα απευθείας στους καταναλωτές. Ετσι, δεν
εξαρτάται τόσο όσο στο παρελθόν από εξωτερικούς λιανεμπόρους και αυτό προβλέπει να την ωφελήσει και τώρα,
σε καιρό πανδημίας, και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Κατά το πρώτο τρίμηνο
του οικονομικού της
έτους εμφάνισε
έσοδα 10,6 δισ. δολ.,
υπερβαίνοντας κατά
πολύ τις εκτιμήσεις
των αναλυτών.
του σε εταιρείες της Σίλικον Βάλεϊ,
ανέλαβε τα ηνία της Nike φέτος τον
Ιανουάριο. «∆υναμώνουμε ολοένα
και περισσότερο στα πεδία εκείνα
που έχουν και τη μεγαλύτερη σημασία. Στο υπάρχον πλαίσιο και
στις συνθήκες όπως διαμορφώνονται μπορούμε να έχουμε άριστες
επιδόσεις», πρόσθεσε. Αξίζει να
σημειωθεί ότι το πρώτο τρίμηνο
του οικονομικού έτους οι πωλήσεις
δεν ενισχύθηκαν, αλλά ελαττώθηκαν λίγο, κατά 1%, εν συγκρίσει με

την αντίστοιχη περίοδο του 2019,
ενώ οι αναλυτές περίμεναν πολύ
χειρότερες επιδόσεις. Συν τοις άλλοις, η Nike καλυτέρευσε και τα
περιθώρια κέρδους περισσότερο
από όσο αναμενόταν. Το τρέχον
οικονομικό έτος η Nike εκτιμά ότι
τα περιθώρια κέρδους από τις χονδρικές πωλήσεις θα παραμείνουν
αμετάβλητα, ενώ οι πωλήσεις ειδών χωρίς έκπτωση θα έχουν κάποια αύξηση, αλλά μετά το δεύτερο
εξάμηνο του οικονομικού έτους.
Ο αμερικανικός κολοσσός αθλητικών ειδών ένδυσης και υπόδησης έχει ενδυναμώσει τις προσπάθειές του να διαθέτει ολοένα και
περισσότερα προϊόντα απευθείας
στους καταναλωτές, με αποτέλεσμα αφενός να αυξάνονται οι πωλήσεις αυτές –κατά 12% το πρώτο
τρίμηνο–, αφετέρου να περικόπτονται θέσεις εργασίας. Αυτό το είδος της πώλησης σημαίνει πως η
Nike δεν εξαρτάται τόσο όσο στο
παρελθόν από εξωτερικούς λιανε-

μπόρους και αυτό προβλέπει ότι θα
την ωφελήσει και τώρα, σε καιρό
πανδημίας, και σε μακροπρόθεσμο
ορίζοντα. Εν τω μεταξύ, τα παραδοσιακά καταστήματα γενικά και
των εμπορικών κέντρων ειδικότερα έχουν πληγεί σοβαρά λόγω
ιού. Επιπλέον, θετικά συνέβαλε
στα αποτελέσματα της Nike και
η ανταπόκριση της Κίνας, η οποία
συνεχίζει να ανακάμπτει από την
πανδημία σταθερά, όπως επισημαίνει το Bloomberg. Το πρώτο
τρίμηνο οι πωλήσεις εκεί είχαν
παρουσιάσει αύξηση 6%, δεδομένου ότι η χώρα εξήλθε ταχύτερα
από το καθεστώς των lockdown
και η κυβέρνηση παρωθεί τους
πολίτες να ασκούνται περισσότερο – κάτι ιδιαίτερα ευνοϊκό για
εταιρείες όπως η Nike. Τέλος, oι
πωλήσεις της στη Βόρεια Αμερική,
όπου ανά πολιτεία η αντίδραση
στην πανδημία διαφοροποιήθηκε, οι πωλήσεις της ελαττώθηκαν
2% το εν λόγω διάστημα.

Οι καταναλωτές προτιμούν εκπτωτικές αλυσίδες
Αν υπάρχει κάτι το οποίο διαφοροποιεί τη συμπεριφορά των καταναλωτών πριν από και μετά την
πανδημία, αυτό έχει να κάνει με
το τι και πού ψωνίζουν. Το βέβαιο
είναι πως στρέφονται πλέον μαζικά
στην ψηφιακή κατανάλωση, όπως
παρατηρούν αναλυτές, συνήθεια
που κλιμακώθηκε εξ ανάγκης τις
ημέρες του εγκλεισμού και της καραντίνας, αλλά φαίνεται πως θα
παγιωθεί. Επιπλέον, στρέφονται
και σε εκπτωτικές αλυσίδες, αν και
αυτές δεν έχουν απαραιτήτως και
ηλεκτρονικά καταστήματα, όπως
αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά
του το Bloomberg. Μία από αυτές είναι η B&M European Value
Retail, η οποία πρόσφατα εντάχθηκε στον δείκτη FTSE 100 του
Χρηματιστηρίου του Λονδίνου,
ενώ πέρυσι είχε αποχωρήσει ένας
πρώην κολοσσός του κλάδου, η
Μarks & Spencer. Και αυτή η εξέλιξη σηματοδοτεί και μια νέα εποχή
στο λιανεμπόριο, κατά την οποία
μια σχετικά άγνωστη εκπτωτική
αλυσίδα βγάζει λεφτά, πλημμυρίζοντας τα νοικοκυριά με διάφορα
είδη σε χαμηλότατες τιμές. Χάρις
στη δραστηριότητά της αυτή η
Β&Μ αποτιμάται δύο φορές περισσότερο από τη M&S. Η τελευταία,
η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, είχε εξαρχής ενταχθεί
στον FTSE 100, όταν συγκροτήθηκε προ 30ετίας.
Η ραγδαία ανάπτυξη της εκπτωτικής αλυσίδας Β&Μ, ιδίως την
περίοδο της καραντίνας, προξενεί
ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη, διότι
δεν δραστηριοποιείται στο ∆ιαδίκτυο. Λειτουργεί παραδοσιακά με
φυσικά καταστήματα, προσελκύοντας ακόμη πελάτες σε αυτά. Από
τις Primark, Pepco, B&M στην Ευρώπη μέχρι την Dollar General στις
ΗΠΑ και τη Miniso, που ξεκίνησε

Η βρετανική εμπορική επιχείρηση Β&Μ θα αυξήσει τα καταστήματά της
από 656 σε τουλάχιστον 950 στο άμεσο μέλλον.

Ακόμη και όταν
δεν έχουν ηλεκτρονικά καταστήματα,
λόγω των πολύ
χαμηλών τιμών.
από τη Νοτιοανατολική Ασία, οι
εκπτωτικές αλυσίδες καταγράφουν
κέρδη ασχέτως του γεγονότος ότι η
παρουσία τους στο ∆ιαδίκτυο είναι
είτε περιορισμένη είτε μηδενική.
Το καταναλωτικό κοινό προτιμά
να ψωνίζει κανονικά από τα καταστήματα των εκπτωτικών αλυσίδων, διότι, εάν έκανε τις παραγ-

γελίες του ηλεκτρονικά, η όποια
ωφέλεια είχε με τις χαμηλές τιμές
θα εξαφανιζόταν λόγω μεταφορικών. Η ύφεση που ταλαιπωρεί λόγω κορωνοϊού την παγκόσμια οικονομία, πέραν της μετατόπισης
της κατανάλωσης στο ∆ιαδίκτυο,
έκανε τους ανθρώπους να μην ξοδεύουν εύκολα.
Και αυτό αποτυπώθηκε στις
αλυσίδες καταστημάτων και στα
πολυκαταστήματα, που απευθύνονται στα μεσαία εισοδήματα και
που βρέθηκαν στο μέσον μιας δίνης – στις ΗΠΑ φέτος εκτιμάται
πως θα κλείσουν 25.000 καταστήματα, κυρίως στα εμπορικά κέντρα.
Στην περίπτωση της Miniso,
αυτή ιδρύθηκε το 2013 και μέ-

χρι σήμερα έχει δημιουργήσει
ένα εκτεταμένο δίκτυο 4.200 καταστημάτων σε 80 χώρες, όπου
μεταξύ άλλων πουλάει ακουστικά
για 2,20 δολάρια και καλλυντικά
για 1,5 δολάριο. Ο Αντι Μποντ,
διευθύνων σύμβουλος της Pepco,
η οποία διατηρεί καταστήματα με
τις επωνυμίες Poundland, Pepco
και Dealz στην Ευρώπη και ανοίγει συνεχώς εκατοντάδες, επισημαίνει πως θα επέλθει δημογραφική αλλαγή. «Μετά τη διεθνή
χρηματοπιστωτική κρίση, οι άνθρωποι της μεσαίας τάξης στράφηκαν σε εκπτωτικές αλυσίδες
σούπερ μάρκετ τύπου Aldi και
Lidl, αλλά σήμερα το φαινόμενο
αυτό επεκτείνεται και στα καταστήματα γενικού εμπορίου»,
υπογραμμίζει.
«Πολλοί θα βρεθούν πιεσμένοι
οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας
κι εμείς θα πάμε καλά, διότι προσφέρουμε χαμηλές τιμές και προϊόντα που συνιστούν καλή αγορά».
Οπως αναφέρει το Bloomberg,
ακόμη και προ κορωνοϊού, ο οποίος προκάλεσε τη δεινότερη ύφεση των τελευταίων 100 ετών στη
Βρετανία, η εταιρεία δεδομένων
GlobalData είχε προβλέψει ότι η
αξία των εκπτωτικών αλυσίδων
στη χώρα έως το 2022 ενδέχεται
να εκτιναχθεί κατά 36% στα 32,5
δισεκατομμύρια στερλίνες. Χαρακτηριστική περίπτωση η βρετανική Β&Μ, η οποία θα αυξήσει
τα καταστήματά της από 656 σε
τουλάχιστον 950 στο άμεσο μέλλον. Τέλος, η Primark, που πουλάει φθηνά μπλούζες, φορέματα
και φούστες, επίσης ανοίγει καταστήματα, μεταξύ των οποίων
και ένα στο Παρίσι στη διάρκεια
της πανδημίας. Την πρώτη ημέρα
το επισκέφθηκαν περισσότεροι
των 1.000 πελατών.

οικονομικά κέντρα της Ε.Ε. περιουσιακά στοιχεία σχεδόν 1 τρισ.
ευρώ. Οσο δε πλησιάζει ο καιρός
της επίσημης λήξης της μεταβατικής περιόδου για το Ηνωμένο Βασίλειο την 31η ∆εκεμβρίου αλλά
και κατόπιν το 2021, αναμένεται
πως οι κινήσεις αυτές θα επιταθούν. Ενδεχομένως να μεταφραστούν σε ταχεία αποεπένδυση
εκ μέρους των τραπεζικών ιδρυμάτων, που έχουν τα κεντρικά
γραφεία τους στο Λονδίνο. Εν τω

Θα μεταφέρει από τη
Βρετανία στη Γερμανία
περιουσιακά στοιχεία
αξίας 200 δισ. ευρώ.
μεταξύ, και οι ίδιες οι ρυθμιστικές αρχές σε οικονομικούς/χρηματοπιστωτικούς κόμβους, όπως
η Φρανκφούρτη και το ∆ουβλίνο,
ζητούν από τις τράπεζες να καταχωρίσουν κατά τόπους τα περιουσιακά τους στοιχεία. Από εδώ
και στο εξής, οι πελάτες –θεσμικοί και λιανικοί– της JP Morgan
Chase και όλων των άλλων τραπεζών, με τις οποίες συναλλάσσονταν, θα έχουν να κάνουν με
τα τοπικά τους παραρτήματα σε
κάθε μία χώρα διαφορετική παρά
με τις θυγατρικές τους, οι οποίες
είχαν έδρα στη Βρετανία.
Με τα δεδομένα προ της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, οι παγκοσμίου εύρους τράπεζες χρησιμοποιούσαν
τη χώρα αυτή ως πύλη για την
ενιαία αγορά και ως εφαλτήριο.

Φθηνό ηλεκτρικό I.X. σε τρία
χρόνια υπόσχεται ο Μασκ
Το μέλλον της δημοφιλούς βιομηχανίας ηλεκτρικών οχημάτων, Tesla,
παρουσίασε ο ιδρυτής της, Ελον
Μασκ, που δεσμεύθηκε σε εκδήλωση με τίτλο «Η Ημέρα της Μπαταρίας» ότι σε τρία χρόνια από σήμερα
και χάρη στην τεχνολογική πρόοδο,
τα οχήματά του θα είναι προσβάσιμα σε κάθε βαλάντιο. Αυτό θα καταστεί δυνατόν λόφω της μείωσης
κατά το ήμισυ της τιμής των μπαταριών του ηλεκτρικού οχήματος,
που αποτελούν το πιο δαπανηρό
εξάρτημά του.
Η φιλόδοξη ανακοίνωση του
Μασκ δεν έμοιασε, όμως, να πείθει τους επενδυτές, με την τιμή της
μετοχής της Tesla να σημειώνει υποχώρηση της τάξεως του 5% χθες το
πρωί στη Γουόλ Στριτ. Πηγή της
ανησυχίας των αγορών είναι η δήλωση του ιδιόρρυθμου ιδρυτή της
εταιρείας, ο οποίος παραδέχθηκε ότι
το σχέδιό του για κατασκευή ισχυρότερης αλλά φθηνότερης μπαταρίας «χρειάζεται ακόμη δουλειά».
Εάν ο Μασκ εκπληρώσει τη δέσμευσή του και το κόστος κατασκευής των μπαταριών μειωθεί στο
μισό, και η αυτονομία των οχημάτων διπλασιασθεί, τα Tesla θα γίνουν σίγουρα από τα πιο δημοφιλή αυτοκίνητα στην αμερικανική
αγορά. Στόχος του Μασκ είναι η
κατασκευή οικονομικού ηλεκτρι-

κού οχήματος, που θα κοστίζει γύρω
στις 25.000 δολάρια στον αγοραστή
του, σε χρονικό ορίζοντα τριετίας. Ο
Μασκ συνηθίζει, όμως, να υπόσχεται επαναστατικές καινοτομίες, οι
οποίες απαιτούν περισσότερο χρόνο από όσο είχε υπολογίσει αρχικά.
Στην παρουσίασή του, ο Μασκ
εξήγησε τις καινοτομίες που έχει υιοθετήσει στο πιλοτικό εργοστάσιο
μπαταριών της Tesla στο Φρέμοντ
της Καλιφόρνιας, όπου η εταιρεία
διατείνεται ότι έχει επινοήσει μέθοδο κατασκευής των μπαταριών,
σε χρόνο επτά φορές ταχύτερο από
κάθε άλλο ανταγωνιστή της. Κλειδί
της επιτυχίας αυτής είναι η χρήση
«ξηρής μεθόδου» κατασκευής των
μπαταριών, στην οποία η πηγή ενέργειας του οχήματος κατασκευάζεται
στο εσωτερικό του αυτοκινήτου και
όχι σε διαφορετικό χώρο, για να προσαρμοσθεί αργότερα στο πλαίσιο,
όπως γίνεται συνήθως. Η μέθοδος
αυτή εξοικονομεί πολύ χρόνο, απελευθερώνοντας τη γραμμή παραγωγής για άλλες εργασίες.
Η τιμή-κλειδί των 25.000 δολαρίων δεν επελέγη τυχαία από τον
Μασκ, καθώς τόσο κοστίζουν τα
δύο δημοφιλέστερα αυτοκίνητα
με κινητήρες εσωτερικής καύσης
στις ΗΠΑ, το Honda Accord και το
Toyota Camry.
REUTERS
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Δανειακό
πρόγραμμα
96,2 δισ. για
τη Γερμανία
Δεν θα ακολουθήσει τον κανόνα
του μηδενικού ελλείμματος λόγω κρίσης
Εχοντας αναγκαστικά αναβάλει επ’
αόριστον την επιστροφή στην παραδοσιακή γερμανική λιτότητα, ώστε
να αντιμετωπίσει τον οικονομικό
αντίκτυπο της πανδημίας, το Βερολίνο σχεδιάζει νέο δανεισμό ύψους
96,2 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος.
Τη νέα έκδοση χρέους προβλέπει ο
προϋπολογισμός που ενέκρινε ο κυβερνητικός συνασπισμός υπό την
Αγκελα Μέρκελ.
Με τον προϋπολογισμό αυτόν
αναστέλλεται, άλλωστε, για δεύτερο
συναπτό έτος το λεγόμενο «φρένο
χρέους» που έχει ενσωματωθεί στο
γερμανικό σύνταγμα. Εν ολίγοις,
η Γερμανία θα εκμεταλλευθεί ξανά την ισχυρή δημοσιονομική της
θέση και θα εκδώσει χρέος για να
διευκολύνει την οικονομία της να
ανακάμψει από τη χειρότερη ύφεση
των τελευταίων δεκαετιών.
«Θα δράσουμε αποφασιστικά,
έστω κι αν μας κοστίσει πολλά χρήματα», σχολίασε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς, ενώ
υπενθύμισε στους Γερμανούς ότι
«έως τώρα η δημοσιονομική μας
πολιτική έχει βοηθήσει τη χώρα να
αντιμετωπίσει την κρίση επιτυχώς

γι’ αυτό και συνεχίζουμε στην ίδια
πορεία».
Ο νέος δανεισμός που αποφάσισε
το Βερολίνο είναι σαφώς μικρότερος
από το ρεκόρ των περίπου 218 δισ.
ευρώ που δανείστηκε στη διάρκεια
του τρέχοντος έτους. Στόχος του
πρωτοφανούς δανεισμού ήταν να
χρηματοδοτήσει με το υπερβολικό
για τα γερμανικά δεδομένα ποσό
των 460 δισ. ευρώ τα μέτρα στήριξης της γερμανικής οικονομίας.
Η πανδημία στάθηκε καθοριστική
για το Βερολίνο, καθώς τον Μάρτιο
ανάγκασε την κυβέρνηση Μέρκελ
να διακόψει την πολιτική των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, τη
γνωστή ως πολιτική «μηδενικού ελλείμματος».

Επενδύσεις
Η Γερμανίδα καγκελάριος και ο
υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς
έχουν, αντισταθεί έως τώρα στις
πιέσεις μερίδας στελεχών του κυβερνητικού συνασπισμού και ιδιαιτέρως του συντηρητικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU)
που ζητούν επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία από το επόμενο

Η καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ και ο υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς αντιστέκονται στις πιέσεις μερίδας στελεχών του κυβερνητικού συνασπισμού και
ιδιαιτέρως του συντηρητικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) που ζητούν επιστροφή στη δημοσιονομική πειθαρχία από το επόμενο έτος.

Τα φορολογικά έσοδα
έως το 2023 θα είναι
μειωμένα κατά 173,5
δισ. σε σύγκριση με
τις προ πανδημίας
προβλέψεις.
έτος. Αντιθέτως, το επόμενο έτος οι
δαπάνες του Βερολίνου αναμένεται
να φτάσουν στα 413,4 δισ. ευρώ εκ
των οποίων τα 55,2 δισ. προορίζονται για επενδύσεις. Η κυβέρνηση
ενέκρινε, άλλωστε, σχέδιο δαπανών
για την περίοδο των τριών ετών που
ακολουθούν, από το 2022 μέχρι και
το 2024, που προβλέπουν, πάντως,
σημαντική μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και σταδιακή
επαναφορά του θεσμοθετημένου
ορίου για τον δανεισμό. Η Γερμανία προβλέπει, άλλωστε, τώρα πως

παρά τη λαίλαπα της πανδημίας,
το ΑΕΠ της θα συρρικνωθεί φέτος
μόνον κατά 5,2%, όπως είναι και η
τελευταία εκτίμηση του γερμανικού
οικονομικού ινστιτούτου Ifo και όχι
κατά 6% όπως ήταν η αρχική δυσοίωνη εκτίμηση της κυβέρνησης.
Οπως τονίζει, πάντως, σχετικό
ρεπορτάζ του Bloomberg, παραμένει ορατός ο αντίκτυπος της κρίσης.
Σύμφωνα με στοιχεία και εκτιμήσεις
του υπουργείου Οικονομικών, τα φορολογικά έσοδα θα εξακολουθήσουν
να μειώνονται. Εκτιμάται, έτσι, ότι
στο διάστημα από το τρέχον έτος
μέχρι και το 2023 θα υπολείπονται
συνολικά κατά 173,5 δισ. ευρώ σε
σύγκριση με τις προ πανδημίας προβλέψεις της κυβέρνησης.
Οπως έχει ήδη καταστήσει σαφές η κυβέρνηση, θα χρειαστεί να
ληφθούν πρόσθετα μέτρα για να
γεφυρωθεί το χάσμα χρηματοδότησης. Η τοποθέτησή της αυτή σηματοδοτεί έμμεσα την έναρξη μιας

δημόσιας αντιπαράθεσης περί του
κατά πόσον θα χρειαστούν αυξήσεις φόρων ή περικοπές δαπανών.
Ηδη, ο Ερικ Σβάιτζερ, επικεφαλής της ένωσης γερμανικών επιχειρήσεων DIHK, έχει τοποθετηθεί στο θέμα τονίζοντας ότι «τελικά
όσες επιχειρήσεις πληγούν από την
πανδημία θα μπορούν να ανακάμψουν και να αντεπεξέλθουν στον
διεθνή ανταγωνισμό μόνον αν δεν
έχουν να αντιμετωπίσουν σημαντικά υψηλότερους φόρους από τους
ανταγωνιστές τους».

Πράσινο ομόλογο
Στο πλαίσιο του εκτεταμένου για
τα γερμανικά δεδομένα δανεισμού,
το Βερολίνο εξέδωσε στις αρχές Σεπτεμβρίου το πρώτο πράσινο ομόλογο της χώρας. Πρόκειται για δεκαετές ομόλογο που συγκέντρωσε
παραγγελίες ύψους 30 δισ. ευρώ. Το
Βερολίνο σχεδιάζει μάλιστα να εκδώσει το τέταρτο τρίμηνο του έτους

ένα ακόμα πράσινο ομόλογο αλλά
με διαφορετικό χρόνο ωρίμανσης.
Αν υλοποιήσει το σχέδιό της αυτό,
τότε η Γερμανία θα έχει εκδώσει φέτος πράσινο χρέος συνολικής αξίας
περίπου 11 δισ. ευρώ.
Η Γερμανία είχε μείνει πίσω σε
σχέση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές
χώρες σε ό,τι αφορά την έκδοση
πράσινων ομολόγων, των ομολόγων
που εκδίδονται με στόχο τη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων και
σχεδίων φιλικών προς το περιβάλλον. Στα τέλη του περασμένου μήνα, όμως, ο Γερμανός υφυπουργός
Οικονομικών Γκεργκ Κούκις δήλωσε πως η μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρώπης σχεδιάζει τώρα να εξελιχθεί σε χώρα αναφοράς σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις πράσινου χρέους
στη Γηραιά Ηπειρο. Εν ολίγοις, η
Γερμανία επιδιώκει να καταλάβει
στην αγορά πράσινων ομολόγων
θέση ανάλογη με εκείνη της συμβατικής αγοράς χρέους.

Ανακόπτεται η πορεία ανάκαμψης της βρετανικής οικονομίας
Ο κίνδυνος μιας νέας γενικευμένης
αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας στη Βρετανία, σε μια στιγμή που ήδη η ανάκαμψη της οικονομίας της φαίνεται ασταθής, έχει ως
αποτέλεσμα τη συνεχή υποχώρηση
της στερλίνας. Την περασμένη βδομάδα το βρετανικό νόμισμα υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα των
τελευταίων δύο μηνών καταγράφοντας πτώση 0,5% στο 1,2676 δολ.

Αναστολή
Είχε προηγηθεί δήλωση του
υπουργού Εξωτερικών Ντόμινικ
Ράαμπ, πως δεν μπορεί να αποκλειστεί μια νέα γενικευμένη αναστολή της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας. Λίγες ώρες
νωρίτερα, άλλωστε, ο Βρετανός
πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει
τους νέους αυστηρότερους περιορισμούς, όπως η μείωση του ωραρίου των εστιατορίων και των μπαρ
μέχρι τις 10 το βράδυ αλλά και μια
ισχυρή σύσταση για τηλεργασία.
Με τους νέους περιορισμούς
ανακόπτεται η πορεία προς την

προεξοφλεί πως αν η κυβέρνηση
κλείσει για δύο εβδομάδες όλο τον
κλάδο των εστιατορίων, μπαρ και
ξενοδοχείων, θα μειωθεί κατά τουλάχιστον 2 εκατοστιαίες μονάδες
το βρετανικό ΑΕΠ.

Προβλέπεται
μηδενική μεταβολή
του ΑΕΠ κατά
το τέταρτο τρίμηνο
του 2020.
πλήρη επαναλειτουργία της βρετανικής οικονομίας και την αναθέρμανση της ανάπτυξης. Εντείνεται,
έτσι, η ανησυχία για μια επανάληψη των όσων έγιναν τον Μάρτιο,
όταν η διακοπή κάθε δραστηριότητας οδήγησε τη βρετανική οικονομία στη μεγαλύτερη ύφεση των
τελευταίων 100 και πλέον ετών.
Τότε, το δεύτερο τρίμηνο, η βρετανική οικονομία συρρικνώθηκε
κατά 20% ενώ τώρα εκτιμάται πως
το τρίτο τρίμηνο ανέκαμψε δυναμικά κατά 15% χάρη στην άρση
των περιορισμών.
Τώρα οι προοπτικές διαγράφονται δυσοίωνες καθώς, παράλληλα με τους νέους περιορισμούς, η

Ζήτηση

Το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας στη Βρετανία βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο.
κυβέρνηση Τζόνσον σχεδιάζει να
ανακαλέσει ορισμένα από τα μέτρα στήριξης όπως, για παράδειγμα, τις επιδοτήσεις στους μισθούς
του ιδιωτικού τομέα. Σύμφωνα με
το ερευνητικό σκέλος της Bank

of America, την Bank of America
Global Research, η βρετανική οικονομία δεν θα σημειώσει καμία
ανάπτυξη ούτε το τέταρτο τρίμηνο
του έτους ούτε το πρώτο του επόμενου έτους. Παράλληλα η JPMorgan

Οπως, τονίζει σχετικό ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας
The Guardian, μόλις η κυβέρνηση
ανακάλεσε το πρόγραμμα που ενεθάρρυνε τις εξόδους για φαγητό σε
εστιατόρια, η ζήτηση στον κλάδο
υποχώρησε ραγδαία. Η βρετανική εφημερίδα επισημαίνει μάλιστα
πως η ανάκαμψη από την ύφεση
της πανδημίας είχε ήδη αρχίσει να
ανακόπτεται προτού κλιμακωθεί το
δεύτερο κύμα και ανακοινωθούν
νέοι περιορισμοί. Οπως αναφέρει
η εταιρεία ερευνών Cips/Markit,
το επίπεδο της οικονομικής δραστηριότητας βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Ιούνιο, η
προοπτική των επιχειρήσεων είναι
η χαμηλότερη από τον Μάιο, ενώ
αυξάνονται διαρκώς οι απολύσεις.

Παράλληλα, ο δείκτης υπευθύνων
προμηθειών (ΡΜΙ) καταδεικνύει
πως η οικονομία εξακολούθησε να
αναπτύσσεται τον Σεπτέμβριο αλλά με ρυθμό που επιβραδύνεται
σε σχέση με τον περασμένο μήνα,
όταν είχε αυξηθεί η κατανάλωση
στα εστιατόρια της χώρας.
Η εικόνα της βρετανικής οικονομίας είναι δυσοίωνη σε μια
στιγμή που μεταξύ οικονομικών
αναλυτών του City του Λονδίνου
αρχίζει να διαμορφώνεται η πεποίθηση πως το τέλος του τρέχοντος έτους θα είναι πραγματικά δύσκολο για τη Βρετανία. Την
απαισιοδοξία εντείνουν, άλλωστε,
τα στοιχεία για την Ευρωζώνη, καθώς κατατείνουν σε στασιμότητα
της οικονομίας. Οπως τόνισε στον
Guardian ο Σαμ Τομπς, επικεφαλής
των οικονομολόγων της Pantheon
Maroeconomics, «όπως ακριβώς
συνέβη και με το πρώτο κύμα της
πανδημίας, τα στοιχεία της Ευρωζώνης είναι ενδεικτικά του ποια θα
είναι η κατάσταση της οικονομίας
σε λίγες εβδομάδες».

Εσοδα 3,5 τρισ. δολαρίων απώλεσαν οι εργαζόμενοι
Η πανδημία και ο οικονομικός της
αντίκτυπος έχουν πλήξει βαρύτατα
τους εργαζομένους ανά τον κόσμο,
αφαιρώντας το 1/10 των εισοδημάτων τους μέσα στους πρώτους εννέα μήνες του έτους.
Αυτό, όμως, θα δυσχεράνει περαιτέρω την ανάκαμψη των χειμαζόμενων οικονομιών. Τις εκτιμήσεις αυτές εξέφρασε το ∆ιεθνές
Γραφείο Εργασίας (ILO), που υπολογίζει το σύνολο των χαμένων
εσόδων σε πάνω από 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Κατέληξε σε
αυτό το ποσό βάσει του αριθμού
των ωρών εργασίας που έχουν χαθεί από την αρχή της πανδημίας.
Σύμφωνα με το ILO, ο συνολικός
αριθμός των ωρών εργασίας που
χάθηκαν στη διάρκεια του δευτέρου τριμήνου του 2020 είναι ακόμη μεγαλύτερος από τις αρχικές
εκτιμήσεις. Τώρα εκτιμά πως οι
συνολικές ώρες εργασίας ανά τον
κόσμο μειώθηκαν κατά 17,3% σε

Σύμφωνα με το ILO,
που υπολόγισε τις ώρες
εργασίας που έχουν
χαθεί από την αρχή
της πανδημίας.
σύγκριση με τα προ της πανδημίας επίπεδα και αντιστοιχεί στην
απώλεια μισού δισεκατομμυρίου
θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Στο ποσοστό αυτό συγκαταλέγονται, πάντως, και οι φαινομενικά χαμένες θέσεις εργασίας
οι μισθοί των οποίων επιδοτήθηκαν όταν ανεστάλη η οικονομική
δραστηριότητα. Συγκαταλέγονται
επίσης οι βραχυχρόνιες συμβάσεις,
καθώς και όσοι απολύθηκαν και
είναι άνεργοι ή ακόμη και έχουν
εγκαταλείψει την αγορά εργασίας.
Οπως τονίζει το ∆ιεθνές Γραφείο

Εργασίας, το άθροισμα όλων αυτών
των ετερόκλητων περιπτώσεων
σκιαγραφεί πόσο θα μειωθούν οι
καταναλωτικές δαπάνες εξαιτίας
της πανδημίας, δυσχεραίνοντας βέβαια την ανάκαμψη της οικονομίας.
Οι ώρες εργασίας που έχουν
χαθεί αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα πάντα με το ILO, το 10,7% του
παγκόσμιου εισοδήματος από εργασία. Το τρίτο τρίμηνο εκτιμάται
πως χάθηκαν τόσες ώρες εργασίας όσες αντιστοιχούν σε σύνολο
345 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Σε ό,τι
αφορά το τελευταίο τρίμηνο του
έτους, υπολογίζει πως το χαμένο
εισόδημα θα αντιστοιχεί σε 245
εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Σχολιάζοντας σχετικά ο Γκι Ρίντερ, γενικός διευθυντής του ILO,
αποδίδει τη μεγάλη απώλεια εισοδήματος των εργαζομένων στο
δεύτερο κύμα της πανδημίας, που

έχει πλήξει ήδη ορισμένα τμήματα
του πλανήτη. Το αποδίδει επίσης
και στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στις φτωχές χώρες έχουν πληγεί περισσότερο σε σύγκριση με
παλαιότερες οικονομικές κρίσεις.
Και ο λόγος δεν είναι άλλος, βέβαια,
από το ότι απασχολούνται σε τομείς στους οποίους απαιτείται φυσική επαφή μεταξύ των ανθρώπων
και δεν είναι εφικτή η τηλεργασία.
Την ίδια στιγμή, προειδοποιεί
για τους κινδύνους που εγκυμονεί
ο αποκλεισμός μεγάλου αριθμού
ανθρώπων από την αγορά εργασίας. Επισημαίνει, άλλωστε, πως ο
αριθμός των οικονομικά ανενεργών
ανθρώπων αυξήθηκε περισσότερο
από την ανεργία σε όλες τις χώρες
πλην των ΗΠΑ και του Καναδά.
Εχει, πάντως, αποδειχθεί ότι η επανένταξη των αδρανών ανθρώπων
στην αγορά εργασίας είναι πιο δύσκολη από την ανεύρεση εργασίας
για τους ανέργους.

Για το τελευταίο τρίμηνο του έτους προβλέπεται πως το χαμένο εισόδημα
θα αντιστοιχεί σε 245 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης.
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Οι τιμές πώλησης των κατοικιών
αυξήθηκαν ακόμα και στο lockdown

Το δεύτερο τρίμηνο ενισχύθηκαν πανελλαδικά 4,1%, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Αγοραστής είναι Ελληνας επιχειρηματίας
που δραστηριοποιείται στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας.

Πουλήθηκαν
τρεις βίλες έναντι
110 εκατ. ευρώ
στον Αστέρα
Βουλιαγμένης
Με συνολικό τίμημα πέριξ των 110 εκατομμυρίων ευρώ έγινε την Παρασκευή
το οικονομικό κλείσιμο της πώλησης
τριών εκ των 13 πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Οι υπογραφές είχαν πέσει
στα μέσα Ιουλίου και τώρα καταβλήθηκαν και τα σχετικά ποσά. Να σημειωθεί
πως το ποσό αυτό αφορά αθροιστικά
μόνον την απόκτηση και των τριών οικοπέδων μαζί, ενώ επιπλέον κεφάλαια
θα πρέπει να δαπανηθούν για την οικοδόμηση των κατοικιών. Αγοραστής
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι Ελληνας
επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται
στον χώρο της εμπορικής ναυτιλίας και
ειδικότερα στον κλάδο των δεξαμενοπλοίων, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί και τα προηγούμενα χρόνια μεταξύ
αυτών που είχαν ξεκινήσει σχετικές
συζητήσεις. Οι βίλες έχουν χωροθετηθεί
στο κύριο μέτωπο τη χερσονήσου της
Βουλιαγμένης προς τον Σαρωνικό, εκεί
όπου βρισκόταν το ξενοδοχείο «Αφροδίτη», το οποίο και έχει πλέον κατεδαφιστεί. Παράλληλα, σε προχωρημένο
στάδιο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις
και με άλλον αγοραστή που επίσης επιθυμεί να αγοράσει περισσότερες από
μία βίλες εκ των υπολοίπων 10. Σημειώνεται πως η καθεμία από τις 13 βίλες
χωροθετείται σε οικόπεδα που ξεκινούν
από 5 στρέμματα και φτάνουν μέχρι
και τα 8,6 στρέμματα. Η δομήσιμη επιφάνεια για καθένα από αυτά ξεκινάει
από 2.500 τετραγωνικά μέτρα και φτάνει
έως και 4.000 τετραγωνικά.

Σημαντική επιβράδυνση κατέγραψε η ανοδική πορεία των τιμών των κατοικιών κατά
τη διάρκεια του δεύτερου τριμήνου του
έτους, ωστόσο ο ρυθμός της αύξησης παραμένει σημαντικός αν ληφθεί υπόψη ότι
τη συγκεκριμένη περίοδο η οικονομία και
ασφαλώς και η αγορά ακινήτων υπολειτουργούσαν λόγω των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε
η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), σε πανελλαδικό επίπεδο, οι τιμές πώλησης κατοικιών
αυξήθηκαν κατά 4,1% κατά μέσον όρο σε
σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2019 και
έναντι αύξησης 6,6% κατά το φετινό πρώτο
τρίμηνο και 7,2% για το σύνολο του 2019.
Αισθητά μεγαλύτερη ήταν η αύξηση στη
μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας, όπου
η άνοδος κατά το δεύτερο τρίμηνο άγγιξε
το 6,8%. Ωστόσο, κατά τους πρώτους τρεις
μήνες του έτους η αύξηση είχε αγγίξει το
10,5%, ενώ αντίστοιχη ήταν η άνοδος και
<
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Στην Αθήνα η άνοδος
σε σχέση με πέρυσι
ήταν ακόμα μεγαλύτερη,
φθάνοντας το 6,8%.
στο σύνολο του 2019 (10,5%), επιβεβαιώνοντας τη σημαντική ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας. Στη Θεσσαλονίκη, η άνοδος
κατά το φετινό δεύτερο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 4,2% έναντι αύξησης 5,3% κατά
το πρώτο τρίμηνο και 6,9% για το σύνολο
του 2019.
Αντιστοίχως, όπως συνηθίζεται τα τελευταία χρόνια, τα νεόδμητα ακίνητα (έως
πέντε ετών) συνέχισαν να αυξάνονται σε
κόστος με ρυθμό ταχύτερο των παλαιότερων
διαμερισμάτων, παρότι τα τελευταία είναι
εκείνα που απαρτίζουν άνω του 95% του
συνολικού όγκου των αγοραπωλησιών.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, κατά το δεύτερο τρίμηνο τα νεόδμητα ενισχύθηκαν με ετήσιο
ρυθμό της τάξεως του 5,4% έναντι αύξησης
3,2% των παλαιότερων κατοικιών. Αντιστοίχως, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία
της ΤτΕ, το φετινό πρώτο τρίμηνο οι τιμές
των νεόδμητων ενισχύθηκαν κατά 7,7%
έναντι 6% των παλαιών κατοικιών. Συνολικά
το 2019 η άνοδος είχε διαμορφωθεί σε 7,7%

για τα καινούργια και 6,9% για τα μεταχειρισμένα ακίνητα. Πάντως, με δεδομένο
ότι τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος
ανέκαθεν παρουσίαζαν μια χρονική καθυστέρηση σε σχέση με τα ισχύοντα στην
αγορά, εκτιμάται ότι τα επόμενα τρίμηνα
θα αποτυπώνουν με μεγαλύτερη σαφήνεια
την αρνητική επίδραση της πανδημίας
στις τιμές των κατοικιών.

Απόντες οι ξένοι
Αλλωστε, ένα σημαντικό ποσοστό της
ζήτησης απουσιάζει επί μήνες από την
αγορά, καθώς οι ξένοι αγοραστές δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν την έντονη δραστηριότητα που είχαν παρουσιάσει την προηγούμενη διετία. Η αδυναμία πολλών υποψήφιων αγοραστών να ταξιδέψουν στην
Ελλάδα και να προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις έχει στερήσει από την ελληνική
κτηματαγορά τον σημαντικότερο κινητήριο
μοχλό της σε επίπεδο συναλλαγών, ιδίως

ΑΡΘΡΟ

σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος, τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα
όσο και σε παραθεριστικές περιοχές. Το
ίδιο ισχύει και με περιοχές μεγάλης ζήτησης
για τουριστικά καταλύματα βραχυχρόνιας
μίσθωσης, όπου επίσης φέτος ο όγκος των
αγοραπωλησιών έχει καταρρεύσει σε σχέση
με το 2019.
Σε ανάλυσή της για τις επιπτώσεις της
πανδημίας στην αγορά ακινήτων, η ΤτΕ
είχε επισημάνει νωρίτερα εντός του έτους
ότι περιοχές όπου η ζήτηση κατοικιών είχε
τροφοδοτηθεί κυρίως από ξένους επενδυτές
αναμένεται να πληγούν περισσότερο στην
παρούσα συγκυρία. Σύμφωνα με την ΤτΕ,
βραχυπρόθεσμα εκτιμάται ότι πιέσεις θα
δεχθεί η αγορά των διαμερισμάτων, ειδικά
των αστικών κέντρων, κυρίως εξαιτίας της
μείωσης του αγοραστικού ενδιαφέροντος
για βραχυχρόνια μίσθωση με τουριστικό
χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι αναλυτές
της ΤτΕ ανέφεραν ότι «η παρούσα υγει-

ονομική κρίση δημιουργεί αβεβαιότητα
στην αγορά κατοικιών, καθώς το αγοραστικό
ενδιαφέρον από το εξωτερικό έχει τουλάχιστον προσωρινά ανακοπεί, ενώ η αναστολή λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων
της χώρας για το διάστημα από τα μέσα
Μαρτίου έως και το τέλος Απριλίου 2020
συνέβαλε στην περαιτέρω αποδυνάμωση
της αγοράς». Σε κάθε περίπτωση, το βάθος
και η διάρκεια της υφιστάμενης κρίσης θα
καθορίσουν εντέλει και τη μεσοπρόθεσμη
πορεία των τιμών των κατοικιών. Αν, για
παράδειγμα, οι ξένοι επενδυτές επιστρέψουν
από το νέο έτος ή έστω κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2021, είναι εφικτή μια ταχύτερη
ανάκαμψη της αγοράς. Από την άλλη πλευρά, αν η παρούσα κρίση γεννήσει σημαντικό
αριθμό νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων,
η παροχή ρευστότητας από το τραπεζικό
σύστημα προς την αγορά ακινήτων θα περιοριστεί εκ νέου, μειώνοντας αντιστοίχως
και το αγοραστικό ενδιαφέρον.

/ Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Οι τάσεις στα εμπορικά και οικιστικά ακίνητα
Έχοντας διανύσει τώρα κάποιους
μήνες μέσα στην πανδημία, είμαστε
σε θέση να δούμε κάπως πιο ψύχραιμα τα πιθανά μονοπάτια που
μπορεί να ακολουθήσουν κάποιοι
σημαντικοί κλάδοι της αγοράς ακινήτων. Ας μην ξεχνάμε πως μέσα
στην εξίσωση δεν είναι μόνο η πανδημία, αλλά πολυάριθμες άλλες παράμετροι, οι οποίες βάζουν ή αφαιρούν το λιθαράκι τους για να σπρώξουν τα πράγματα προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Τα επίπεδα τιμών πώλησης, ενοικίων και ο αριθμός συναλλαγών
είναι σημαντικά στο βαθμό που καταγράφουν ακτινογραφικά τα δεδομένα τους ανά πάσα στιγμή. Εξίσου σημαντικά – αν όχι σημαντικότερα – είναι τα δεδομένα που
κρύβονται πίσω από την προσφορά
και τη ζήτηση και που συνήθως
είναι πολύ δυσκολότερα να αναλυθούν. Όμως αυτά δίνουν τη δυναμική διάσταση στο όλο σύστημα
και μπορούν να μας βοηθήσουν να
δούμε πού οδηγούμαστε.
Οι πρώτες αντιδράσεις όλων μας
παγκοσμίως ήταν ότι το να εργαζόμαστε από το σπίτι is the new thing. Στο υποθετικό και ακραίο σενάριο που αυτό το concept εφαρμοζόταν μόνιμα στο 100%, είναι αντιληπτό πως τα εμπορικά ακίνητα
σχεδόν θα εξαφανίζονταν. Με τον
όρο «εμπορικά ακίνητα» εννοούμε
δύο υποκατηγορίες: τα γραφεία και
τα καταστήματα. Είναι όμως λογικό

να αναμένουμε τέτοιο βαρύ πλήγμα
στα εμπορικά ακίνητα στην περίπτωση της Κύπρου;
Θα αποφύγω να απαντήσω μονολεκτικά, οπότε ας το δούμε σε
περισσότερη έκταση. Οι μικρές
επιχειρήσεις που στεγάζονται σε
γραφεία, συνήθως έχουν τους τρόπους να τηρούν τα μέτρα προστασίας που επιβάλλονται μέχρι τώρα
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Kάποια παραδοσιακά καταστήματα θα αντέξουν
περισσότερο στον χρόνο, αλλά δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι η πορεία
του τομέα του retail real
estate είναι φθίνουσα.
από τα διάφορα πρωτόκολλα αρκετά
εύκολα. Άρα από αυτή την άποψη
δεν προβλέπεται να υπάρξει αλλαγή
πλεύσης. Το θέμα είναι αν ο αρνητικός επηρεασμός στον τζίρο τους
είναι τέτοιος που θα τους αναγκάσει
να ψάξουν εναλλακτικές λύσεις. Η
κάθε επιχείρηση έχει τις ιδιαιτερότητες της και δεν μπορεί να εξαχθεί
το οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα, αν κάποιος δεν γνωρίζει το εύρος και το βάθος δανεισμού της,
τον τομέα δραστηριότητας της, το
πόσο μπορεί να κρατηθεί σε βάθος

Οι μικροί γραφειακοί χώροι το επόμενο διάστημα είναι ασφαλείς ως επενδυ-

τικό προϊόν, επειδή οι πολλές μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν απομονωμένα και αποσπασματικά να επηρεάσουν το σύνολο σε μεγάλο βαθμό.
χρόνου αν συνεχιστεί η πανδημία
κλπ. Θεωρώ όμως με αρκετό βαθμό
ασφαλείας πως οι μικροί γραφειακοί
χώροι το επόμενο διάστημα είναι
ασφαλείς ως επενδυτικό προϊόν,
επειδή οι πολλές μικρές επιχειρήσεις
δεν μπορούν απομονωμένα και αποσπασματικά να επηρεάσουν το σύνολο σε μεγάλο βαθμό. Επιπλέον
έχουμε και την κατηγορία των ιατρών οι οποίοι λόγω και ΓεΣΥ είναι
σε μια διαδικασία μαζικής αναζήτησης και διαμόρφωσης ιατρείων/
εξεταστηρίων οπότε δημιουργούνται

δυνατές θα έλεγα αντιστάσεις.
Η κατηγορία των μεγάλων γραφειακών χώρων είναι μια διαφορετική υπόθεση. Οι μεγάλοι οργανισμοί
είναι ήδη σε μια πορεία εφαρμογής
του concept of working from home,
αλλά τώρα που καταλαγιάζει η σκόνη
της πρώτης φάσης της πανδημίας,
φαίνεται να μειώνεται σε κάποιο
βαθμό και το εύρος ή βάθος εφαρμογής του. Σίγουρα στην τελική
ένα σεβαστό ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού θα εργάζεται από
το σπίτι, αλλά αυτό μάλλον θα γίνεται

κυκλικά και όλοι θα έχουν μέρες
που θα εργάζονται από τα γραφεία
τους κανονικά. Αυτό σημαίνει πως
βραχυπρόθεσμα δεν αναμένονται
αλλαγές σε αυτό το κομμάτι του real
estate. Μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα όμως μπορεί να δούμε
αρνητικό επηρεασμό επειδή στα
επεκτατικά πλάνα ενός εκάστου
των οργανισμών θα λαμβάνονται
υπόψη concepts όπως το hot - desking, τηλεδιασκέψεις, εφαρμογές
τεχνολογιών επαυξημένης τεχνητής
νοημοσύνης κλπ. Όλα αυτά θα αλλάξουν το ύφος, το μέγεθος, το όλο
στήσιμο των εταιρικών γραφείων
σε βαθμό που τα σημερινά «μοντέρνα» γραφεία θα μας θυμίζουν τα
γραφεία του βιομήχανου Κωσταντάρα της δεκαετίας του ’60 όπως τα
βλέπουμε με τον φακό του σήμερα.
Το retail space (εμπορικά καταστήματα) είναι δέσμιο παραδοξοτήτων. Έχουμε από τη μια τα Malls
τα οποία έκλεψαν την πίττα από τα
καταστήματα στις κύριες εμπορικές
αρτηρίες. Η πανδημία όμως έδειξε
πως τα Malls έχουν αυξημένη επικινδυνότητα μετάδοσης του ιού λόγω του συγχρωτισμού που παρατηρείται. Αντί αυτό να λειτουργήσει
έστω προσωρινά υπέρ των εμπορικών οδών βλέπουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Αντίθετα, η κατάσταση χειροτερεύει γενικώς στο
λιανικό εμπόριο και αυτό αναμένεται
να συνεχιστεί λόγω της δυναμικής
που αποκτά το on line shopping

και το οποίο θα αποτελεί τον κύριο
τρόπο ψωνίσματος αγαθών. Σίγουρα
κάποια παραδοσιακά καταστήματα
θα αντέξουν περισσότερο στον χρόνο, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι
η πορεία του τομέα του retail real
estate είναι φθίνουσα.
Ο τουρισμός και η εστίαση θα
εξακολουθήσουν να είναι ενδιαφέροντες τομείς. Όσο και να πάει η
πανδημία σε βάθος χρόνου, όσο και
να εμφανίζονται ιοί, η ανάγκη για
παραθερισμό, διακοπές, διασκέδαση
κλπ θα υπάρχει. Όταν με το καλό
έρθουμε σε συνθήκες ομαλότητας
δεν χρειάζεται να πω εγώ πόσο θα
καεί το πελεκούδι, αφού όλοι στερούμαστε την απόλυτη ελευθερία
σε αυτό το αντικείμενο. Οι επενδύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν
και είναι θέμα χρόνου να αποδίδουν
όσο ποτέ άλλοτε.
Ο οικιστικός τομέας θα παίξει σοβαρό ρόλο στην εξέλιξη της αγοράς
ακινήτων. Είναι ένας τομέας που
όλοι θα θέλουν να επενδύσουν επειδή αφενός δεν υπάρχουν και πολλές
άλλες επιλογές και αφετέρου είναι
ένας τομέας που έχει περισσότερο
προσωποπαγή κριτήρια παρά να
επηρεάζεται από αποφάσεις και συνήθειες τρίτων. Μόνη εξαίρεση ίσως
αποτελέσει η υποκατηγορία των
φοιτητικών εστιών εφόσον η πληρότητα τους εξαρτάται από το εύρος
και το βάθος της εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Αυτό είναι ακόμη νωρίς να κριθεί.
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Όταν το όραμα γίνεται πραγματικότητα
Στόχος του Συνδέσμου των Μικρασιατών Κύπρου και Φίλων είναι η διάσωση της μνήμης και η εμπέδωση της έννοιας «Τα Καταφέρνω»
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε. / Κι η
χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δε θα
’ναι, μα εξορία», γράφει ο Μπέρτολτ Μπρεχτ, στο ποίημά του «Για
τον όρο μετανάστες». Κάθε προσφυγιά είναι βάσανο μεγάλο, καρφί στη μνήμη. Αυτό το καρφί θέλει
ξ-ηλώσει και ο Σύνδεσμος των Μικρασιατών Κύπρου και Φίλων, τα
μέλη του οποίου είναι Μικρασιάτες δεύτερης και τρίτης γενιάς δεν
παραδίδουν τα όπλα στη λήθη, τη
Μνημοσύνη υμνούν και σε αυτή
προσφέρουν όλη τους την ενέργεια
και την πίστη.
Ο Σύνδεσμος Μικρασιατών Κύπρου και Φίλων, που ιδρύθηκε τον
Νοέμβριο του 2010, αριθμεί σήμερα
περί τα 600 μέλη απ’ όλη την Κύπρο. Μία ευτυχής συγκυρία ήταν η
συνάντηση της κας Αντωνίας Προδρόμου και της Μόνας Σαββίδου
Θεοδούλου. Η κα Προδρόμου ως
επιθεωρήτρια συνάντησε την κα
Σαββίδου, διευθύντρια του Λανίτειου Λυκείου Λεμεσού Α΄ και όπως
λέει η κα Προδρόμου ήταν ευλογία

Δεν είναι το θέμα μόνο
ότι ανεγείρεται ένα μνημείο για τους Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922,
αλλά ένα μνημείο γενικά για τους πρόσφυγες,
που έχει οικουμενική
εμβέλεια και είναι ένα
διαχρονικό θέμα, τόνισαν η κα Προδρόμου και
η κα Σαββίδου.
εκείνη η συνάντηση… «γνωριστήκαμε τότε και είπαμε ότι όταν θα
αφυπηρετήσουμε θα ιδρύσουμε τον
σύλλογο των Μικρασιατών». Η κα
Σαββίδου μου είπε ότι και για εκείνη
η δημιουργία του Συνδέσμου ήταν
ένας καημός, «έπρεπε να έχουν οι
Μικρασιάτες έναν Σύνδεσμο». Μάλιστα, όπως είπε η κα Σαββίδου κανείς
δεν ήξερε ότι υπήρχαν Μικρασιάτες
στην Κύπρο, έως ότου ανακίνησαν
το θέμα και ιδρύθηκε ο Σύνδεσμος.
Η θεά της Μνήμης τις έφερε κοντά
και έκτοτε, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Συνδέσμου προσπαθούν να
κρατήσουν άσβεστη τη φλόγα της
μνήμης και της πίστης στον άνθρωπο και τις δυνάμεις του.
Η πλειονότητα των μελών του
Συνδέσμου προέρχεται από την περιοχή της Κιλικίας, από τα παράλια
απέναντι από την Κύπρο, ελάχιστα
μέλη του Συνδέσμου είναι από τη
Σμύρνη και δύο ή τρία μέλη από την
Κωνσταντινούπολη. Οι περισσότεροι ήλθαν τον Αύγουστο-∆εκέμβριο
του 1992 και ελάχιστοι, όπως η οικογένεια Σιουκιούρογλου έφτασαν το
1918-1919 και μία άλλη οικογένεια
γύρω στο 1920. «Όλοι όσοι έφταναν

Πιστοποίηση παραμονής για την καραντίνα στο λοιμοκαθαρτήριο ∆εκέλειας.
Οι βασικότερες θεματικές των κειμηλίων στη μόνιμη έκθεση παρουσιάζονται σε έξι ενότητες και αυτή τη στιγμή είναι 527 και είναι όλα εκτεθειμένα, «δεν θέλουμε να υπάρχει τίποτα σε αποθήκες και κάσιες», λέει η κα Προδρόμου.

Άδεια εξόδου οικ. Ευστάθιου Ζάμπογλου από τη Μερσίνα, δωρεά Ιωάννα
Ζάμπογλου.

Χαλί από το Αϊδίνι της Μάιρης Βαρβάλλα.
έμπαιναν σε καραντίνα για 14-15 ημέρες στο λοιμοκαθαρτήριο της ∆εκέλειας. Να πούμε ότι υπέφεραν πάρα
πολύ ερχόμενοι στην Κύπρο, λόγω
της στάσης των αποικιακών αρχών,
φοβούμενες ότι θα πρέπει η Βρετανία
να τους φροντίσει και επίσης για να
μην αυξηθεί ο ελληνικός πληθυσμός
της Κύπρου», τονίζει η κα Προδρόμου.
Μάλιστα, υπήρξαν και πρόσφυγες
που επαναπροσφυγοποιήθηκαν από
το Τρίκωμο, την Κυθρέα, και αλλού,
οι θείοι της κας Προδρόμου από την
Ομορφίτα έγιναν τρεις φορές πρόσφυγες, το 1922, το 1957, το 1974. Αυτό
που θυμάται έντονα η κα Προδρόμου
ήταν ότι η μητέρα της Χριστίνα Γαβριήλ Προδρόμου δεν κατηγόρησε
ποτέ κανέναν, «έκανε παρέα με τις
Τουρκάλες στην Ομορφίτα, αφού μιλούσε και τουρκικά».

Μόνιμη έκθεση
Έγγραφα, φωτογραφίες, και ιερές
εικόνες, και πολλά άλλα με τεράστια
συναισθηματική, αλλά και ιστορική
αξία βρίσκονται μεταξύ των εκθεμάτων… «Το 2012 με τη συμπλήρωση
των 90 χρόνων από τη μεγάλη καταστροφή της Μικράς Ασίας καλέσαμε
τα μέλη μας για πρώτη φορά να ανοίξουν τα μικρά μπαουλάκια τους, τους

μικρούς θησαυρούς τους και να μας
φέρουν τα κειμήλιά τους, ό,τι κι αν
είχαν για να κάνουμε μια μικρή έκθεση και να τιμήσουμε τα 90χρονα
από την καταστροφή. Αυτή η έκθεση εξέπληξε τους πάντες, διότι δεν
μπορούσαμε να διανοηθούμε πως
θα έβγαιναν τόσα πολλά πράγματα.
Η έκθεση αντί τρεις μήνες διήρκησε έξι μήνες και επίσης μας δόθηκε η άδεια από τον μακαριότατο να
επεκταθεί η έκθεση», μου είπε η κα
Προδρόμου με συγκίνηση.
Στόχος των Μικρασιατών ήταν
πάντοτε μια μόνιμη συλλογή, και
όταν έληξε η έκθεση ζήτησαν από
τα μέλη τους να αφήσουν τα κειμήλιά
τους ώστε να δημιουργηθεί μια μόνιμη συλλογή. «Να σας αναφέρω πως
στην αρχή ήταν πολύ διστακτικοί,
όπως ήταν και φυσικό γιατί δεν ήξεραν πού θα καταλήξουν, όταν βέβαια
τα είδαν εκτεθειμένα, καθώς και την
ανταπόκριση του κοινού στην έκθεση
τα παραχώρησαν. Μάλιστα, αρκετοί
που δεν τα είχαν φέρει αρχικά τα έφεραν αργότερα. Ένας ακόμη μεγάλος
στόχος είναι η καταγραφή των μαρτυριών και είμαστε ευλογημένοι γιατί προλάβαμε έστω και μερικούς της
πρώτης γενιάς», μεταξύ αυτών και η
μητέρα της κας Προδρόμου και της

κας Σαββίδου. Πρόβλημα ήταν ο χώρος και επειδή ο σύνδεσμος δεν έχει
πόρους εξαρτάται από τις εισφορές
των μελών και από την πώληση των
εκδόσεών, ευγενώς από τον αρχιεπίσκοπο παραχωρήθηκε η αίθουσα
που σήμερα εκτίθενται τα κειμήλιά
τους, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες
να είναι οι οικονομικές.

Η πλούσια συλλογή
Οι βασικότερες θεματικές των κειμηλίων παρουσιάζονται σε έξι ενότητες: α) την ελληνική Μικρά Ασία
πριν από το 1922 που περιλαμβάνει
χαρακτικά, βιβλία και χάρτες, β) τη
Μικρασιατική Καταστροφή, γ) θρησκευτικά κειμήλια, δ) κοσμικά κειμήλια (μουσικά όργανα, κεντήματα,
ενδύματα, χαλιά κ.λπ.), ε) διάφορα
έγγραφα (πιστοποιητικά κ.λπ.), και
στ) φωτογραφικό υλικό με τις μορφές των Μικρασιατών της Κύπρου
πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενεάς.
Όπως μου είπε η κα Προδρόμου τα
κειμήλιά μας αυτή τη στιγμή είναι
527 και είναι όλα εκτεθειμένα, δεν
θέλουμε να υπάρχει τίποτα σε αποθήκες και κάσιες. Ο Σύνδεσμος κατόπιν συμβουλών του μουσειολόγου
αγόρασε πέντε ειδικές προθήκες και
τώρα θα παραγγείλουμε ακόμη τρεις.

Έχουμε ζητήσει επέκταση του χώρου. Στη συλλογή υπάρχει το πρόπλασμα σε γύψο του μπρούντζινου
μνημείου (170 x 170 x 250 εκ.), «Μνημείο των Ελλήνων ξεριζωμένων από
τη Μικρά Ασία το 1922» του γλύπτη
Παναγιώτη Πασάντα, που βρίσκεται
σε πλατεία του δήμου Χανίων της
Κρήτης. Το όραμα του Συνδέσμου,
όπως μου είπε η κα Προδρόμου είναι
να συλλέξουν, να διαφυλάξουν και
να εμποτίσουν τη νέα γενιά με τον
πολιτισμό των Μικρασιατών και να
διαιωνιστεί ο πόθος για τις αλησμόνητες πατρίδες, διαφυλάσσοντας το
παρελθόν για να μπορέσουν να περπατήσουμε στο μέλλον. ∆εν εμπλεκόμαστε καθόλου με την πολιτική,
εμείς βλέπουμε τι προσέφεραν εκεί
που ήταν, τι προσέφεραν όταν ήλθαν στην Κύπρο και τι προσφέρουμε εμείς σήμερα.

Πληροφορίες: Η Συλλογή Κειμηλίων Μικρασιατικού Ελληνισμού στεγάζεται στο Βυζαντινό Μουσείο του
Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου
Γ’ και είναι επισκέψιμη κατά τις ώρες
λειτουργείας του Μουσείου. Πραγματοποιούνται ξεναγήσεις μετά από
τηλεφωνική συνεννόηση (25365928,
99514287)

Πλούσια εκδοτική δραστηριότητα
Ο Σύνδεσμος έχει μία πολύ δραστήρια και πλούσια εκδοτική δραστηριότητα και όπως με ενημερώνουν
η κα Σαββίδου και η κα Προδρόμου
στα βιβλία τους καταγράφουν πώς
ήταν αυτοί οι άνθρωποι, πώς έφθασαν στην Κύπρο, τι προβλήματα
αντιμετώπισαν, πώς κατάφεραν να
επιβιώσουν και πόσο προσέφεραν
στην κυπριακή κοινωνία, μπολιάζοντάς την με τον δικό τους πολιτισμό. Κάθε χρόνο εκδίδεται από
τον Σύνδεσμο πλούσιο ημερολόγιο.

Το νέο ημερολόγιο του 2021, το
οποίο είναι έκδοση θα είναι αφιερωμένο στην Ελληνική Επανάσταση, ενώ το επόμενο, του 2022, για
το οποίο ο Σύνδεσμος ήδη συγκεντρώνει υλικό θα είναι αφιερωμένο στο 1922 και στα 100 χρόνια
από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Έχουν εκδοθεί τα «Πρακτικά»
από τα συνέδρια που έχει διοργανώσει. Στο τυπογραφείο, επίσης,
βρίσκονται και τα «Πρακτικά» του
τελευταίου (Γ΄) Συνεδρίου με θέμα

«Κυπριακά Αρχεία και αρχειακές
μαρτυρίες για τον μικρασιατικό
ελληνισμό της Κύπρου. Η βιβλιοθήκη του Συνδέσμου στεγάζεται
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών
στη Λεμεσό, ενώ σε οίκημα που
παραχώρησε επί δανείω η οικογένεια Προδρόμου στο Καϊμακλί
διοργανώνονται εκδηλώσεις και
διατίθενται οι εκδόσεις του Συνδέσμου. Οι εκδόσεις του Συνδέσμου
δίνονται δωρεάν σε όλα τα Λύκεια
της Κύπρου.

Δύο μνημεία
Το μεγαλεπήβολο σχέδιο του
Συνδέσμου, όπως μου ανέφεραν η κα Σαββίδου και η κα
Προδρόμου με μεγάλη ζέση είναι η ανέγερση ενός μνημείου
προσφύγων. Έχουν γίνει αποδεκτά τα σχέδια από την Επιτροπή Μνημείων, ο ∆ήμος Λεμεσού έχει εγκρίνει τα σχέδια
και έχει παραχωρήσει κεντρικό
χώρο και πλέον βαίνουν αισίως
προς την ανέγερση και βρίσκονται στην προσπάθεια συγκέντρωσης χρημάτων. Επίσης, και
στην ευρύτερη Λευκωσία γίνονται προσπάθειες ανέγερσης
ενός παρόμοιου μνημείου σε
κάποια πάροδο της οδού Αρμενίας και τα σχέδια έχουν υποβληθεί στον ∆ήμο Στροβόλου.
∆εν είναι το θέμα μόνο ότι ανεγείρεται ένα μνημείο για τους
Μικρασιάτες πρόσφυγες του
1922, αλλά ένα μνημείο γενικά
για τους πρόσφυγες, που έχει
οικουμενική εμβέλεια και είναι
ένα διαχρονικό θέμα, τόνισαν
και οι δυο τους.
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Ατζέντα

ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«Κηδειάζουσα Περίπτωση»
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«EROICA-Ηρωική»

27.9 - 3.10.2020
Eπιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ
art@kathimerini.com.cy
kouroupakisa@kathimerini.com.cy
louil@kathimerini.com.cy

ΕΚΘΕΣΗ

STELLAR ART & DECO
Tο STELLAR ART & DECO γιορτάζει το
νέο του ξεκίνημα με μια τετραήμερη
έκθεση από τις 27 μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν οι
πρώτες συλλογές τέχνης και η πρώτη
συλλογή ειδών διακόσμησης με χειροποίητα Βάζα από πηλό, όπου στοιχεία
από τους πίνακες μετενσαρκώνονται σε
καλαίσθητες διακοσμητικές δημιουργίες. Η θεματική του Stellar είναι συνδυασμός του σύμπαντος και των μεταφυσικών στοιχείων του, της επιστήμης και
της μυθολογίας. Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Πύλη Αμμοχώστου, λεωφόρος
Αθηνάς, Λευκωσία. Εγκαίνια Κυριακή
27 Σεπτεμβρίου από τις 6:30 μ.μ. - 9:00
μ.μ. και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη
30 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Θεατρική ομάδα Point To Contemporary

Theater και το θέατρο WhereHaus 612 παρουσιάζουν το έργο «Κηδειάζουσα Περίπτωση» βασισμένο στην κινηματογραφική
ταινία σε σενάριο του Dean Graig «A Death
at a Funeral». Το έργο, μεταφρασμένο
και διασκευασμένο στην κυπριακή διάλεκτο, από την Ευαγγελία Ονουφρίου και τον
Νικόλα ∆ημητρίου, θα φιλοξενηθεί στην
υπαίθρια σκηνή του θεάτρου WhereΗaus
612, η οποία λειτουργεί για τρίτη συνεχή χρονιά. Το έργο είναι μαύρη κωμωδία
και σκιαγραφεί γλαφυρά τους χαρακτήρες
της κυπριακής κοινωνίας. Μιας κοινωνίας

όπου ο καθωσπρεπισμός και το φαίνεσθαι
κυριαρχεί. Οι χαρακτήρες είναι τόσο γνώριμοι, που θα μπορούσαν να είναι οι δικοί
μας συγγενείς, φίλοι, γνωστοί ή γείτονες.
Χωρίς να υπερτονίζονται και να καταλήγουν γραφικοί, περιγράφουν με ρεαλιστικό τρόπο σε βάθος την «νοοτροπία του
Κυπραίου». Θέατρο WhereHaus 612, Μιχαήλ Κουσουλίδη 5, Βιομ. Παλλουριώτισσας,
Λευκωσία (υπαίθρια σκηνή). Σάββατο 26
Σεπτεμβρίου μέχρι Κυριακή 18 Οκτωβρίου, κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 8:30
μ.μ. Πληροφορίες τηλέφωνο 99 122 552/

Φέτος συμπληρώνονται 60
χρόνια από την ίδρυση της Κυπριακής ∆ημοκρατίας. Το 2020
σηματοδοτεί επίσης και 250
χρόνια από τη γέννηση του
Ludwig van Beethoven. Η Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου,
γιορτάζει και τιμά την επέτειο
της Ανεξαρτησίας της Κύπρου
αλλά και το έτος Beethoven με
δύο «ηρωικά» έργα του μεγάλου συνθέτη, την 3η Συμφωνία και την Εισαγωγή Egmont.
Γραμμένα και τα δύο στο πρώτο
μισό του 19ου αιώνα, ταιριάζουν
θαυμάσια στην περίσταση: η Εισαγωγή Egmont είναι εμπνευσμένη από την ηρωική αυτοθυσία του Ολλανδού Κόμη Εγκμόντ
για την ανεξαρτησία του έθνους
του, ενώ η αριστουργηματική
«Ηρωική» Συμφωνία εξαίρει την
ανθεκτικότητα του ανθρώπινου
πνεύματος. Μαέστρος: Γιώργος
Κουντούρης. ∆ημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας, Λεωφόρος Μουσείου 4, Λευκωσία. Παρασκευή 2
Οκτωβρίου στις 8:30 μ.μ.
Πληροφορίες www.cyso.org.cy

99 588103.

ΘΕΑΤΡΟ

«170 τετραγωνικά
(Moonwalk)» στον ΘΟΚ
Τα 170 τετραγωνικά (Moonwalk) επι-

στρέφουν στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ για
περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Τα
170 τετραγωνικά (Moonwalk), η μεγάλη
περσινή επιτυχία του ΘΟΚ, μια παράσταση που έσπασε ταμεία και γοήτευσε
κοινό και κριτική, επανέρχονται στη Νέα
Σκηνή για αυστηρά περιορισμένο αριθμό παραστάσεων – μόλις 12. Ο συγγραφέας και σκηνοθέτης Γιωργής Τσουρής,
με χιούμορ και αιχμηρή γλώσσα, φωτίζει
παθογένειες της ελληνικής οικογένει-

ας, συνθέτοντας ένα παζλ έντονων συγκρούσεων, αλλεπάλληλων ανατροπών
και συγκλονιστικών αποκαλύψεων. Στη
διάθεσή του μια μοναδική ομάδα πέντε
ηθοποιών που φέρει εις πέρας ένα ανεπανάληπτο σκηνικό αποτέλεσμα όπου το
δραματικό στοιχείο εναλλάσσεται με το
κωμικό. Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή, πρώτη
παράσταση: 3 Οκτωβρίου και κάθε Τέταρτη, Πέμπτη, Παρασκευή & Σάββατο
στις 8:30 μ.μ. και Κυριακή στις 6:00 μ.μ.
Πληροφορίες τηλέφωνο 77772717.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

PERFORMANCE

Αλλά εσείς μη δείξτε καταφρόνια

«Resmebling Paradise» στην Alpha C.K Gallery

Η παράσταση βασίζεται στο ποίημα του Μπέρτολτ Μπρεχτ με τίτλο

Η Alpha C.K. Art Gallery παρουσιάζει την

Μαρία Φαρράρ και συνδυάζει τα στοιχεία του χορού - performing,
του ποιητικού λόγου, της ζωγραφικής και της μουσικής. Σε αυτό το
ποίημα ο Μ. Μπρεχτ προσπαθεί
να μας απομακρύνει από την πρωτογενή και ενστικτώδη αντίδραση
στο θέμα της παιδοκτονίας και μας
υποδεικνύει να πλησιάσουμε την
μητροκτόνο - τον άνθρωπο, μέσα
από την ευαισθησία, την κατανόηση και την ανθρωπιά. Επιγραμματικά αναφέρει επαναλαμβάνοντας: «Αλλά εσείς παρακαλώ μη
δείξτε καταφρόνια, γιατί το κάθε πλάσμα χρειάζεται όλων μας τη
συμπόνια» Artos Cultural and Research Foundation, Αγίων Ομολογητών 64, Λευκωσία. Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2020. Πληροφορίες τηλέφωνο 96306617.

ατομική έκθεση ζωγραφικής της Λήδας Θίο
με γενικό τίτλο «Resmebling Paradise». Η
έκθεση αρχίζει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου και θα την εγκαινιάσει ο Πρόεδρος του
Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου κύριος Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης. Βαθιά επηρεασμένη από τη φύση, η
Κύπρια εικαστικός χρησιμοποιεί το ενδημικό
στοιχείο για να ξυπνήσει συναισθήματα, εικόνες και ευωδίες που μας ενώνουν με τις
ρίζες μας, με το παρελθόν και με το ποιοι
είμαστε. Κάθε έργο αντικατοπτρίζει μια ορισμένη ψυχική κατάσταση και υποστηρίζεται
από συγκεκριμένο ιδεολογικό και συναισθηματικό υπόβαθρο. Κάθε πίνακας περιγράφει μια ιστορία. Συνονθύλευμα του παρελθόντος, με αναμνήσεις και συναισθήματα,

σε μια απόπειρα να ερμηνευτεί η παρούσα στιγμή. Εξερευνώντας πάθη, αισθήσεις.
Alpha C.K. Art Gallery, λεωφόρος Μακαρίου & Παπανικολή 3, Λευκωσία. Η έκθεση θα
διαρκέσει από την Τέταρτη 23 Σεπτεμβρίου
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Πληροφορίες τηλέφωνο 22751325.

EΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ | Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Μεταξωτές κορδέλες και μπιρσίμια

Π

άει, πέρασε και το ζήτημα του Γιώργου
Γαβριήλ, όσο φωνάξαμε, φωνάξαμε.
Αλλά τι λέω, όπως πέρασε και το θέμα με την «κακοποίηση» του ζώου από
τον σκηνοθέτη Καστελλούτσι, θυμάστε;
Και τι δεν είχε γίνει πάλι τότε… Ξεχάσαμε και το φιλί του Cock, αλλά ακούστε τι
άλλο θυμήθηκα, το έργο της Τ/κ στο Πάφος 2017, εκείνο με τον Μακάριο… Αμ,
εκείνη τη δράση στο Παγκύπριο Γυμνάσιο με τα αγάλματα και τις ζαρτιέρες; Τι
είχε γίνει και τότε…
Εν τω μεταξύ εκείνο το Εθνολογικό
Μουσείο – Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου τι κάνει; Το ξεχάσαμε και αυτό και
θα μας το πιάσει ο αρχιεπίσκοπος και θα
το κάνει εκκλησιαστικό μουσείο… Τώρα
θα μου πείτε, αν όντως είναι επιχειρηματικό μυαλό θα αλλάξει γνώμη… σιγά
μη βάλει τα λεφτά του σε μπίζνα που δεν
αποφέρει… Γιατί το λέω αυτό; Μα γιατί
στα μουσεία μας δεν πάει κανείς… όλοι
το ξέρουν αυτό. Ναι, θα μου πείτε φταίει
ο κορωνοϊός που δεν άφησε τις εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες να ξεχυθούν
στα φιλόξενα αρχαιολογικά μας πάρκα,
στα πάμπολλα μουσεία μας. Μηδαμινά

τα έσοδα και για να είμαι δίκαιος χαίρομαι που το αρμόδιο υπουργείο, αυτό
των Μεταφορών, των Έργων ντε… αυτό που ασχολείται και με τις Επικοινωνίες. Α! Μπράβο… αυτό, Υφυπουργείο
Πολιτισμού δεν έχουμε ακόμα… αλλά
θα μου πείτε και να φτιάξουμε ποτέ, θα
του φορτώσουμε newborn θεσμό και
σκοτούρες; Αλλά τι σας έγραφα; Α, ναι.
Χαίρομαι που λέτε, που ο κ. Καρούσος
πήγε στο Υπουργικό πρόταση για την
ανάπτυξη των μουσείων που διαχειρίζεται το υπουργείο του. Μακάρι να τα
καταφέρει και να χρειαστεί να αναμορφώσει/αναδομήσει/εκσυγχρονίσει λίγο
και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, να το ταράξει λιγάκι…
Κάτι πάει να γίνει σιγά-σιγά και για το
Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Λευκωσίας,
αλλά για να μη σας γράφω καμιά πατάτα, δεν νομίζω ο πρόεδρός μας να προλάβει να το εγκαινιάσει κανονικά. Τώρα
μια κορδέλα θα την κόψει, οπωσδήποτε,
αλλά για να το εγκαινιάσει κανονικά,
χλωμό το κόβω. Πάντως, το είχε πάρει
ζεστά, τώρα με όλα αυτά τα ντράβαλα
στην ΑΟΖ, στο Προεδρικό, από εδώ και

Της ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΣΟΥΝΑΚΗ

από εκεί δεν νομίζω να τον κόφτει και
πολύ. Εκτός και αν θελήσει να ασχοληθεί για να ξεδώσει από τα μεγάλα και
τα σοβαρά…
Α, και τώρα που μιλάμε για μεγάλα
και σοβαρά, την προηγούμενη εβδομάδα ενημερωθήκαμε για δύο πολύ σημαντικά ζητήματα, να σας τα πω και εγώ,
μην τυχόν και τα χάσατε, γιατί πραγματικά χάσατε. Το πρώτο είναι ότι η
Επιτροπή για τον εορτασμό του 1821
στην Κύπρο, συσκέπτεται και οσονούπω θα μας πει τι θα παρουσιάσει για τα
200 χρόνια από την Επανάσταση. ∆εν
θέλω να γίνω φαρμακομύτης… αλλά κάτι σε Βασίλη Μιχαηλίδη πάει το μυαλό
μου… κάτι σε αρχιεπίσκοπο Κυπριανό,
σε κανέναν Κανάρη και Λάπηθο, να βάλω και κανέναν Χατζηγεωργάκη Κορνέσιο που έχουμε κοτζαμάν αρχοντικό…
και να σου! Τέλος πάντων, σαν να τις
βλέπω τις εκδηλώσεις… Τώρα, αν ο κ.
Μπαμπινιώτης θελήσει να κάνει τίποτα
εκπλήξεις μακάρι…
Το δεύτερο που λέτε είναι η ανακοίνωση ότι έχουμε αντεπιστέλλοντα μέλη
στην Ακαδημία μας. Άντε, τώρα, ποια

Ακαδημία, εκείνη την Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών,
ναι, αυτή που τη φτιάξαμε γιατί λέει
ήμασταν η μόνη χώρα που δεν είχαμε
και ήταν ντροπής πράγματα αυτά. Αλλά
τώρα υπερήφανοι περνάμε στα φράγκικα σαλόνια, έχουμε και Ακαδημία και
Τακτικά Μέλη και Αντεπιστέλλοντα…
Τώρα, εναγωνίως θα περιμένω τα Επίτιμα και τα Εξωτερικά, να συμπληρωθεί ο
Κύκλος των Σοφών. Βέβαια, για να είμαι
ειλικρινής δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς
κάνουν ή τι θα κάνουν όλοι αυτοί, αλλά
ποιος είμαι εγώ για να κρίνω. Πάντως,
αυτό το έρμο το Κέντρο Επιστημονικών
Ερευνών δεν το αξιοποιούμε καθόλου
και έχει μια τόσο σημαντική βιβλιοθήκη και έχει ένα τόσο ενδιαφέρον λαογραφικό αρχείο. Φεύ, είναι δύσκολα
προσβάσιμα όλα αυτά, όπως δύσκολα
είναι και τα πράγματα στο Κρατικό Αρχείο, στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη και τα
αρχεία των Λογοτεχνών.
Αλλά είμαι αχάριστος, ξέχασα, έχουμε Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων
και Τεχνών και Παράλληλη Βουλή για
τον Πολιτισμό…

Η επιστροφή
ενός ξένου

Ξ

ανά και ξανά και ξανά… Οσο επιστρέφει
κανείς στον Ταρκόφσκι, τόσο αφήνει
εκκρεμότητες για την επόμενη φορά.
Ισως γιατί καθώς κι εμείς μεγαλώνουμε,
βλέπουμε πλευρές και εντοπίζουμε στιγμές
που την, κάθε, προηγούμενη φορά είχαν
περάσει απαρατήρητες. Τριάντα τέσσερα
χρόνια μετά τον θάνατό του παραμένει μοναδικός στην ικανότητά του να δίνει μορφή
στα όνειρα. Το είχε εντοπίσει ο Μπέργκμαν
και το κατέγραψε στις αναμνήσεις του στη
«Μαγική κάμερα». «Οταν η ταινία δεν είναι
ντοκιμαντέρ, είναι ένα όνειρο. Γι’ αυτό ο
Ταρκόφσκι είναι ο μοναδικός. Μετατοπίζεται στον χώρο των ονείρων με άνεση· δεν
εξηγεί τίποτα, άλλωστε τι θα μπορούσε
να εξηγήσει; Είναι ένας ονειροπόλος που
πέτυχε να σκηνοθετήσει τα οράματά του
χάρη στο πιο βαρύ, αλλά ταυτόχρονα και
το πιο ευκίνητο απ’ όλα, μέσο επικοινωνίας. Χτύπαγα σε όλη τη ζωή μου την πόρτα
αυτών των τόπων, όπου αυτός κινείται με
τόση άνεση».
Ο σκηνοθέτης του ονείρου, λοιπόν. Ο
χαρακτηρισμός θα μπορούσε να είναι περιοριστικός ή λίγος, καθώς η πολλή χρήση
του «ονείρου» έχει αφαιρέσει από το εύρος
και έχει περιορίσει το βάθος. Ομως το ντοκιμαντέρ του γιου του Αντρέι Αντρέγεβιτς
Ταρκόφσκι με τίτλο «Αντρέι Ταρκόφσκι.
Σινεμά σαν προσευχή», που θα προβληθεί
την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στο 26ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» και μέσα στον ίδιο μήνα στις αίθουσες, προσθέτει ακόμη μία παράμετρο
στο όνειρο: τον στοχασμό.
Παρακολουθώντας το ντοκιμαντέρ –στο
οποίο ο ίδιος ο μεγάλος δημιουργός αφηγείται τη ζωή του, τα βιώματά του, τις αρχές
που τον καθοδηγούσαν στη δημιουργία
και μιλάει για όσα τον ενέπνεαν και όσα
τον απωθούσαν– αντιλαμβανόμαστε το
βάσανο, την οδύνη, που ανοίγει την πόρτα στο όνειρο. Ο λόγος ντύνεται με σπάνιο
οπτικοακουστικό υλικό, ακούμε ακόμη και
ηχογραφημένα ποιήματα του Αρσένι Ταρκόφσκι (με τη δική του φωνή), πατέρα του
Αντρέι, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του.
«Ξεκίνησα να γυρίζω αυτή την ταινία επιθυμώντας να μεταφέρω τον θεατή στις απαρχές της σκέψης του κινηματογραφιστή, να
μοιραστώ μαζί του τα συναισθήματα που
προξενεί η επαφή με έναν μεγάλο καλλιτέχνη, έναν μεγάλο άνθρωπο, έναν μέντορα
στη ζωή, όπως ήταν ο πατέρας μου», λέει
ο γιος σκηνοθέτης. Τρεις Ταρκόφσκι στη
σειρά. Ο θαυμασμός, ιεραρχικός, του μικρότερου προς τον μεγαλύτερο, είναι ένα
νήμα ορατό αλλά και την ίδια στιγμή αδιόρατο. Πώς γίνεται αυτό; Βουτάει στις αισθήσεις και αναδύεται αναβαπτισμένο. ∆εν
είναι δεσμευτικό γιατί είναι διεισδυτικό. Ο
καθένας εμπεριέχει τον άλλον. Ο πατέρας
τον γιο, ο γιος τον πατέρα.
Είναι αυτό που ακούμε τον Ταρκόφσκι
να λέει πάνω σε σκηνές από τον «Αντρέι
Ρουμπλιόφ»: «Εκεί που αισθάνεται κανείς
αποκαμωμένος, το βλέμμα του συναντάει
απροσδόκητα το βλέμμα κάποιου άλλου
και νιώθει καθαγιασμένος, ανακουφισμένος». Κάπως έτσι φαίνεται ότι πορεύτηκαν
οι τρεις αυτές γενιές· αντλώντας κουράγιο
και έμπνευση ο ένας από τον άλλον.
∆εν ξέρω αν υπάρχει κάτι που δεν είναι
γνωστό στη βιογραφία και στη φιλμογραφία του Ταρκόφσκι. ∆εκάδες οι εκδόσεις
και οι αναγνώσεις του έργου του, η σχέση
του με τη θρησκεία/θρησκευτικότητα/πίστη, τη δημιουργία, οι συμβολισμοί στις
ταινίες του και οι ερμηνείες τους, η γη και
το νερό, το παιδί και η γυναίκα, η ποίηση
και η Αγία Γραφή, η φωτιά και η τρέλα, η
μύηση, η ενδοσκόπηση, η μυσταγωγία.
∆εν στέκεται κανείς εύκολα μέσα στον
κόσμο του Ταρκόφσκι. Ο ιστορικός και κριτικός του κινηματογράφου Αντουάν ντε
Μπεκ είχε γράψει ότι «αν ο θεατής αρνείται
τη μύηση, σταδιακά αποπέμπεται». Συμβάλλουν σε αυτό η βραδύτητα και το βάρος στις
ταινίες του. Ο Ταρκόφσκι δεν συνεργάζεται
στις «συμπαθητικές προσεγγίσεις». «Το μαζικό κοινό είναι μισή ευλογία, γιατί αυτοί
που εντυπωσιάζονται πιο εύκολα από τη
μαγεία και τον νεωτερισμό είναι τα αδρανή τμήματα του πληθυσμού», ισχυριζόταν.
Γι’ αυτό και το ντοκιμαντέρ δίνει στο
αδιάλλακτο και μοναδικό τη δυνατότητα
της κατανόησης. Χωρίς να προδίδει το μυστήριο, αναδεικνύει τη στοχαστική πλευρά
του ονείρου. Την έμφαση του Ταρκόφσκι
στην προσωπική ευθύνη, στην αμετακίνητη άποψή του ότι «το χειρότερο είναι όταν
αρχίζουμε να μαχόμαστε το κακό όχι μέσα
μας αλλά μέσα στους άλλους». Αυτός ο «ξένος στο σινεμά» επιστρέφει όχι περισσότερο οικείος. Οταν όμως συναντάμε το βλέμμα του, νιώθουμε λιγότερο μόνοι.
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ΒΙΒΛΙΟ

Ενας σκύλος αντίδοτο στη λήθη
Μια απολαυστική νουβέλα που καταλήγει στην πνιγηρή διαπίστωση πως κανένας δρόμος δεν οδηγεί πουθενά
ΤΖΩΝ ΦΑΝΤΕ
Ο σκύλος μου ο Ηλίθιος
μτφρ.: Θάνος Σαμαρτζής
εκδ. Δώμα, 2020, σελ. 176
Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Διάβασα ταυτόχρονα τα δύο βιβλία
του Φάντε που κυκλοφορούν στα
ελληνικά και ήταν σαν ν’ ακούω
τη φωνή του συγγραφέα σε διαφορετικές ηλικίες. Τη νεανική και
τη γέρικη. Την τρυφερά φιλόδοξη
φωνή που αποτυγχάνει να κατακτήσει τον κόσμο και καταλήγει
να γίνει ωμή, σαρκαστική, μελαγχολική. Αν λοιπόν το μυθιστόρημα «Ρώτα τη σκόνη» (1939) είναι η
ιστορία του Μπαντίνι, του φερέλπιδος συγγραφέα που ξεκινάει με
όνειρα, πίστη, φτώχεια και έρωτες,
η νουβέλα «Ο σκύλος μου ο Ηλίθιος» (γράφτηκε τέλη της δεκαετίας
του ’60, εκδόθηκε μεταθανάτια το
’85) δεν είναι τίποτα άλλο παρά η
πνιγηρή διαπίστωση πως κανένας
δρόμος δεν οδηγεί πουθενά.
Ο σεναριογράφος Μολίσε, μια
ακόμα εκδοχή του Φάντε, είναι 55
χρόνων. Εχει άξια γυναίκα, τέσσερα παιδιά. Ζούνε μαζί. Υποφέρει.
∆εν καταφέρνει να διαχειριστεί
την αμφιθυμία της συζύγου του,
ούτε τις ιδιότροπες αποφάσεις των
ενήλικων τέκνων του. Κάποιο βράδυ ένα τεράστιο σκυλί εισβάλλει
σπίτι. Μια μορφή που έρχεται από
το σκοτάδι και τον υποχρεώνει να
ξανασκεφτεί την κατάσταση στην
οποία έχει γλιστρήσει. Να δει το
βάραθρο, τη φάρσα.
Η οικογένεια είναι πάντα εδώ
για να μας υπενθυμίζει τις ήττες
που έχουμε υποστεί, τις επιλογές
που αγνοήσαμε, τις επιθυμίες που

δεν τολμήσαμε να ακολουθήσουμε, ενώ παράλληλα απλώνει το
χέρι για να μας τυλίξει στην πιο
γλυκερή ψευδαίσθηση ασφάλειας.
Σαν ψάρι σε γυάλα που έχει γλιτώσει τον επικίνδυνο ωκεανό. Ιδού
η σούμα του βιβλίου, ο λογαριασμός που πληρώνει ο αναγνώστης.
Ο Φάντε ήταν πρόγονος του
Μπουκόφσκι. Είναι γνωστό πως
κάθε καλός συγγραφέας ψάχνει
τους προγόνους του και νομίζω
πως μπορούμε να διαβάσουμε τον
Φάντε μέσα από τα γραπτά του

Πατρότητα, οικογένεια,
χρήματα, υγεία, εργασία,
σεξ. Ο,τι μας τσιγκλά,
μας λυτρώνει.
Μπουκόφσκι. Βέβαια, ο Μπουκόφσκι είχε τη νηφαλιότητα ενός Κινέζου ποιητή που παρατηρούσε
ατάραχα τις αλλαγές της καθημερινότητας και των εποχών. Ηταν
απλός, βαθύς. Από την άλλη, ο Φάντε είναι μονόχορδος. Επαναπαύεται στο θέμα του και δεν απομακρύνεται από τον εαυτό του. ∆εν
σε πλησιάζει. Με αποτέλεσμα να
σε ξεχνά. Κι όμως. ∆εν ήταν λίγες
οι φορές που καθώς γυρνούσα σελίδα ανυποψίαστος, έπεφτα πάνω
σε μια φράση τέτοιας έντασης που
με κλωτσούσε σ’ εκείνο το διαολεμένο πεδίο πόνου, κωμωδίας
και ελευθερίας που είναι η λογοτεχνία: «Για να γράψεις ένα μυθιστόρημα πρέπει ν’ αγαπάς, και
για ν’ αγαπάς πρέπει να καταλαβαίνεις». Τι άλλο να ζητήσεις από
ένα βιβλίο; Αρκεί μια αστραφτε-

Το βιβλίο γράφτηκε από τον Τζων
Φάντε στα τέλη της δεκαετίας του
’60, εκδόθηκε όμως μεταθανάτια
το ’85.

Κάποιο βράδυ ένα τεράστιο σκυλί εισβάλλει στο σπίτι του κεντρικού ήρωα του βιβλίου, του σεναριογράφου Μολίσε. Μια
μορφή που έρχεται από το σκοτάδι και τον υποχρεώνει να ξανασκεφτεί την κατάσταση στην οποία έχει γλιστρήσει.
ρή αράδα που δείχνει τα κοφτερά
της δόντια.

Πομπός θερμότητας
«Ο σκύλος μου ο Ηλίθιος» είναι
μια απολαυστική νουβέλα –ό,τι
κι αν σημαίνει τούτος ο αόριστος
έπαινος– και η ανάγνωσή της μοιάζει με κάποιον που κολυμπά κοντά στην ακτή, ώσπου ένα μεγά-

λο κύμα τον παρασέρνει έξω από
την ιστορία, πλημμυρίζει τη δική του ζωή, τον ιδιωτικό του χώρο, και στρογγυλοκάθεται όπως
ο μαλλιαρός σκύλος που δεν λέει να ξεκουμπιστεί από το σπίτι
του Μολίσε, στον κόλπο της Σάντα Μόνικα. Ωστόσο ο «Ηλίθιος»
είναι ένας πομπός θερμότητας που
τελικά γλυκαίνει τα πράγματα, τις

συνθήκες, τους ανθρώπους. Μειώνει την απόγνωση, την ντροπή,
το άγχος, τα νεύρα: «Ο “Ηλίθιος”
ήταν μια νίκη, ήταν τα βιβλία που
δεν είχα γράψει, οι τόποι που δεν
είχα επισκεφτεί, η Μαζεράτι που
δεν είχα αγοράσει, οι γυναίκες που
ποθούσα. Θα απάλυνε τον πόνο
και τους μώλωπες απ’ τις αβάσταχτες ημέρες μου, την ανέχεια των

παιδικών μου χρόνων, την απελπισία της νιότης, την ερημιά του
μέλλοντός μου».
∆εν είναι τυχαίο που η νουβέλα ολοκληρώνεται με έναν λυγμό
φαντάσματος, πιασμένο σε ιστό
αράχνης – για να οικειοποιηθώ μια
φράση του κειμένου. Είναι η στιγμή που ο κόσμος του Φάντε κλειδώνει πάνω στον δικό μας κόσμο,
καθώς φωτίζει ό,τι προσπαθούμε
να ξεχάσουμε και μας βασανίζει.
Πατρότητα, οικογένεια, χρήματα,
υγεία, εργασία, σεξ. Ο,τι μας τσιγκλά, μας λυτρώνει.
Κλείνοντας, ένα τελευταίο σχόλιο. Ποτέ δεν περίμενα από έναν
ντελικάτο εκδοτικό οίκο, όπως είναι το ∆ώμα, να τυπώσει ένα τόσο άσεμνο εξώφυλλο. Τι εννοώ;
Ρώτα τον σκύλο. Για να γράψεις
ένα μυθιστόρημα πρέπει ν’ αγαπάς. Κι ένα άρθρο, επίσης.
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δύο Κύπριες στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας
Οι εικαστικοί Γιούλα Χατζηγεωργίου και η Κλίτσα Αντωνίου στην έκθεση «Θεωρήματα 2: Περί Ιστορίας»

«Η ποδιά αποτελεί κεντρικό κομμάτι της γυναικείας παραδοσιακής φορεσιάς και φέρει στοιχεία που παραπέμπουν συμβολικά στην ταυτότητα των γυναικών κάθε περιοχής», Γιούλα Χατζηγεωργίου.
Της ΛΟΥΙΖΑΣ ΛΟΥΗ

Τα «Θεωρήματα», η έκθεση / θεσμός
της Ένωσης Ελλήνων Τεχνοκριτών AICA Hellas, μέλος της ∆ιεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης
AICA International, παρουσιάζονται για δεύτερη φορά στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
της Ελλάδας (ΕΜΣΤ) από τις 26
Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2020 στην Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων του ΕΜΣΤ. Για
την έκθεση «Θεωρήματα 2: Περί
Ιστορίας», 25 επιμελητές, θεωρητικοί και κριτικοί της τέχνης, μέλη του ελληνικού τμήματος της
AICA, προτείνουν 56 καλλιτέχνες
που με άξονα την Ιστορία, προβάλλουν τη λειτουργία της τέχνης ως
εναλλακτικού εκπαιδευτικού εργαλείου με δυνατότητες δυναμικής παρέμβασης στον κοινωνικό
ιστό. Στην έκθεση συμμετέχουν,
σε πρόταση του αναπληρωτή καθηγητή στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου δρ Αντώνη ∆ανού,
δύο Κύπριες καλλιτέχνιδες η Γιούλα Χατζηγεωργίου και η Κλίτσα
Αντωνίου. Η πρώτη έκθεση είχε
παρουσιαστεί το 2018, με στόχο
να επαναλαμβάνεται ανά διετία, με
επιμελητές, κριτικούς, επιστήμονες της ιστορίας της τέχνης αλλά
και καλλιτέχνες να συνομιλούν,
να συνεργάζονται και να παρεμβαίνουν στο καλλιτεχνικό πεδίο
γύρω από μια θεματική.
Ο δρ Αντώνης ∆ανός εξήγησε
στην «Κ» το σκεπτικό του για την
επιλογή των συγκεκριμένων καλλιτεχνών λέγοντας ότι το έργο της
Χατζηγεωργίου διερευνά τον ρόλο
των γυναικών της εργατικής τάξης
του περασμένου αιώνα, στη διαμόρφωση ιστορικών γεγονότων
και κοινωνικών μετασχηματισμών,
συγκεκριμένα, των γυναικών της
περιοχής του Μετσόβου. «Το έργο
της Αντωνίου αποτελεί σχόλιο πάνω στο πώς οι μακρόχρονες διαβάσεις συνόρων μπορούν να μετατραπούν σε σιωπηλές, υβριδικές
και παράλογες συνθήκες, και πάνω σε θέματα ελευθερίας, διακίνησης και παρακολούθησης, και
πώς αυτά εφαρμόζονται σε περιοχές σύγκρουσης».
Επίσης, πρόσθεσε πως είναι
δύο καλλιτέχνιδες που εκτιμάει και
ως προσωπικότητες, θαυμάζοντας
και τη δουλειά τους, σημειώνοντας
πως έχουν συνεργαστεί ξανά στο
παρελθόν, τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό. «Γνωρίζοντας
τη δουλειά τους ήμουν σίγουρος
ότι θα ήταν οι κατάλληλες επιλογές για τη συγκεκριμένη έκθεση».
Η Γιούλα Χατζηγεωργίου είπε
στην «Κ» ότι το έργο που θα παρουσιάσει στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα εί-

«Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύεται από τη σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα για να μας υπενθυμίσει τα όρια της ελευθερίας», Κλίτσα Αντωνίου.
ναι μια εγκατάσταση με τον τίτλο
«Υπόσχεση». «Εμπνεύστηκα από
τις σαρακατσάνικες, τις θρακιώτικες γυναικείες ποδιές και τα τάματα. Η ποδιά αποτελεί, κεντρικό
κομμάτι της γυναικείας παραδοσιακής φορεσιάς και φέρει στοιχεία
που παραπέμπουν συμβολικά στην
ταυτότητα των γυναικών κάθε περιοχής, στις συνήθειές τους, στην
κοινωνική τους θέση, στις ανησυχίες τους. Τα διακοσμητικά μέρη
της ποδιάς συνήθως είναι αρχετυπικά σύμβολα, ευδιάκριτα κι ευανάγνωστα από τους φορείς του
ίδιου πολιτισμικού “συστήματος”.
Αυτά τα σύμβολα σχετίζονται με
τη ζωή, τη γονιμότητα, τις μεταφυσικές ανησυχίες, την πίστη και
τις πεποιθήσεις και αντιστοιχούν
σε όλους τους σταθμούς-ζωής κάθε γυναίκας: Τη γέννηση, το γάμο, την ενηλικίωση και γι’ αυτό η
προσωπική και ψυχολογική της
κατάσταση της κεντιέται πάνω
στην ποδιά της».

Στη Ζωή Σχήμα
Στη συνέχεια, έχοντας σαν βάση το ρόλο της γυναίκας, η κ. Χατζηγεωργίου σχολίασε το ρόλο της
γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία,
«Είναι γεγονός ότι τα τελευταία
χρονιά έχει επέλθει μια σημαντική
βελτίωση σε ό,τι αφορά τη θέση
της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία. Η ανδροκρατική δομή της
κοινωνίας εξακολουθεί να υφίσταται. Οι γυναίκες ευτυχώς σήμερα
δεν είναι χωρίς φωνή, ξέρουν ότι
το κοινωνικό φύλο είναι κατασκεύασμα των εκάστοτε κοινωνιών,
προσπαθούν να το επαναπροσδιορίσουν. Ο δρόμος για τη θεσμοθέτηση των δικαιωμάτων της
γυναίκας, σε διάφορα πλάτη και

«Η τέχνη είναι η ελευθερία του λόγου και μέσω
αυτής της ελευθερίας γίνεται εφικτή η διακίνηση ιδεών. Ο καλλιτέχνης,
δεν θα πρέπει να σταματήσει να εκφράζει τις
ανησυχίες και τους προβληματισμούς του μέσα από τα δημιουργήματά του» λέει στην «Κ» η
Γιούλα Χατζηγεωργίου.
«Όλη αυτή η καλλιτεχνική παραγωγή –ίσως μας
οδηγήσει σε μια εποχή
που θα μιλάμε και πάλι
όχι για τον ρόλο, αλλά
για το έργο του καλλιτέχνη» λέει η καλλιτέχνιδα Κλίτσα Αντωνίου.
μήκη της γης, είναι ακόμη μακρύς.
Ελπίζω ο χειραφετημένος άνθρωπος του μέλλοντος δεν θα γνωρίζει
διαχωρισμό φύλλου! Θα αναγνωρίζει όμως την πραγματική και
παράλληλα ιδεαλιστική ισότητα».
Επίσης, αναφέρθηκε στο τι σημαίνει για την ίδια η ελευθερία της
έκφρασης στον κόσμο της τέχνης,
ένα θέμα επίκαιρο πλέον για την
κοινωνία της Κύπρου, «Η τέχνη
είναι η ελευθερία του λόγου και
μέσω αυτής της ελευθερίας γίνε-

ται εφικτή η διακίνηση ιδεών. Ο
καλλιτέχνης, επομένως, δεν θα
πρέπει να σταματήσει να εκφράζει τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς του μέσα από τα
δημιουργήματά του. Αντιθέτως,
οι δημοκρατικές κοινωνίες είναι
αυτές που θα πρέπει να διασφαλίζουν τον επικερδή διάλογο του
καλλιτέχνη με την κοινωνία και
την πολιτεία. ∆εν θα πρέπει να
ξεχνάμε αλώστε ότι ‘σκοπός της
τέχνης είναι να δώσει στη ζωή
σχήμα΄’ (Σαίξπηρ)»
Η καλλιτέχνιδα Κλίτσα Αντωνίου έδωσε τη δική της περιγραφή για το έργο που θα παρουσιάσει στο Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης. «Το έργο
μου ‘No Photographs Should be
Taken Beyond This Point’ πρωτίστως μαρτυρεί έναν τόπο, έμπλεο
ιστορίας και συγκρούσεων. Έναν
τόπο όπου η μνήμη καθορίζει τους
ανθρώπους και εγείρει ερωτήματα, περί γαιοκτησίας και εκτοπισμού. Αποτελεί μια εγκατάσταση στο χώρο, συγκεράζοντας τις
δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας με τη γλυπτική τέχνη.
Αποτελείται από δύο μεταλλικές
επιγραφές, μηχανική κατασκευή,
φως, ήχο» και συνεχίζει «το έργο
είναι ένα σχόλιο πάνω στο πώς οι
μακρόχρονες διαβάσεις συνόρων
μπορούν να μετατραπούν σε σιωπηλές, υβριδικές και παράλογες
συνθήκες. Σχόλιο πάνω σε θέματα
ελευθερίας, διακίνησης και παρακολούθησης σε περιοχές σύγκρουσης. Το έργο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ενισχύεται από τη
σύγχρονη παγκόσμια πραγματικότητα για να μας υπενθυμίσει
τα όρια της ελευθερίας, το πεπρωμένο των κατοίκων της περιοχής

που επιβιώνουν εν μέσω στρατιωτικών, πολιτικών, οικονομικών,
κοινωνικών περιπλοκών - αντιθέσεων, μεταναστεύσεων και ρευστών απορριφθεισών τοπογραφιών, ξεχασμένων, αόρατων και
σιωπηλών αναμνήσεων».
Η κ. Αντωνίου στην ερώτηση
ποιος είναι ο δικός της προβληματισμός σε σχέση με τα θέματα
που θίγει στο έργο της όπως τον
πόλεμο, μετανάστευση, σύνορα
είπε: «Τα θέματα που θίγω στη
δουλειά μου απορρέουν από προσωπικά βιώματα, τραύματα που
δεν επουλώνονται ποτέ, παραμένουν ανοικτά και δημιουργούν
μια νέα πραγματικότητα – συνειδητότητα προκειμένου να είναι
ανεκτή ή συμβίωση μαζί τους. Οι
αναμνήσεις και τα τραυματικά συναισθήματα της εισβολής και της
κατοχής παρέμεναν πεισματικά
σε όλη τη διάρκεια της δικής μου
ενηλικίωσης. Επανέρχονταν σαν
ηχώ και αναπαρήγαγαν τον εαυτό
τους, λειτουργώντας για εμένα ως
μια φυσική παρόρμηση της καλλιτεχνικής μου έκφρασης και ενασχόλησης με τη θεματολογία του
τραύματος ως βιωματική εμπειρία.
Ταυτόχρονα, προσπαθώ η δουλειά
μου να είναι σύγχρονη. Να καταπιάνεται με το ‘τώρα’. Να δίνει
στις έννοιες αυτές μεγαλύτερη
πληρότητα».
Η καλλιτέχνιδα συμπληρωματικά έθιξε και το θέμα εάν ο καλλιτέχνης πρέπει να έχει κάποιο ρόλο στην κοινωνία, «θα ξεκινούσα
λέγοντας πως κάθε εποχή χαρακτηρίζεται από την καλλιτεχνική
παραγωγή της. Αυτή προσδίδει
συνολικά ένα πολιτικό και κοινωνικό στίγμα. Νομίζω ότι ο ρόλος
του καλλιτέχνη μέσα σε ένα τόσο
πολυμορφικό – εθιστικό πλαίσιο,
αναγάγετε σε δυσεπίλυτο πρόβλημα που καλείται ο ίδιος να λύσει.
Σε κάθε περίπτωση, όλη αυτή η
καλλιτεχνική παραγωγή – κάποια
όντως αξιόλογη – ίσως μας οδηγήσει σε μια εποχή που θα μιλάμε και
πάλι όχι για τον ρόλο, αλλά για το
έργο του καλλιτέχνη».
Εν κατακλείδι, είναι πολύ σημαντικό που βλέπουμε δύο Κύπριες καλλιτέχνιδες στο Εθνικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της
Αθήνας μετά από την πρόταση
του δρα ∆ανού Η έκθεση αυτή δίνει ελπίδα στα εικαστικά αλλά και
στους καλλιτέχνες, ειδικά σε μια
εποχή η ανθρωπότητα και ο πολιτισμός περνά κρίση. Τα έργα της
Γιούλας Χατζηγεωργίου και της
Κλίτσας Αντωνίου δίνουν φως σε
διαχρονικά θέματα όπως ο ρόλος
των γυναικών μέσω της ιστορίας
αλλά και σε θέματα όπως η ελευθερία σε σχέση με τα σύνορα των
κρατών και των ανθρώπων γενικά.

Γιούλα
Χατζηγεωργίου
Η Γιούλα Χατζηγεωργίου
γεννήθηκε στην Πάφο και
αποφοίτησε με άριστα από
τη Ανώτατη Σχολή Καλών
Τεχνών της Αθήνας. Πήρε
μέρος σε ομαδικές εκθέσεις
μεταξύ των οποίων στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Τέχνης και
Τεχνολογίας στην γκαλερί Ιλεάνα Τούντα (1998), το
«Future Part» στο Άμστερνταμ (1998), τη Μεσογειακή Συνάντηση Νέων Καλλιτεχνών (1999), την έκθεση
«∆ηλητήρια» στο Γκάζι με
επιμελήτρια τη Μαρία Μαραγκού (2002), την Art
Athina με την γκαλερί της
Ζήνας Αθανασιάδου (2002),
την έκθεση «Περιμένω νέα
σου» στο Μουσείο Γουναρόπουλου στην Αθήνα. Οργάνωσε δύο ατομικές εκθέσεις, το 2002 στην γκαλερί
Άλεκτον, και το 2003 στην
Αίθουσα Τέχνης Αθηνών.
Επίσης πήρε μέρος στην
53η Μπιεννάλε Βενετίας
στο πρότζεκτ του καλλιτεχνικού της διευθυντή με τίτλο «Φτιάχνοντας Λέξεις» και
με το έργο Poets machine
στην δεύτερη Μπιεννάλε
Θεσσαλονίκης. Το 2010 εκπροσώπησε την Κύπρο στην
Μπιεννάλε Καΐρου και σε διεθνή έκθεση στην Κωνσταντινούπολη. Η Γιούλα Χατζηγεωργίου ζει και εργάζεται
στην Αθήνα.

Κλίτσα
Αντωνίου
Η Κλίτσα Αντωνίου συγκαταλέγεται ανάμεσα στους
σημαντικότερους νέους
εικαστικούς της Κύπρου.
Σπούδασε στο Wimbledon
School of Art, στο St.
Martins School of Art, στο
Pratt Institute της Νέας
Υόρκης και στο New York
University. Έκανε ατομικές
εκθέσεις στην Κύπρο, τις
ΗΠΑ, την Κίνα, τη Φινλανδία και τη Βρετανία. Έχει
τιμηθεί με διάφορα βραβεία και υποτροφίες, συμπεριλαμβανομένου του
Προγράμματος διά βίου
μάθησης Λεονάρντο ντα
Βίντσι 2010, Residency πέντε εβδομάδων στο Λονδίνο, στο Golden Lane Estate:
Exhibit Gallery στο Κέντρο
Barbican. Μερικές από τις
σημαντικότερες συμμετοχές της είναι: 2012 - Terra
Mediterranean in Crisis,
∆ημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο, Λευκωσία, Κύπρος.
∆ιεθνής Έκθεση - Sculpture
and ObjectT XLII, Μπρατισλάβα, Σλοβακία. Mapping
Cyprus Contemporary
Views, BOZAR EXPO, Βρυξέλλες, Βέλγιο. Tempus Arti
Triennial Exhibition, Βέλγιο.
Arrivals Departures, Εγκατάσταση στο ∆ιεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας, Κύπρος.
2010 - Exterritory Project,
επιμελήτρια της Κυπριακής
συμμετοχής, Μπιενάλε Πεκίνου. The Little Land Fish,
Antrepo, Κωνσταντινούπολη Πολιτιστική Πρωτεύουσα. Breaking Walls-Building
Networks, Μακεδονικό
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης,
Θεσσαλονίκη.
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Περιπέτειες της εθνικής ταυτότητας των Νεοελλήνων
Της ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Δ. ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

Η έννοια του έθνους, έτσι όπως θεμελιώθηκε στην Ευρώπη του 19ου
αιώνα, συγκροτήθηκε γύρω από
τη δημιουργία ενός εθνικού κράτους, καθώς αυτό προβλήθηκε ως
η ιδεώδης μορφή πολιτειακής οργάνωσης, με τη φυλή, τη γλώσσα,
τη θρησκεία και τις παραδόσεις να
αναδεικνύονται ως οι σημαντικότεροι άξονες του εννοιολογικού του
προσδιορισμού. Στα χρόνια που
ακολούθησαν η έννοια του έθνους
αποδείχθηκε ιδιαίτερα ελαστική
ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί ακό-

Η «μετακένωση»
των μηνυμάτων της φωτισμένης Δύσης οδήγησε τους υπηκόους του
σουλτάνου στη σφοδρή
αμφισβήτηση της υποτέλειάς τους στον αλλόθρησκο κατακτητή.
μα και τις αρχές του μαρξισμού αλλά και να ανταποκρίνεται με τον
έναν ή τον άλλο τρόπο στη φιλοσοφία του γαλλικού συμβατισμού,
του γερμανικού ρομαντισμού και
του αγγλοσαξονικού εμπειρισμού.
Οι ιδεολογικές πεποιθήσεις φάνηκαν κάποτε να μετατοπίζουν το
έθνος από τον αρχικό πολιτικόπολιτειακό του χαρακτήρα, ενώ
άλλοτε ήρθαν ακόμα και σε ευθεία
σύγκρουση με αυτόν.
Στο αναδιαμορφούμενο βαλκανικό
περιβάλλον του 19ου αιώνα ατομικές και συλλογικές ταυτότητες επαναπροσδιορίστηκαν και επανακαθορίστηκαν μέσα στο νέο πλαίσιο
που είχε αρχίσει να διαμορφώνει

Το παζάρι των Αθηνών. Εργο (1821) του Ιρλανδού περιηγητή και αρχαιοδίφη Εντουαρντ Ντόντγουελ (1767-1832).
από τον 18ο αιώνα η πολιτική φιλοσοφία του ∆ιαφωτισμού, η οποία
εξελίχθηκε πολύ γρήγορα σε πηγή
ιδεολογικών διαφοροποιήσεων για
τους βαλκάνιους λαούς. Η «μετακένωση» των μηνυμάτων της φωτισμένης ∆ύσης οδήγησε τους υπηκόους του σουλτάνου στη σφοδρή
αμφισβήτηση της υποτέλειάς τους
στον αλλόθρησκο κατακτητή, διαταράσσοντας την πνευματική ενότητα όλων των Ορθόδοξων της βαλκανικής. Οι ιδεολογικοί άξονες της
οθωμανοκρατούμενης Ανατολής
φάνηκε να κλονίζονται κάτω από τις
θεωρίες των Ευρωπαίων φιλοσόφων
που διακήρυσσαν περίτρανα ότι το
συλλογικό πεπρωμένο θα πρέπει να
στηρίζεται στη βάση πολιτισμικών

και όχι θρησκευτικών κριτηρίων.
Αλλωστε, στην πολυεθνική, θεοκρατική αυτοκρατορία των Οθωμανών
δεν υπήρχε καμία απολύτως οριοθέτηση της έννοιας του Οθωμανού
πολίτη, ενώ μόλις το 1876, στο τέλος
της περιόδου του Τανζιμάτ, έγιναν
οι πρώτες συνταγματικά κατοχυρωμένες προσπάθειες ανάπτυξης της
οθωμανικής ιθαγένειας, οι οποίες
ωστόσο διέθεταν έναν πιο γενικευμένο και σφαιρικό χαρακτήρα.
Αυτό όμως το γεωγραφικά, γλωσσικά και εθνογραφικά, συγκεχυμένο
περιβάλλον όπου εκδηλώθηκαν τα
πρώτα εθνικιστικά κινήματα ανάμεσα στους σύνοικους χριστιανικούς
πληθυσμούς των Βαλκανίων, τους
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έως τότε υπηκόους του σουλτάνου, φάνηκε να δημιουργεί εξαρχής
πρόβλημα, ακόμα και στους ίδιους
τους πρωτεργάτες της ελληνικής
εθνικής κίνησης. Πρόβλημα που
αντιμετωπίζεται ακόμη και σήμερα με σκεπτικισμό και αμηχανία
από αρκετούς μελετητές της βαλκανικής ιστορίας του 18ου αιώνα.
Αιτία δεν είναι παρά η αλλοφωνία
ή η αλλογλωσσία των διάφορων
πληθυσμιακών ομάδων –ιδιαίτερα στις περιοχές της Ηπείρου, της
Μακεδονίας και της Θράκης– που
τις έθετε σε μια «προβληματική»
ως προς την προσέγγισή της κατηγορία, καθώς στον βαλκανικό
χώρο τα όρια της γεωγραφικής και
γλωσσικής κατανομής παρουσιάζο-

νταν ελαστικά και συχνά συγκεχυμένα, ενώ πολλές φορές ακόμα και
αντικρουόμενα. Ετσι, προέκυψε η
ανάγκη να αποσαφηνιστούν και να
αντιδιασταλούν εννοιολογικά μεταξύ τους όροι όπως «αλλόγλωσσοι»,
«αλλογενείς» και «αλλοεθνείς» προκειμένου να επιτευχθούν η προσέγγιση και η κατανόηση της εθνικής
φυσιογνωμίας των Νεοελλήνων.
Ηταν δηλαδή η ίδια η πολιτική κληρονομιά της οθωμανικής αυτοκρατορίας εκείνη που επέβαλε στο
βαλκανικό χώρο μία σειρά επιθετικών προσδιορισμών να συνοδεύουν αναπόφευκτα κάποιες
πληθυσμιακές ομάδες. Κι ενώ για
τους αγγλόφωνους συγγραφείς δεν

υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα επιλογής ανάμεσα στους
όρους «εθνικός» και «εθνοτικός»,
δεν συμβαίνει το ίδιο με τους περιορισμούς που θέτουν οι ερμηνευτικές προεκτάσεις της ελληνικής
γλώσσας, όπου ο όρος «εθνοτικός» αποδεικνύεται πολλές φορές
αδύναμος να περιγράψει και να
αναλύσει στον πυρήνα τους τις
πολιτισμικές διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις διάφορες πληθυσμιακές ομάδες. Η δημιουργία
του εθνικού κράτους, η επίδραση
των αξιών του ∆ιαφωτισμού και
του Ρομαντισμού αλλά και οι διαρκείς προκλήσεις των σύνοικων
βόρειων γειτόνων προκάλεσαν τελικά τον επαναπροσδιορισμό των
στοιχείων εκείνων που συγκροτούσαν το σύγχρονο έθνος των Ελλήνων. Οροι όπως εθνική συνείδηση
(national consciousness) και εθνοτική ταυτότητα (ethnic identity)
χρησιμοποιήθηκαν ως ακρογωνιαίος λίθος στην προσπάθεια ανασύνθεσης της νεοελληνικής φυσιογνωμίας, καθώς αυτοί ήταν σε
θέση να υπερκαλύψουν πολιτικές
και αυστηρά οριοθετημένες εθνικές συνισταμένες και να δεχθούν
κάτω από τη συλλογικότητά τους
γλωσσικές και εθνικές διαφορές.
Τελικά, ο καθορισμός της ελληνικής
ταυτότητας στο νέο εθνικό κράτος
που συγκροτούνταν έθετε μοιραία
στο προσκήνιο την ανάδειξη του
φρονήματος. Αντικείμενο του ιστορικού λοιπόν δεν είναι η αναζήτηση «πιστοποιητικών ταυτότητας»,
αλλά η ανάλυση όλων εκείνων των
διαδικασιών που οδηγούν κάθε φορά στην ανάγκη επαναπροσδιορισμού των «ταυτοτικών κεφαλαίων».

Η κ. Κωνσταντίνα Δ. Καρακώστα
είναι διδάσκουσα Νεότερης Ιστορίας,
Πανεπιστήμιο Πατρών.
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«Να κρατήσουμε τα σχολεία ανοικτά»

Ε

Ο Σπύρος Αθανασίου, με σπουδές
στις οικονομικές επιστήμες, διατηρεί το βιβλιοπωλείο Adagio II στη
Ναύπακτο. Εναν τόπο συνάντησης
για τους λάτρεις του βιβλίου, του
κινηματογράφου, της μουσικής και
του καλού καφέ.
Ποια βιβλία έχετε αυτόν τον καιρό
πλάι στο κρεβάτι σας;

SHUTTERSTOCK

χουν ξεκινήσει περίπου δεκαπέντε ημέρες τα σχολεία. Υστερα
από μια δύσκολη προηγούμενη άνοιξη, εν μέσω καραντίνας,
που τα παιδιά αναγκάστηκαν βιαίως να αποκοπούν από το φυσικό
τους περιβάλλον, με τεράστιες ψυχικές και εκπαιδευτικές συνέπειες.
Ιδίως τα παιδιά του δημοτικού υπέστησαν ένα μεγάλο σοκ. Βρίσκονται σε μια αναπτυξιακή φάση που
είναι ακόμα εξαρτημένα από τους
γονείς τους, δεν μπορούν από μόνα
τους να συναντήσουν τους φίλους
τους ή να πειθαρχήσουν σε μια διδασκαλία φροντιστηριακού τύπου.
Επίσης, δυσκολεύτηκαν πολύ να
συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει
πανδημία, αλλά είχαν συνείδηση
τι σημαίνει σχολείο και τι χάνουν.
∆εν υπάρχει παιδί, ανεξαρτήτως
ηλικίας, που δεν έχει ανάγκη την
εκπαίδευση, για πλείστους λόγους.
Πληροφορούμαι με λύπη τούτες τις πρώτες ημέρες ότι το κάθε δημόσιο σχολείο έχει τον δικό
του Θεό. Είναι κράτος εν κράτει
μέσα στα άπειρα μικρά κρατίδια
της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αλλά και
μέσα στο ίδιο το μικρό «κράτος»
ενός δημόσιου δημοτικού σχολείου για παράδειγμα, οι ίδιοι οι δάσκαλοι επιλέγουν ο καθένας για
τον εαυτό του τι θα κάνει. Ακόμα
και εκεί, μέσα στο ίδιο πλαίσιο,
δεν υπάρχει συναπόφαση για το
τι θα τηρηθεί ευλαβικά και απαρέγκλιτα, μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Κάποιοι λοιπόν συνειδητά επιλέγουν να τηρήσουν τους
κανόνες, να φορέσουν μάσκες,
να ακολουθήσουν τους κανόνες
υγείας και υγιεινής, να τηρήσουν
αποστάσεις, ακόμα και με μεγάλο
κόπο και μεγάλη δυσκολία στο διδακτικό τους έργο. Κανείς δεν είπε
ότι είναι εύκολο αυτό που ζούμε.
Κανείς δεν είπε ότι το διδακτικό
έργο γίνεται σωστά ή γίνεται έτσι
όπως θα έπρεπε να γίνεται. Υπάρχουν όμως και εκείνοι οι δάσκαλοι που όπως εν μέσω καραντίνας
επέλεξαν να μην προσφέρουν τη
δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας, έτσι και τώρα επιλέγουν
να μη φορέσουν μάσκα μέσα στην
τάξη. Επιλέγουν να θέσουν σε κίνδυνο τον εαυτό τους, τους μαθητές
τους, τη λειτουργία του σχολείου.
Κανείς δεν μπορεί να τους επιβάλει τι να κάνουν.
Θα επιθυμούσα να διαβάσει αυτό το άρθρο αυτή η μειοψηφία –

Στα δημόσια σχολεία υπάρχουν δάσκαλοι που τηρούν με ευλάβεια τα μέτρα, υπάρχουν και δάσκαλοι που όπως
εν μέσω καραντίνας επέλεξαν να μην προσφέρουν τη δυνατότητα εξ αποστάσεως διδασκαλίας, έτσι και τώρα
επιλέγουν να μη φορέσουν μάσκα μέσα στην τάξη.

Ο δάσκαλος οφείλει να
είναι το θετικό πρόσημο
στη ζωή του παιδιού,
που θα το «αγκαλιάσει»
και δεν θα το αγριέψει
στους ήδη άγριους
καιρούς.
ελπίζω– των εκπαιδευτικών, για
να σκεφτούν πάνω στα οφέλη που
προκύπτουν μέσα από αυτήν τη
συγκυρία. Να σκεφτούν πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δύσκολη στιγμή για να εμπνεύσουν
τους μαθητές του.
Το μεγάλο όφελος της τήρησης των κανόνων είναι να κρατηθούν ανοικτά τα σχολεία. Ακόμα και εάν κάποιος έχει κουραστεί
από τη δουλειά του, αισθάνεται
ότι αδικείται ή αμείβεται λίγο για
όσα προσφέρει στην εκπαίδευση, αυτός δεν είναι λόγος για αυτήν τη σιωπηρή «μάχη», για αυτή
την ασυνείδητη αντίσταση. ∆ιότι
τώρα δεν τα βάζει με το κράτος ή
την εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά
στρέφεται ενάντια στους μαθητές του, σε αυτούς που τον έχουν
ανάγκη, που τους οφείλει τη γνώση
του. Οι μαθητές, τα παιδιά έχουν
ανάγκη από το παράδειγμα των
ενηλίκων. Οι δάσκαλοι τις περισ-

σότερες φορές μπορούν να γίνουν
φάρος στη ζωή των παιδιών, να
τους δώσουν μια άλλη κατεύθυνση, μια πιο πνευματική και σοφή
στάση απέναντι στη ζωή, κάτι που
ενδεχομένως πολλά από αυτά δεν
θα πάρουν από το σπίτι τους. Τι θα
σκεφτούν λοιπόν αυτά τα παιδιά,
εάν ο δάσκαλός τους, ο άνθρωπος που σέβονται και αγαπούν,
δεν τηρεί την οδηγία, τον νόμο,
δεν φοράει μάσκα μέσα στο μάθημα; Γιατί να τη φορέσει το ίδιο
το παιδί; Γιατί να μη γεννηθεί μέσα του η ήδη γεννημένη αντίδραση για όλα, προτού υπάρξει δράση, προτού υπάρξει σκέψη για τη
ζωή, προτού υπάρξει συγκρότηση
προσωπικότητας. Ζούμε σε εποχές
που έτσι και αλλιώς τα παιδιά είναι
μπερδεμένα ανάμεσα στην ευκολία της ψηφιακής τεχνολογίας και
των social media και ανάμεσα στην
πολυδιάσπαση και στην έλλειψη
καθοδήγησης. Το σχολείο, όμως,
ο δάσκαλος οφείλουν να είναι κάτι άλλο από την περιρρέουσα. Το
θετικό πρόσημο στη ζωή του παιδιού, που θα το «αγκαλιάσει» και
δεν θα το αγριέψει στους ήδη άγριους καιρούς.
Πώς θα μάθει ένας δάσκαλος
στα παιδιά του ότι στη ζωή δεν
υπάρχει τίποτα απόλυτο; ∆εν υπάρχει τέλειο πλαίσιο για να κάνεις μάθημα, δεν υπάρχει η τέλεια στιγμή
για να διδάξεις, δεν υπάρχει τίπο-

τα τέλειο σε αυτό τον κόσμο. ∆εν
υπάρχουν τέλειες σχέσεις, τέλειοι
έρωτες, τέλειοι άνθρωποι. Αυτήν
τη στιγμή, μέσα από την ατελή
μάσκα, και σε καιρούς οδυνηρούς,
καλείται ο δάσκαλος να δημιουργήσει την «τέλεια» στιγμή, μέσα
σε μια δύσκολη διδακτική ώρα.
Να επιμείνει ακόμα και αν δεν τον
ακούν τελείως τα παιδιά του, να
ονειρευτεί τη στιγμή που θα τελειώσει ο εφιάλτης, να συναντηθεί και να αγγιχτεί με το βλέμμα
του μαζί τους. Να ξεκαρδιστούν με
τα μάτια για όσα μας συμβαίνουν.
Η μάσκα είναι το καλύτερο μάθημα για τις ικανότητες και το ταλέντο των παιδιών. Η μάσκα δίνει
τη δυνατότητα στον δάσκαλο να
εξελίξει τις δυνατότητές του, να
κουραστεί, να ζοριστεί και να το
πει αυτό στα παιδιά. ∆εν αρκεί να
είναι κάποιος ικανός ή ταλαντούχος. Πρέπει κάθε ημέρα, κάθε στιγμή, να στέκεται κόντρα στο ρεύμα των καιρών και των αποτυχιών
και αυτός να συνεχίζει. Να βρίσκει
τρόπο να επανεφευρίσκει τον εαυτό του, να γελάει με τις ελλείψεις
του, αλλά να ξανασυγκεντρώνεται
στον στόχο του.
Ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι
να μείνουν τα παιδιά μας υγιή.
Και τα σχολεία να παραμείνουν
ανοικτά. Στο μάτι του κυκλώνα,
αλλά προφυλαγμένα από ευσυνείδητους δασκάλους.

ΚΡΙΤΙΚΗ
Της ΛΙΝΑΣ

ΠΑΝΤΑΛΕΩΝ

Μετά το θαύμα
ΘΑΝΟΣ ΚΑΠΠΑΣ
Πώς πάνε τα πράγματα
εκδ. Εστία, σελ. 122

Θ

α μπορούσε να συμβεί οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αλλά υπάρχει πάντα μια συγκεκριμένη στιγμή που επιβάλλεται
στις αισθήσεις, ένα κέντρισμα
κατάστηθα, που κατατέμνει τη
χρονική ροή. Αυτό το ακαριαίο
ερέθισμα αλιεύει ο Θάνος Κάππας από τις διηγηματογραφικές
ζωές των ηρώων. Κάθε κούραση,
εξάντληση και απογοήτευση σαρώνονται, σαστίζουν μπροστά
στην ανέλπιστη στιγμή. Μπροστά στο αναπάντεχο κάθε άλλο
συναίσθημα υποχωρεί, προκειμένου οι αισθήσεις να το υποδεχθούν. Υπάρχει ένα πριν και ένα
μετά, το οποίο κατατροπώνει καθετί που προϋπήρξε. Μετά το θαύμα ενεδρεύει ο όλεθρος. Μετά τη
φωτοχυσία το φως λιγοστεύει, η
αναλαμπή του θρυμματίζεται και
οι ήρωες αποσύρονται στο ιδιωτικό τους σκοτάδι.
Eνας άνδρας, τσακισμένος από
τα οικογενειακά άχθη, βλέπει τυχαία μια παλιά ερωμένη του. Η
αιφνίδια παρουσία της άνοιξε μια
ρωγμή. Oπως λέει ο άνδρας, «βρήκα μια τρύπα εκεί στο συνεχές και
τρύπωσα». Εκεί μέσα θυμήθηκε

τη μουσική που έλουζε εκείνη την
παλιά καλοκαιρινή αγάπη, «νότεςκρύσταλλα» τον τύλιγαν «στην
ασημένια κλωστή τους». Ωστόσο,
η πραγματικότητα διεμβολίζει την
ηχητική ανάμνηση, υπό μορφή
ήχου επίσης. Ο άνδρας ακούει
το τρίξιμο της κούνιας, την αλυσίδα που μετατοπίζει στον αέρα το σώμα της
κόρης του, και
έχει την αίσθηση πως η εικόνα
των δυο τους τρίζει και αυτή, καθώς στριμώχνεται «ανάμεσα
στις τόσες εικόνες του κόσμου».
Το διήγημα είναι
ενδεικτικό της
ικανότητας του
Κάππα να υποδεικνύει το υποβόσκον νόημα των λεπτομερειών. ∆ιακρίνοντας στα χείλη τής
γυναίκας του μια στυφή έκφραση
πικρίας, χνάρι μιας απολιθωμένης
θλίψης, ένας άνδρας δραπετεύει από την αποκαρδιωμένη όψη
της, για να θυμηθεί το θαύμα που
η ίδια υπήρξε κάποτε. Από την
ταβέρνα, όπου λιμνάζουν και οι
δύο περίλυποι, μεταφέρεται στη

μαγική, εκτυφλωτική νύχτα του
πρώτου σμιξίματος, σε ένα καλοκαίρι εκστατικό.
Eνα ανδρόγυνο ταξιδεύει προς
έναν σκαμμένο λάκκο, όπου θα
αποθέσουν το νεκρό σκυλί τους.
Κάθε στιγμιότυπο του ταξιδιού
προοικονομεί το ξέσπασμα ενός
θρήνου. Κατακαλόκαιρο και ο καιρός ψυχρός, «μια
απρόσμενη εισβολή του φθινοπώρου στο καλοκαίρι». Ο ουρανός
απειλητικός, «γεμάτος επάλληλες
σειρές από σύννεφα που ανέβαιναν με ταχύτητα
στο στερέωμα».
Μπροστά στον
τάφο του σκύλου,
ο άνδρας και η
γυναίκα, ενωμένοι σε ένα αγκάλιασμα νωπό από
τα δάκρυα και τη βροχή, συλλογίζονται την έγγαμη δυστυχία τους,
ένα μόνιμο πένθος. Τα δάκρυα
της γυναίκας του δανείζεται και
ένας άλλος άνδρας, ακούγοντάς
την να αναχαράζει τις ματαιώσεις της, ενόσω ο ανεμιστήρας
στην οροφή της κρεβατοκάμαρας ανακατεύει έναν πηχτό αέρα.

Τα πρόσωπα των διηγημάτων
υποφέρουν από μια λύπη ρηχή,
από την οποία δεν φαίνεται παρά μόνο η επιφάνειά της. Ο Κάππας σκάβει επιτήδεια αυτή την
επιφάνεια, υποδηλώνοντας τον
αθέατο βυθό απ’ όπου αναβλύζει
η απελπισία. Ο πόνος νοτίζει το
υπέδαφος των λέξεων. Μια γυναίκα
πηγαίνει να βρει τον εραστή της,
απελπισμένη από τη δυσκολία της
μετακίνησης. ∆εν την αποθαρρύνει η προοπτική της συνεύρεσης,
αλλά όλες οι εκκρεμότητες που
μεσολαβούν μέχρι την εκπλήρωσή της, εκκρεμότητες πρακτικές,
αλλά κυρίως ψυχικές, που οφείλονται στην άνοια της μητέρας της.
Η ανοϊκή μητέρα έχει καταντήσει
ένα σκέλεθρο του αλλοτινού, ερωτικού της σώματος. Μια ομορφιά
που δυστύχησε. Η τυραννική της
αρρώστια μοιάζει να μέμφεται τις
διεκδικήσεις της όμορφης κόρης.
Μολονότι η γραφή του Κάππα
εμφανίζεται υποτονική και βραδύκαυστη, αναρριπίζεται διαρκώς από τους τριγμούς ενός επικείμενου σεισμού. Eνας βρασμός
ανεπαίσθητος πυρώνει τις λέξεις
και αναταράσσει τις αισθήσεις.
Και είναι αυτή ακριβώς η απειλή
της υπέρβασης του ορίου αντοχής, που αποδίδει στους ήρωες
τον βαθύ χρόνο της θλίψης τους.

«Ο άντρας που επέστρεψε» του
Τζορτζ Πελεκάνος, «Τα αγόρια του
Νίκελ» του Κόλσον Γουάιτχεντ, «Τίποτα δεν χάνεται» της Κλοέ Μεντί,
«Οι φράουλες» του Γιόζεφ Ροτ,
«∆εν κατοικούν όλοι οι άνθρωποι
τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο» του
Ζαν-Πολ Ντιμπουά, «Πόσες λέξεις;»
της Ολγας Σελλά (βιβλίο αναφοράς
για τον κόσμο του βιβλίου), «Ταξίδι
στο άγνωστο - Φιλελεύθερη ∆ημοκρατία και κρίση πολιτισμού» του
Νικόλα Σεβαστάκη (δοκίμιο που
πρέπει να παρακινήσει τη δημόσια
συζήτηση για το παρόν και το μέλλον των θεσμών).
Ποιος ήρωας/ηρωίδα λογοτεχνίας
θα θέλατε να είστε και γιατί;

Φροντίζοντας για την υστεροφημία
μου και όχι μόνο, θα ήθελα να είμαι
ο Μεγκρέ του Ζορζ Σιμενόν.
Διοργανώνετε ένα δείπνο. Ποιους
συγγραφείς καλείτε, ζώντες και
τεθνεώτες;

Θα καλούσα τον Ζαν-Κλοντ Ιζό,
τον Ζαν-Πατρίκ Μανσέτ, τον Μορίς
Ατιά, τον Τζορτζ Πελεκάνο, να συ-

ζητούν για τη σκοτεινή πλευρά της
σύγχρονης ζωής, για τις αγαπημένες τους μουσικές και για τις αγαπημένες τους ταινίες.
Ποιο ήταν το πιο ενδιαφέρον στοιχείο που μάθατε πρόσφατα χάρη
στην ανάγνωση ενός βιβλίου;

Τη δύναμη του έρωτα από τον «Ανθρώπινο παράγοντα» του Γκράχαμ
Γκριν και πώς συνθλίβεται από τους
απάνθρωπους μηχανισμούς.
Ποιο κλασικό βιβλίο διαβάσατε
πρόσφατα για πρώτη φορά;

«Αρμαντέιλ» του Γουίλκι Κόλινς.
Συναρπαστικό όπως και τα άλλα
βιβλία του.
Και ποιο είναι το βιβλίο που έχετε
διαβάσει τις περισσότερες φορές;

Τη «Γραμμή σκιάς» του Τζόζεφ Κόνραντ. Είναι ευχαρίστησή μου να τη
μοιράζομαι με τον Γιάννη και τον
Παναγιώτη.
Σας έμαθε κάτι ιδιαίτερο για τα βιβλία
και τους συγγραφείς το Adagio II;

Να επιλέγω τα καλά βιβλία και τους
συγγραφείς που θα δοκιμάζονται
στις παρουσιάσεις. Να διακρίνω
την ευαισθησία και την εντιμότητα
του συγγραφέα.
Τι σημαίνει ένα τέτοιο βιβλιοπωλείο
για μια πόλη όπως η Ναύπακτος;

Ο επισκέπτης θα δει τις ομορφιές της πόλης, παράλληλα θα
τον κερδίσει το μικρό, το απλό και
το σύνθετο, δηλαδή ένα μικρό βιβλιοπωλείο με τίτλους ιδιαιτέρως
έγκαιρους της εποχής (θα ικανοποιήσει τις ανάγκες του σύγχρονου αναγνώστη). Για τη Ναύπακτο
σαφώς είναι χώρος συνάντησης
και διεξόδου πνευματικών αναζητήσεων, χαλάρωσης και γνωριμίας
με τους σύγχρονους συγγραφείς. Η
καρδιά του Adagio II είναι οι άνθρωποι και οι ιδέες που πρεσβεύουν.
Θα συνεχίσετε με τις ωραίες βραδιές
με συγγραφείς, σινεμά, μουσική
ή σας αναχαίτισε ο κορωνοϊός;

Ελπίζουμε η ανάσχεση των
δραστηριοτήτων μας λόγω
της θανατηφόρου επιδημίας να είναι σύντομη. Πιστεύουμε στη βοήθεια της
επιστήμης.
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Αλμπρεχτ Αλτντόρφερ
Νέα ημερομηνία πήρε η έκθεση για
τον δάσκαλο της γερμανικής Αναγέννησης Αλμπρεχτ Αλτντόρφερ
(1480-1538) που θα γίνει στο Λούβρο από την 1η Οκτωβρίου. Είναι η
πρώτη έκθεση στη Γαλλία για τον
σπουδαίο καλλιτέχνη που αν και
ήταν κορυφαίος στην εποχή του,
το όνομά του δεν είναι τόσο οικείο
όσο των συγχρόνων του Ντίρερ και
Κράναχ. Η έκθεση γίνεται σε συνεργασία με το Μουσείο Αλμπερτίνα της Βιέννης και περιλαμβάνει
ζωγραφική, σχέδια και χαρακτικά.

Ρούντολφ Πολάνσκι
Ο Αυστριακός καλλιτέχνης Ρούντολφ
Πολάνσκι, ο οποίος ενηλικιώθηκε
καλλιτεχνικά στο ανήσυχο πνεύμα
της Βιέννης της δεκαετίας του ’60,
παρουσιάζει νέα δουλειά στην γκαλερί Gagosian της Βασιλείας. Ο Πολάνσκι συνεχίζει και πειραματίζεται
με τη μορφή, τα μέσα και την τεχνική, και σε αυτή την έκθεση χρησιμοποιεί φύλλα αλουμινίου ως καμβά
και επεξεργασμένο χαρτόνι μαζί με
τα ιδιότυπα γλυπτά του, συνεχίζοντας τον δρόμο που διάλεξε μετά
τη στροφή της δεκαετίας του ’90.

Η πόλη, 1945-2000
Το Βερολίνο αλλά και οι διαρκείς μεταμορφώσεις του στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα είναι διαρκές
δέλεαρ για χιλιάδες φωτογράφους.
Μια νέα έκθεση φέρνει κοντά αλλεπάλληλα βλέμματα με διαφορετική
αφετηρία, που ανιχνεύουν αθέατες
και όχι τόσο προφανείς όψεις της
γερμανικής πρωτεύουσας. Η έκθεση, με εντυπωσιακή συμμετοχή,
παρουσιάζεται στον μεγάλο εκθεσιακό χώρο Reinbeckhallen και ευελπιστεί να προκαλέσει τη σκέψη
και για το Βερολίνο του 21ου αιώνα.

Ρέμπραντ το 2021
Η πανδημία οδηγεί σε επανασχεδιασμούς και είναι φανερό ότι, πέραν
της εκάστοτε εθνικής πολιτικής,
κάθε μουσείο επιλέγει να ακολουθήσει διαφορετικό πρόγραμμα. Μία
από τις πολυαναμενόμενες εκθέσεις
στη Γερμανία είναι και το αφιέρωμα στον Ρέμπραντ που σχεδιάζει το
Μουσείο Στέντελ της Φρανκφούρτης σε συνεργασία με την Εθνική
Πινακοθήκη του Καναδά. Η έκθεση
μεταφέρθηκε για τον επόμενο χρόνο και προβλέπεται να εγκαινιαστεί
τον Οκτώβριο του 2021.

Πέρι Μέισον, 1957
Το χρονολόγιο μας θυμίζει πως πριν
από 63 χρόνια, το 1957, άρχισε να
προβάλλεται ο πρώτος και δημοφιλέστατος κύκλος επεισοδίων με
ήρωα τον δικηγόρο Πέρι Μέισον,
δημιούργημα του Ερλ Στάνλεϊ Γκάρντνερ (1889-1970), ο οποίος με τα
δικαστικά δράματα διανθισμένα με
μοιραίες γυναίκες ήταν ένα από τα
πρώτα ονόματα της ψυχαγωγικής
λογοτεχνίας επί δεκαετίες (και στην
Ελλάδα, δεκάδες τίτλοι κυκλοφόρησαν από τα Βίπερ). Τον Πέρι Μέισον υποδυόταν ο Ρέιμοντ Μπερ.

RAFAEL VARGAS / THE NEW YORK TIMES

Επιμέλεια: ΝΙΚΟΣ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Η λάμψη μιας φιλόδοξης επένδυσης στη Μαδρίτη
ΙΣΠΑΝΙΑ
Η λειτουργία του πρώτου ξενοδοχείου Four Seasons στην Ισπανία
εν καιρώ πανδημίας συμπληρώνει μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις αστικής ανάπλασης στην
Ευρώπη. Στο κέντρο της Μαδρίτης, το μεγάλο πρότζεκτ Καναλέχας, προϋπολογισμού 600 εκατ.
ευρώ, στο πρώην επιχειρηματικό
και τραπεζικό κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας, παραδίδεται
σταδιακά συνενώνοντας μεγάλα
και εντυπωσιακά κτίρια της μπελ
επόκ. Στο επίκεντρο του σχεδίου

αστικής ανάπλασης είναι η λειτουργία του ξενοδοχείου πέντε
αστέρων, που κρίνεται αναγκαία
συνθήκη για την επιτυχία του όλου
εγχειρήματος παρά τις αρνητικές
συγκυρίες. Μαζί με το πολυτελές
ξενοδοχείο, που στεγάζεται σε ένα
από τα διασημότερα κτίρια της Μαδρίτης (Palacio de la Equitativa),
παραδίδονται σταδιακά πάνω από
20 λοφτ και ένα εμπορικό κέντρο
για ακριβά καταστήματα. Το Four
Seasons θα έχει 200 δωμάτια, αλλά αρχίζει τη λειτουργία διατηρώντας ανοικτά μόνο τα 50. Είναι μια

εξωστρεφής επίδειξη πλούτου και
εμπιστοσύνης στο μέλλον της Μαδρίτης, παρότι η απόδοση σε λειτουργία αυτού του συγκροτήματος στη διάρκεια της παγκόσμιας
συγκυρίας μοιάζει παράταιρη, και
ίσως προκλητική. Ωστόσο, είναι
ένα σχέδιο ανακοινωμένο ήδη από
το 2013 από ισπανικό όμιλο που
αγόρασε επτά συνεχόμενα κτίρια,
με πρώην τραπεζική χρήση, τα
οποία παρήκμαζαν. Η θέση αυτής
της συστάδας με τις εντυπωσιακές
προσόψεις ενίσχυε τις πιθανότητες
επιτυχίας, καθώς βρίσκεται στην

καρδιά της Μαδρίτης και δίπλα στα
μεγάλα μουσεία, στο Πράδο, στο
Βασίλισσα Σοφία και στο ThyssenBornemisza. Οταν χτίστηκαν τα
κτίρια που τώρα αξιοποιήθηκαν
για την επένδυση αυτή, εκεί ήταν
το οικονομικό κέντρο της Μαδρίτης. Ηταν στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ού όταν η
Ισπανία διατηρούσε αποικίες και
είχε τη φιλοδοξία να οργανώσει
ένα εντυπωσιακό αρχιτεκτονικά
κέντρο, μάρτυρας της ηγεμονικής θέσης που προοριζόταν για
τη Μαδρίτη. Το κτίριο που στε-

γάζει τώρα το ξενοδοχείο χτίστηκε λίγο πριν από το 1900 από τον
διάσημο Καταλανό αρχιτέκτονα
José Grases Riera (1850-1919) ως
έδρα της ασφαλιστικής εταιρείας
La Equitativa, θυγατρικής αμερικανικής εταιρείας, και αργότερα
έδρα της ισπανικής Τράπεζας Πίστεως. Ολα τα συνεχόμενα κτίρια
χτίστηκαν ως επένδυση και διείσδυση αμερικανικού κεφαλαίου στη
Μαδρίτη εκείνης της εποχής. Τώρα, το επιβλητικό αυτό σημείο της
πόλης εισέρχεται σε νέα περίοδο,
σε μιαν αβέβαιη συγκυρία.

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΓΚΡΙ
Γράφει ο ΗΛΙΑΣ

ΜΑΓΚΛΙΝΗΣ

«...πιο ευωδιαστή από κάθε άρωμα»
Τον Νοέμβριο του 1983, ο Φίλιπ Γκλας
έδινε συναυλίες στην Ιαπωνία. Στα
διαλείμματα, έτρεχε στα γυρίσματα
της ταινίας του Πολ Σρέιντερ «Μίσιμα: Μια ζωή σε τέσσερα κεφάλαια»
(1985). Ο Γκλας θα έγραφε τη μουσική, όντας θαυμαστής της γραφής του
Μίσιμα. «Ισως να μην υπάρχει συγγραφέας πιο αυτοβιογραφικός από
τον Γιούκιο Μίσιμα», γράφει στο «Λόγια χωρίς μουσική» («Words Without
Music. A Memoir», Faber & Faber).
«Η γραφή του με εντυπωσίαζε. Ηταν
παθιασμένη, ήταν σύγχρονη».
Οπως γράφει, είχε ξεκάθαρη αφηγηματική γραμμή ο Σρέιντερ, που
εκτεινόταν σε τρεις άξονες: στην
αφήγηση της τελευταίας ημέρας της
ζωής του αυτόχειρος συγγραφέα, σε
μια σειρά από ασπρόμαυρα βιογραφικά επεισόδια και στις έξοχες δραματοποιήσεις έργων του.
Ο Γκλας χώρισε και τη μουσική
πάνω σε αυτό το τρίπτυχο. Η τελευ-

Για να επιζήσει
σε αυτή την ατμόσφαιρα,
ο άνθρωπος πρέπει,
όπως ο ηθοποιός,
να φορέσει μάσκα.
ταία ημέρα της ζωής του Μίσιμα έχει
ως μουσική υπόκρουση ένα σκοτεινό εμβατήριο, όπου κυριαρχούν τα
τύμπανα και τα έγχορδα. Τα αυτοβιογραφικά επεισόδια «ντύνονται»
από εκπληκτική μουσική δωματίου
(κουαρτέτα εγχόρδων που αργότερα αυτονομήθηκαν και ερμηνεύτηκαν εξαιρετικά και από το Kronos
Quartet). Τέλος, στην ανάπλαση λογοτεχνικών σκηνών από μυθιστορήματα του Μίσιμα, η ορχήστρα λειτουργεί στο σύνολό της.
Τόσο η ταινία όσο και η μουσική έχουν κάτι το μνημειώδες μα

Σκηνή από την εμβληματική ταινία του Πολ Σρέιντερ «Μίσιμα: Μια ζωή σε τέσσερα κεφάλαια» (1985). Ο Φίλιπ Γκλας συνέθεσε την έξοχη μουσική υπόκρουση.

όχι μνημειακό. Εικόνα και ήχος θυμίζουν ζωντανό σώμα στον ύστατο σπασμό του οργασμού και του
ψυχορραγήματος.
Σε ένα άκρως στοχαστικό μουσικό ιντερμέδιο (υπάρχει ολόκληρο
στο YouTube) βλέπουμε τον Μίσιμα να αναπολεί μια πτήση του με
τζετ πρώτης γενιάς. Ο λόγος του
αποκαλύπτεται μέσα από το εξαιρετικό voice over του Ρόι Σάιντερ:
«Το σώμα με το πνεύμα ποτέ δεν τα
βρήκαν μεταξύ τους. Καμία σωματική πράξη δεν μου προσέφερε ποτέ
την ανατριχιαστική ικανοποίηση
των λέξεων. Το σκληρό σκοτάδι της
πράξης δεν το βρήκα ποτέ στις λέξεις. Κάπου πρέπει να υπάρχει μια
ανώτερη αρχή, η οποία να συνενώνει την τέχνη με τη δράση. Κατάλαβα ότι η αρχή αυτή ήταν ο θάνατος.
Η απέραντη ανώτερη ατμόσφαιρα όπου δεν υπάρχει οξυγόνο και
που περιβάλλεται από τον θάνατο.

Για να επιζήσει σε αυτή την ατμόσφαιρα, ο άνθρωπος πρέπει, όπως
ο ηθοποιός, να φορέσει μάσκα. Πετώντας στα 45.000 πόδια, ο ασημένιος φαλλός της ατράκτου αιωρούνταν στο ηλιόφως. Ο νους μου είχε
χαλαρώσει. Οι σκέψεις μου έρρεαν
όλο ζωντάνια. Καμία κίνηση, κανένας ήχος, καμία ανάμνηση. Ενα
κλειστό χειριστήριο στο απώτερο
∆ιάστημα είναι όπως το πνεύμα και
το σώμα του ίδιου όντος. Εδώ συνειδητοποίησα το αποτέλεσμα της
τελικής μου πράξης. Σε αυτή την
ακινησία υπήρχε μια ομορφιά απερίγραπτη. Ούτε σώμα ούτε πνεύμα
πλέον. Πένα ή ξίφος. Αρσενικό ή
θηλυκό. Είδα τότε έναν γιγαντιαίο
κύκλο να κυκλώνει τη Γη. Μια κυριαρχία που κατέλυε κάθε αντίφαση, μια κυριαρχία μεγαλύτερη κι απ’
τον θάνατο, πιο ευωδιαστή από κάθε άρωμα. Εδώ βρισκόταν η στιγμή
που πάντοτε αποζητούσα».
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Σίλικον Βάλεϊ
τα στόματα
αρχίζουν
να ανοίγουν
Η απομυθοποίηση μιας ουτοπίας
Του ΜΑΝΩΛΗ ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗ

Ολοι πάνω-κάτω γνωρίζουμε ότι η
Σίλικον Βάλεϊ είναι συνυφασμένη
με την τεχνολογική πρόοδο και την
καινοτομία. Τα κινητά τηλέφωνα που
έχουμε πια όλοι στις παλάμες μας,
οι υπολογιστές, κάθε μας επαφή με
την τεχνολογία σήμερα, έχει κάποια
συνάφεια με εταιρεία που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται σε αυτή
τη γεωγραφική περιοχή, στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, στη Βόρεια
Καλιφόρνια. ∆εν έχω πάει ποτέ εκεί,
αν και πολύ θα το ήθελα. Αν θέλω,
όμως, μπορώ να περιηγηθώ δωρεάν
και άκοπα, εικονικά, στους δρόμους
και στα κτίρια που διαμόρφωσαν το
σύγχρονο τοπίο της τεχνολογίας, μέσω του Google Street View. Τα τεχνολογικά εργαλεία που έχει δώσει
στην ανθρωπότητα η Σίλικον Βάλεϊ
είναι πράγματι εντυπωσιακά, και κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη
χρησιμότητα, τη «μαγεία», την ελκυστικότητά τους. Τα δισεκατομμύρια
των ανθρώπων που χρησιμοποιούν
αυτές τις κομψές τεχνολογίες, δεν
έχουν πέσει απαραίτητα σε μια καλοστημένη πλάνη. Τα τεχνολογικά
προϊόντα και οι υπηρεσίες που γεννήθηκαν στα εργαστήρια της Σίλικον
Βάλεϊ, δεν είναι μόνο ακαταμάχητα,
αλλά πατούν στέρεα σε ανθρώπινες
ανάγκες. Κατ’ επέκταση, είναι πολύ
λογικό, να υιοθετούνται από τους
πάντες, παντού και πάντα.
«Ποτέ ώς τώρα στην ιστορία δεν
άγγιξε ένας τόπος τόσο πολλές ζωές, για το καλύτερο ή το χειρότερο»,
γράφει ο Ερικ Γουέινερ στη «Γεωγραφία της μεγαλοφυΐας» (εκδ. Τραυλός,
2018). Η πραγματική εικόνα, πίσω
απ’ τις ιστορίες επιτυχίας και τον
πλούτο των δισεκατομμυριούχων
του «νέου χρήματος», δεν είναι αγγελική. Η ακραία επιτυχία της τεχνολογικής ηγεμονίας της Σίλικον
Βάλεϊ έχει αρχίσει, ειδικά μετά τις
προεδρικές εκλογές του 2016, να
κλονίζεται. Πόσο ανεκτικός κι ανθεκτικός μπορεί να είναι ένας τόπος άνθησης της δημιουργικότητας
στην κριτική; Η Σίλικον Βάλεϊ αποδεικνύει τα τελευταία χρόνια, ότι
δεν είναι καθόλου η ουτοπία που
πίστευαν όσοι θέλουν να την αντιγράψουν. Το αμφίσημο πρόσωπό της
και η αλαζονεία της αποκαλύπτονται
στις περίφημες και τακτικές πλέον
ακροάσεις στο Κογκρέσο, όπου οι
δισεκατομμυριούχοι ιδρυτές των
τεχνολογικών κολοσσών υποχρεώνονται να απαντούν σε ενοχλητικές και ενίοτε αφελείς ερωτήσεις
παραδοσιακών πολιτικών.
Αποδεικνύεται εδώ ότι η καινοτομία έχει κόστη. ∆ημοσιογραφικές και πανεπιστημιακές έρευνες
φέρνουν στο φως ενοχλητικά στοιχεία για τις συνθήκες που επικρατούν στο κέντρο της παγκόσμιας
τεχνολογικής καινοτομίας, και για
τις κοινωνικές, πολιτικές και ψυχολογικές επιπτώσεις των προϊόντων

και των υπηρεσιών της. Τα στόματα αρχίζουν να ανοίγουν. Οι ίδιοι οι
τεχνολόγοι, οι προγραμματιστές, οι
μηχανικοί, οι υπάλληλοι, τα στελέχη
των εταιρικών γιγάντων τολμούν να
απομαγεύσουν τον ιερό αυτό χώρο,
του οποίου η θρησκεία και το δόγμα
είναι η πίστη στην τεχνολογία. Ισως
βέβαια αυτή είναι η δύναμη του παρόντος υποδείγματος και της ίδιας
της Σίλικον Βάλεϊ: το ότι γίνεται ανοικτή κριτική, υπάρχει διαφάνεια, διάλογος, της δίνει τη δυνατότητα να
προβεί σε διορθώσεις, ώστε να μη
χάσει σύντομα την πρωτοκαθεδρία.
Ο μεγάλος της ανταγωνιστής, η Κίνα
εν συνόλω, απορρίπτει συλλήβδην
την πληροφόρηση και την κριτική.
Στο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ «Το κοινωνικό δίλημμα» (The
Social Dilemma, Netflix, 2020) του
Τζέιμς Ορλόφσκι μιλούν μόνο άνθρωποι που γνωρίζουν. Οι λεγόμενοι
insiders. Ο Τρίσταν Χάρις, ο βασικός
πρωταγωνιστής, είναι πρώην υπάλληλος του τομέα Ηθικής της Google,
κι έχει αναδειχθεί ως ο υπ’ αριθμόν
ένα κριτικός της βιομηχανίας της

Δημοσιογραφικές
και πανεπιστημιακές
έρευνες φέρνουν
στο φως ενοχλητικά
στοιχεία για τους τεχνολογικούς κολοσσούς.
big tech (της επονομαζόμενης Μεγάλης Τεχνολογικής Βιομηχανίας).
Εχει ιδρύσει τον οργανισμό Center
for Humane Technology, ευελπιστώντας να στρέψει τους ψηφιακούς κολοσσούς σε πιο ηθικά μονοπάτια. Ο
Χάρις λέει στο ντοκιμαντέρ το αυτονόητο: η τεχνητή νοημοσύνη είναι
εδώ. «Είναι σαν ένα πείραμα φυλακής» διατείνεται, «όπου καλούμε τον
κόσμο μέσα σε ένα μάτριξ και μετά βγάζουμε χρήματα και δεδομένα
απ’ τη δραστηριότητά τους, με μόνο
σκοπό το κέρδος. Και δεν είμαστε
καν ενήμεροι ότι αυτό συμβαίνει».
«Χάσαμε τον δρόμο μας» προσθέτει, επιχειρώντας να διαφωτίσει και να κινητοποιήσει και άλλους
προγραμματιστές να μιλήσουν. Ο
Χάρις τονίζει με κάθε ευκαιρία την
ευθύνη των εταιρειών και των μηχανικών. «Ομάδες μηχανικών χακάρουν την ανθρώπινη ψυχολογία,
για να πάρουν περισσότερη ανάπτυξη, περισσότερους εγγεγραμμένους
χρήστες», ομολογεί. «Θέλουμε να
σας χειραγωγήσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται», λέει ο Τσάμαθ Παλιχαπιτίγια, πρώην αντιπρόεδρος
ανάπτυξης χρηστών του Facebook,
«προσφέροντάς σας ντοπαμίνη, το
κάναμε στο Facebook, το κάνουν το
Instagram, το WhatsΑpp, το Twitter,
το Snapchat». Αφού το λένε οι ίδιοι
οι άνθρωποι της Σίλικον Βάλεϊ, εμείς
γιατί να μην τους πιστέψουμε;

Ο Τρίσταν Χάρις, πρώην υπάλληλος του τομέα Ηθικής της Google, έχει αναδειχθεί ως ο υπ’ αριθμόν ένα κριτικός της βιομηχανίας της big tech (της επονομαζόμενης Μεγάλης Τεχνολογικής Βιομηχανίας).

H πόλη Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας που έχει αποκτήσει τον χαρακτηρισμό «πρωτεύουσα της Σίλικον Βάλεϊ».

Η πλατφόρμα του Facebook στο μικροσκόπιο
Το τεχνολογικό θαύμα της Σίλικον
Βάλεϊ που δέχεται αναγκαστικά
τη μεγαλύτερη προσοχή τα τελευταία χρόνια είναι το «λειτουργικό
σύστημα των ζωών μας», η πλατφόρμα του Facebook. Μπαίνει στο
στόχαστρο γιατί φέρεται πειστικά
να έχει επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα, να έχει δώσει συστηματικά βήμα και γόνιμο έδαφος
ανάπτυξης σε εξτρεμισμούς, λαϊκισμούς, πολώσεις και πολλά άλλα δεινά. Εσχάτως, δημιουργείται
κι εδώ η τάση πρώην υπαλλήλων
της εταιρείας, να βγαίνουν και να
απολογούνται για όσα βίωσαν ως
εργαζόμενοι εκεί.
Τον Σεπτέμβριο του 2020, η Σόφι Γιανγκ, έχει μόλις απολυθεί από
το Facebook και καταγγέλλει σοβαρές ατασθαλίες της πλατφόρμας. «Εχω αίμα στα χέρια μου»,
δηλώνει. Θεωρεί ότι ο λόγος της
απόλυσής της σχετίζεται ευθέως
με τις καταγγελίες της. Το νόημα είναι ότι η εταιρεία δεν κάνει
αρκετά ώστε να ανακόψει το κακό που τρέφει στους κόλπους της.
«Στα τρία χρόνια που ήμουν στο
Facebook» γράφει η Γιανγκ, «έγινα
μάρτυρας καταφανών προσπαθειών από ξένες εθνικές κυβερνήσεις,
να εισβάλουν στην πλατφόρμα σε
μαζική κλίμακα και να παραπλανήσουν τους ίδιους τους πολίτες
τους». Αλλά κανείς μέσα στη μηχανή δεν ήθελε να ακούσει.
Η πιο πρόσφατη δημοσιογραφική έρευνα για το Facebook έχει
αποκρυσταλλωθεί στο βιβλίο
«Facebook: The Inside Story»
(Penguin, 2020). Στις σελίδες του,
ο βετεράνος δημοσιογράφος τεχνολογικών θεμάτων Στίβεν Λέβι, αφηγείται την αθέατη ιστορία
του Facebook έχοντας εξασφαλίσει
προνομιακή πρόσβαση τόσο στα
γραφεία των υπαλλήλων όσο και
στο ίδιο το σπίτι του ιδρυτή του,
Μαρκ Ζάκερμπεργκ. Επί τρία χρόνια, εκμυστηρεύεται ο συγγραφέας, «κατέγραφα την πιο περίπλοκη,
δραματική, και πολωτική ιστορία
που βίωσα ποτέ στην καριέρα του».
Μια αξιοζήλευτη καριέρα που γέννησε σπουδαία βιβλία της τεχνολογικής ιστορίας των καιρών μας,
όπως το κλασικό «Hackers, heroes

of the computer revolution» (εκδ.
O’ Reilly, 2010).
Το κείμενο του Λέβι αποτελεί
τεκμήριο δημοσιογραφικής κάλυψης, που φωτίζει τόσο τα λαμπερά
όσο και τα σκοτεινά σημεία της
τεράστιας επιτυχίας της τεχνολογικής αυτής μηχανής που γεννήθηκε και μεγάλωσε επίσης στην
Κοιλάδα του Πυριτίου. Πρόκειται
για ένα συναρπαστικό χρονικό της
ανάδυσης ενός καινούργιου κόσμου. Και παρότι κρατά συνειδητά αποστάσεις, και προσπαθεί να
ισορροπεί την κριτική του με την
υπερασπιστική γραμμή της εταιρείας και του ίδιου του ιδρυτή της,
δεν τους χαρίζεται. Στην εισαγωγή
κιόλας γράφει: «Αυτές οι μεγάλες
τεχνολογικές εταιρείες βασίστηκαν
αρχικά στον ιδεαλισμό των ιδρυτών τους, αλλά τώρα αντιμετωπίζονται ως μέρος μιας φαουστικής
διαπραγμάτευσης: για τα θαύματα
που μας προσφέρουν πληρώνουμε
τίμημα, με την προσοχή μας, την
ιδιωτικότητά μας, τον αλληλοσεβασμό μας. Και τώρα τρομάζουμε
με την εξουσία τους».
Το νόημα είναι απλό: εσύ κι
εγώ, ο χρήστης της πλατφόρμας
ως άλλοι Φάουστ, δημιουργήσαμε λογαριασμό στο Facebook κι
υπογράψαμε μια συμφωνία με τον
Ζάκερμπεργκ, έναν ακόμα «σπασίκλα με όνειρα», χωρίς να διαβάσουμε τους εκτενείς της όρους ποτέ,
ώστε να μας προσφερθεί διασκέδαση, ενημέρωση, επικοινωνία, και
εξουσία στην παλάμη του χεριού
μας. Το τίμημα ήταν να χάσουμε
την «ψυχή» μας. Εχουμε εθιστεί
στα λάικ λες και παίζουμε σε κουλοχέρη, δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, νιώθουμε πολύ πιο
μόνοι, συγκρινόμαστε διαρκώς,
και νιώθουμε πολύ πιο αδύναμοι
να επηρεάσουμε τα πράγματα. Το
Facebook μας έκανε όλους αλγοριθμικές μαριονέτες. Ο Μαρκ, ως άλλος Μεφιστοφελής, μας ξεγέλασε.
Το μόνο που ήθελε κι αυτός, ήταν
να μας κάνει να κάνουμε κλικ πάνω
σε διαφημίσεις. Μοιραία οι προβολείς στρέφονται επάνω του, στον
εμπνευστή του μηχανισμού με τις
αθλητικές παντόφλες, το εφηβικό
χαμόγελο, τις μεγάλες ιδέες και το

«Facebook: The Inside Story», του
βετεράνου δημοσιογράφου τεχνολογικών θεμάτων Στίβεν Λέβι.

Εχουμε εθιστεί
στα λάικ λες και παίζουμε σε κουλοχέρη,
δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε, νιώθουμε πολύ πιο μόνοι.
χαρακτηριστικό κοντομάνικο γκρι
μπλουζάκι των 300 δολαρίων.
Στο βιβλίο του «Antisocial
media, How Facebook disconnects
us and undermines democracy»,
(Oxford University Press, 2018) ο
καθηγητής μέσων ενημέρωσης στο
πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια των
ΗΠΑ, Σίβα Βεϊντιανάθαν, υποστηρίζει ότι αντί το μέσο δικτύωσης
να μας φέρνει πιο κοντά, αντί να
κάνει τον κόσμο πιο ανοιχτό και
διασυνδεδεμένο, κάνει το αντίθετο, μας απομακρύνει κλείνοντάς
μας σε παράλληλα σύμπαντα, και
την ίδια στιγμή, θέτει σε κίνηση
ακούσια έναν μηχανισμό υπονόμευσης της δημοκρατίας. «Ενα από
τα κίνητρά μου να γράψω αυτό
το βιβλίο είναι να προκαλέσω μια
συζήτηση πριν το Facebook γίνει
ένας μύθος και δεν μπορούμε να
φανταστούμε τη ζωή χωρίς αυτό.
Φοβάμαι ότι ίσως είναι αργά», γράφει ξεκινώντας την ανησυχητική
απαρίθμηση των προβλημάτων
που έχει επιφέρει παγκοσμίως η
πλατφόρμα. Για τον Βεϊντιανάθαν

όλα ξεκινούν από το ότι ο Μαρκ είναι «βαθιά αμόρφωτος». Ο Ζάκερμπεργκ, γράφει, «δεν είναι σε θέση
να εκτιμήσει τις λεπτές αποχρώσεις, τις επιπλοκές, τα ενδεχόμενα,
ή ακόμα και τις δυσκολίες που προκύπτουν στην πορεία. ∆ιαπνέεται
από ένα ζωηρό ηθικό πάθος, αλλά
του λείπει η αίσθηση της Ιστορίας, και των τρομερών πραγμάτων
που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι ο ένας εναντίον του άλλου, κι
όλοι εναντίον του πλανήτη. Ο Ζάκερμπεργκ είναι ένας έξοχος κατασκευαστής. Αλλά όταν κάποιος
γίνεται τόσο γρήγορα πλούσιος,
οι ισχυροί άνθρωποι αρχίζουν να
τον παίρνουν στα σοβαρά πάνω
σε ζητήματα για τα οποία εκείνος
στερείται κατανόησης». Ωστόσο, ο
Λέβι στο πολύ καλά τεκμηριωμένο
βιβλίο του υπερασπίζεται σθεναρά
τον Μαρκ μιλώντας για το πάθος
του με αρχαία κείμενα Ελλήνων
και Ρωμαίων φιλοσόφων.
Σε κάθε περίπτωση, ο Βεϊντιανάθαν θεωρεί ότι το Facebook είναι μια ιστορία ύβρεως που έχει
παραχθεί από καλές προθέσεις,
από ένα αποστολικό πνεύμα, και
από μια μηχανιστική ιδεολογία
που βλέπει τον κώδικα των υπολογιστών ως τη λύση όλων των
ανθρώπινων προβλημάτων. Η τυπική ιδεολογία των νεοφυών επιχειρήσεων της Σίλικον Βάλεϊ. «Αν
ο Μαρκ δεν επέμενε τόσο στο να
κάνει τον κόσμο ένα καλύτερο μέρος, και εστίαζε μόνο στο κέρδος
του, ίσως να μη γινόταν όλο αυτό», αναφέρει. Για τον καθηγητή,
τo Facebook έχει συμβάλλει καθοριστικά στην μόλυνση του τοπίου
της πληροφορίας, έχει ενισχύσει
το συναισθηματισμό στη δημόσια
έκφραση ευνοώντας τη διάχυση
περιεχομένων που παράγουν έντονες αντιδράσεις, κι έχει κάνει όλο
και δυσκολότερη τη συνάντηση με
διαφορετικούς ανθρώπους κι άλλες γνώμες, κλείνοντας τους χρήστες σε δωμάτια ομοφωνίας. Το
χειρότερο όλων είναι ότι έχει κάνει σχεδόν ανέφικτη τη συλλογική
αντιμετώπιση των προβλημάτων,
γεγονός που «απειλεί συλλογικά τις
ζωές όλων μας». «Είμαστε τα θύματα της επιτυχίας του», καταλήγει.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

SHUTTERSTOCK

Τρεις γυναίκες,
μάρτυρες δημοσίου
συμφέροντος

SHUTTERSTOCK

Ποδήλατα για τους εργαζομένους στους τεράστιους χώρους της Google.

SHUTTERSTOCK

Κορίτσι ποζάρει μπροστά από ένα... Like που κρατάει λουλούδια.

Tα τεχνολογικά προϊόντα της Σίλικον Βάλεϊ έχουν κατακτήσει το κόσμο.

«Ενα τέρας που έχει αφεθεί ελεύθερο»
Αν η ανάλυση του καθηγητή μοιάζει
πολύ θεωρητική, τότε η μαρτυρία
ενός πραγματιστή επιχειρηματία
και επενδυτή δεν μπορεί να αφήσει πολλά περιθώρια παρερμηνειών για τη φαουστική συμφωνία
του κυρίαρχου μέσου δικτύωσης.
Επί μία δεκαετία, ο Ρότζερ Μακνάμι ήταν ένας αληθινός πιστός. Η
θρησκεία του τεχνολογικού θαύματος, οι θεοί και τα σύμβολά της
τον βρήκαν τη σωστή στιγμή στο
σωστό μέρος, στη Χρυσή Εποχή
της Σίλικον Βάλεϊ, να δίνει ως μέντορας τις συμβουλές του στον
Μαρκ Ζάκερμπεργκ και να είναι
από πολύ νωρίς ένας εκ των επενδυτών του Facebook. Επί μία δεκαετία, ο Μακνάμι ήταν ένας ευαγγελιστής των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, ένας ένθερμος οπαδός που πίστευε στο ουτοπιστικό όραμα των τεχνολογικών γιγάντων. Ξαφνικά, όμως, όλα άλλαξαν.
«Ημουν σαν τον Τζίμι Στιούαρτ
στον “Σιωπηλό μάρτυρα” του Χίτσκοκ», γράφει στην πρώτη σελίδα
του βιβλίου του «Zucked, Waking
Up to the Facebook catastrophe»,
(εκδ. HarperCollins, 2019), «κοίταζα κι εγώ τη δουλειά μου, μέχρι τη στιγμή που στο απέναντι
διαμέρισμα παρατήρησα να συμβαίνει κάτι που έμοιαζε με εγκληματική πράξη, και τότε, αναρωτήθηκα αν έπρεπε να κάνω κάτι γι’
αυτό. Στην περίπτωσή μου έκανα
καριέρα προσπαθώντας να εξάγω
ευφυή συμπεράσματα απ’ την ατελή πληροφόρηση, και μια μέρα στις
αρχές του 2016 άρχισα να βλέπω
πράγματα στο Facebook που δεν
έδειχναν καθόλου σωστά. Αρχισα να ακολουθώ το νήμα και μου
αποκαλύφθηκε μια καταστροφή».
Ο άλλοτε μέντορας του Ζάκερμπεργκ, ο οποίος εμφανίζεται και
στο ντοκιμαντέρ «Το κοινωνικό
δίλημμα», δεν πιστεύει ότι πίσω
απ’ τα τιμήματα της φαουστικής
συμφωνίας υπάρχει ρητή πρόθεση
βλάβης του κόσμου. Τα νέα μέσα
«δεν προκάλεσαν τον μετασχηματισμό της παγκόσμιας πολιτικής
αλλά τον διευκόλυναν, τον επιτάχυναν, και εξασφάλισαν ότι θα
φτάσει την ίδια στιγμή σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη του κόσμου

ταυτόχρονα». Οι επιλογές των ηγετικών στελεχών, και του ίδιου του
Ζάκερμπεργκ, έχουν δημιουργήσει
ένα τέρας που έχει αφεθεί ελεύθερο να κανοναρχεί και να απειλεί
τα πάντα, και πρώτα απ’ όλα τη
δημοκρατία. Στην ουσία, «έχουν
δημιουργήσει ένα όπλο για όσους
θέλουν να επιβάλουν τη βούλησή
τους πάνω στους αδύναμους».
«Ως πολίτες κι ως κοινωνίες»
γράφει, «ήμασταν εντελώς απροετοίμαστοι μπροστά στις κοινωνικές
και πολιτικές πιέσεις που ασκήθηκαν απ’ τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Εμφανίστηκαν τόσο ξαφνικά,
και η επιρροή τους εξαπλώθηκε
τόσο γρήγορα, που έπιασαν στον
ύπνο τους πολιτισμικούς, πολιτικούς και νομικούς θεσμούς μας.
Πολλοί μπαίνουν στον πειρασμό
να χαλαρώσουν τώρα που πέρασαν
αρκετές εκλογικές αναμετρήσεις
χωρίς εμφανή ξένη ανάμειξη. Μπορεί σήμερα οι ευσυνείδητοι πολίτες

Στο δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ του Netflix «Το κοινωνικό δίλημμα»
(The Social Dilemma) μιλούν άνθρωποι που γνωρίζουν «από μέσα» το θέμα.

Ο Ρότζερ Μακνάμι,
μέντορας του Μαρκ
Ζάκερμπεργκ και επενδυτής αρχικά στην εταιρεία του, κρούει
τον κώδωνα κινδύνου.

Τα βιβλία «Anti-social media - How Facebook Disconnects Us and Undermines
Democracy» του καθηγητή μέσων ενημέρωσης Σίβα Βεϊντιανάθαν και «Zucked,
Waking Up to the Facebook catastrophe» του Ρότζερ Μακνάμι.

να κοιμούνται ήσυχοι νομίζοντας
ότι οι πολιτικοί έχουν καταλάβει
τη σοβαρότητα του θέματος, αλλά η ξένη εμπλοκή στις εκλογές
διά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι απλώς το σύμπτωμα
ενός μεγαλύτερου προβλήματος
για το οποίο πρέπει να λογοδοτήσουν οι διαδικτυακές πλατφόρμες,
και μόνον αυτές».
«Χωρίς υπερβολή», συμπεραίνει ο Μακνάμι, «οι διαδικτυακές
πλατφόρμες συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια
τάξη. Αν θέλουμε να αποφύγουμε
ένα απολυταρχικό μέλλον, πρέπει
να μειώσουμε την επιρροή τους,
γιατί δίνουν στους αυταρχικούς
τη δυνατότητα να επιβάλλουν εύκολα τη θέλησή τους. ∆ε είναι δυνατόν τα όποια ατομικά οφέλη του

Facebook, να δικαιολογούν συλλογικές βλάβες σε δισεκατομμύρια
ανθρώπων, να δικαιολογούν την
αποσταθεροποίηση κρίσιμων θεσμών, του Τύπου, των εκλεκτορικών συστημάτων, και των διεθνών
συστημάτων διακυβέρνησης, που
προστατεύουν τους αθώους».
Ο Σίβα Βεϊντιανάθαν θεωρεί ότι
μακροπρόθεσμα υπάρχει ελπίδα,
μολονότι το Facebook είναι πια
πολύ μεγάλο για να αντιμετωπιστεί συνολικά. Συμφωνεί με τον
Μακνάμι ότι χρειάζεται επειγόντως να αναληφθεί δράση. Το κοντινό παρελθόν μας δείχνει ότι οι
πλατφόρμες από μόνες τους δεν
θα κινητοποιηθούν στην κατεύθυνση κάποιας σοβαρής λύσης.
Οι πιο πρόσφατες ακροάσεις της
29ης Ιουλίου 2020, όπου οι ηγέτες

των μεγαλύτερων τεχνολογικών
εταιρειών κλήθηκαν να καταθέσουν στην επιτροπή του Κογκρέσου εναντίον των μονοπωλίων,
ίσως να είναι μια αρχή.
Ο Μακνάμι οραματίζεται δισεκατομμύρια χρηστών να επαναστατούν με τρόπους τέτοιους που
κάνουν τις πλατφόρμες να αλλάζουν ριζικά προς το συμφέρον των
πολιτών. ΄Η ότι οι υπάλληλοι του
Facebook γίνονται οι ίδιοι φορείς
της αλλαγής. Προς το παρόν, οι
φωνές είναι μεμονωμένες. Αλλά
κάτι δείχνει να αλλάζει. Ως και οι
διασημότητες που έχουν ωφεληθεί αφάνταστα απ’ τα social media,
αρχίζουν δοκιμαστικά να μποϊκοτάρουν έστω για μια μέρα τις πλατφόρμες, συμμετέχοντας σε κινήματα του ύφους #StopHateForProfit.

Φαίνεται ότι οι γυναίκες, αυτή η
ισχνή μειοψηφία των εργαζομένων στη Σίλικον Βάλεϊ, έχει μεγαλύτερα κότσια. Ολες οι αξιοσημείωτες μαρτυρίες των τελευταίων
δύο χρόνων προέρχονται από γυναίκες, που δούλεψαν σ’ αυτό τον
συντριπτικά ανδροκρατούμενο
χώρο, και θέλησαν έπειτα να μοιραστούν τις εμπειρίες τους. Και
δεν είναι μόνο –όπως θα περίμενε κάποιος– ιστορίες σεξουαλικής
παρενόχλησης αυτά που καταγράφουν. Ομολογούν συστημικά προβλήματα και καταχρήσεις
εξουσίας που ελάχιστοι τολμούν
να παραδεχθούν δημόσια.
Η Σούζαν Φάουλερ, ένα φτωχό
κορίτσι από την Αριζόνα, εργάστηκε στην εφαρμογή ενοικίασης
οχημάτων Uber. Οι γυναίκες εκεί
συνιστούσαν μόλις το 3% του εργατικού δυναμικού. Από την πρώτη στιγμή άρχισε να δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από τον
διευθυντή της. Κάνει αναφορά
στους ανώτερους αλλά πέφτει σε
τοίχο. Η εταιρική κουλτούρα δεν
τιμωρεί τους υπαλλήλους με τα
υψηλά επιτεύγματα, κι ο διευθυντής ήταν ένας απ’ αυτούς. Στην
περίπτωση της Φάουλερ όμως,
υπήρξε αλλαγή. Η Uber απομάκρυνε τον διευθύνοντα σύμβουλό της και αυστηροποίησε πρωτόκολλα και κανονισμούς. Στο
βιβλίο της «Whistleblower, My
journey to Silicon Valley and
fight for justice at Uber» (εκδ.
Viking, 2020) η Φάουλερ περιγράφει τα βρώμικα πολιτικά παιχνίδια στο εσωτερικό των εταιρειών
και την πολύ φτωχή εκπροσώπηση των γυναικών σε αυτούς τους
χώρους. Το παράδειγμά της βοήθησε κι άλλες γυναίκες να βγουν
και να μιλήσουν.
Στο ντοκιμαντέρ The Great
Hack (Netflix, 2019) των Γεχάν
Νουτζαΐμ και Καρίμ Αμέρ, περιγράφεται γλαφυρά το σκάνδαλο
της Cambridge Analytica. Η ταινία βασίζεται στη μαρτυρία της
Μπρίτανι Κάιζερ, πρώην υπαλλήλου της εν λόγω εταιρείας, η οποία
μόλις κυκλοφόρησε το δικό της
βιβλίο. Το «Targeted, My inside
story of Cambridge Analytica and
how Trump, Brexit and Facebook
broke democracy» (εκδ. Harper
Collins, 2019 – το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στα ελληνικά από τις εκδ.
Καστανιώτη), είναι η αναλυτική
καταγραφή της διαδρομής της στα
νέα κέντρα εξουσίας. Η Κάιζερ,
για να στηρίξει οικονομικά τους
βασανισμένους γονείς της δέχεται να συμβιβαστεί με μια δουλειά
που πηγαίνει κόντρα στα πολιτικά της πιστεύω. Αναλαμβάνει
να παίξει ρόλο στο πλευρό ενός
κυνικού επιχειρηματία, ο οποίος
εκμεταλλεύεται το Facebook για
να επηρεάσει εκλογικά αποτελέσματα. «Βοήθησα να στηθεί αυτή η μηχανή» γράφει, «κι έγινα
μάρτυρας της ανόδου του Τραμπ,
του Facebook, του Brexit, και της
διάλυσης της δημοκρατίας μπροστά στα ίδια μου τα μάτια, είδα το
χακάρισμα των ψηφιακών μας ζωών και τη χρήση των δικών μας
δεδομένων, εναντίον μας. Τώρα
ήρθε η στιγμή να αλλάξει αυτό».
Η Κάιζερ γίνεται κι αυτή μάρτυρας δημοσίου συμφέροντος. Με
το κατατοπιστικό της βιβλίο θέλει να κρούσει έναν συναγερμό
σχετικά με τη χειραγώγηση των
τεχνολογικών εταιρειών. Ιδρύει
τον οργανισμό Own Your Data
και στο τέλος προσφέρει πέντε συγκεκριμένες συμβουλές για όλους,
«προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τους επερχόμενους πολέμους
για τα δεδομένα».
Η Αννα Γουίενερ όμως προχωρά πιο βαθιά. Η δική τη μαρτυρία
της είναι δημιουργική, καυστική,
ευφυέστατη. Η πορεία της στη Σίλικον Βάλεϊ είναι ένα ταξίδι, από
το οποίο επιστρέφει με μια ανανεωμένη κοσμοθεωρία, ως κανονική πια συγγραφέας. Το βιβλίο
«Uncanny Valley, a memoir» (εκδ.
4th Estate, 2020) είναι το πανέξυπνο συγγραφικό ντεμπούτο μιας
νέας γυναίκας που παρατηρεί

«Whistleblower, My journey
to Silicon Valley and fight for
justice at Uber» της Σούζαν Φάουλερ, «Targeted, My inside story
of Cambridge Analytica and how
Trump, Brexit and Facebook broke
democracy» της Μπρίτανι Κάιζερ,
«Η γεωγραφία της μεγαλοφυΐας»
του Ερικ Γουέινερ και «Uncanny
Valley, a memoir» της Αννα Γουίενερ· τέσσερα κατατοπιστικά βιβλία.
διαρκώς τους άλλους λοξά, και
την ίδια στιγμή καταγράφει τις
πολιτισμικές πρακτικές ενός ολόκληρου επιχειρηματικού οικοσυστήματος. Αναπλάθει με τη δική
της φωνή, αυτά που βρίσκονται
κάτω, στο υπόστρωμα της κουλτούρας της Σίλικον Βάλεϊ. Εκεί
όπου οι άλλοι μιλούν για μεγέθη,
για αριθμούς, για ψυχολογικές επιχειρήσεις χειραγώγησης, για πολέμους δεδομένων, η Γουίενερ μιλά για το «κοινωνικό δίκτυο που
όλοι μισούσαν», για τα γραφεία
των νεοφυών επιχειρήσεων που
μοιάζουν αφόρητα ίδια, για τις
ανασφάλειες των επιτυχημένων
επιχειρηματιών και για πολλά άλλα στοιχεία που ξεθωριάζουν τη
λάμψη και τη γοητεία της Σίλικον
Βάλεϊ. Οπως λέει ο Γουέινερ, η γεωγραφία της μεγαλοφυΐας μετατοπίζεται διαρκώς. Κάποτε ήταν
η Αρχαία Αθήνα, σήμερα είναι η
Σίλικον Βάλεϊ. Η αλαζονεία, ως
κύρια αιτία κατάρρευσης αυτών
των παραδειγμάτων, φαίνεται ότι
επαναλαμβάνεται. Οι insiders τουλάχιστον, αυτό περιγράφουν: μια
μηχανή που είναι πια πολύ μεγάλη για να αλλάξει. Ισως κάποιος
άλλος τόπος να τρίβει τα χέρια
του, και να ετοιμάζεται σιγά σιγά να υποδεχθεί το ταλέντο όλου
του κόσμου.
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Η Κ ΑΘ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

Θ Ε Α Μ ΑΤΑ

Εγκλωβισμένη
στη Σιγκαπούρη
των μεγάλων
ανισοτήτων
Η νέα ταινία του βραβευμένου Αντονι Τσεν
Η εποχή της βροχής ###
ΔΡΑΜΑ (2019)
Σκηνοθεσία: Αντονι Τσεν
Ερμηνείες: Ζία Λερ Κοχ, Σινγκ Μπιν

Γιανγκ, Κρίστοφερ Μινγκ-Σουν
Του ΑΙΜΙΛΙΟΥ ΧΑΡΜΠΗ

Από τη μακρινή Σιγκαπούρη μάς
έρχεται ένα χαμηλότονο δράμα με γυναικείο χαρακτήρα και
κοινωνικά φορτισμένο φόντο.
Πρωταγωνίστρια είναι η Λινγκ,
μια καθηγήτρια λυκείου, η οποία
διδάσκει κινεζικά στους απρόθυμους να ξεφύγουν από τα αγγλικά, που μιλούν στην καθημερινότητά τους, μαθητές της.
Ταυτόχρονα η ίδια προσπαθεί να
μείνει έγκυος από τον απόμακρο
σύζυγό της, ενώ φροντίζει και
τον κατάκοιτο πεθερό της. Νιώθοντας πιεσμένη από παντού,
θα βρει τελικά απρόσμενη παρηγοριά στην τρυφερή σχέση που
αναπτύσσει με έναν από τους
μαθητές της.
Ο Αντονι Τσεν, βραβευμένος
με τη Χρυσή Κάμερα του Φεστιβάλ Καννών για την πρώτη του
ταινία («Ilo, Ilo»), παρουσιάζει
εδώ μια απλή όσο και αβίαστα
συγκινητική ιστορία γυναικείου
ηρωισμού, που περνάει απαρατήρητος. Η πρωταγωνίστρια είναι
μια γυναίκα στα 40 της, η οποία
δίνει στωικά μια σειρά από (περίπου) χαμένες μάχες: στη δουλειά της διδάσκει μια γλώσσα
–και μια παράδοση– η οποία τείνει να εξαλειφθεί από τη χώρα·
οι ίδιοι οι συνάδελφοί της θεωρούν το μάθημα περιττό, ενώ οι
περισσότεροι μαθητές το χλευάζουν. Στη δε προσωπική της ζωή
τα πράγματα είναι ακόμη χειρό-

ΡΙΚ1

ΤHΛ.: 22862000

ΡΙΚ2

τερα, με τον σύζυγό της ολοφάνερα να την απατά κι εκείνη να
μένει γαντζωμένη προκειμένου
να αποκτήσει δικό της παιδί με
εξωσωματική γονιμοποίηση, ενώ
παράλληλα φροντίζει στοργικά
έναν ηλικιωμένο στα τελευταία
του. Ο μόνος που δείχνει να καταλαβαίνει και να θαυμάζει τη στάση της είναι ο νεαρός μαθητής,
ο οποίος φυσικά την ερωτεύεται
και σύντομα τη διεκδικεί με την
αγαρμποσύνη της νιότης του.
Αισθητικά το φιλμ εκπέμπει
μια σχεδόν υπνωτιστική μελαγχολία, την οποία ενισχύει και η
βροχή, που πέφτει αδιάκοπα σε
όλη τη διάρκεια. Μέσα ωστόσο
από το πέπλο της, ο Ασιάτης κινηματογραφιστής μάς αφήνει
να διακρίνουμε τις κοινωνικές
αντιθέσεις και τα ζητήματα μιας
χώρας, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση. «Οσο και
αν προσπαθούμε να προοδεύσουμε προς μια ισότιμη κοινωνία, φαίνεται ότι παντού στον
κόσμο, όπως και στη Σιγκαπούρη, υπάρχουν αόρατες γραμμές
που διαχωρίζουν τους ανθρώπους, βασισμένες στα χρήματα,
στην καταγωγή και στην τάξη.
Υπήρχε πάντα ένας ελιτισμός από
όσους έχουν εκπαιδευθεί με το
αγγλικό σύστημα και μιλούν σχεδόν αποκλειστικά αγγλικά. Στη
σημερινή Σιγκαπούρη, το κύμα
νέων μεταναστών από την Κίνα
έχει οδηγήσει πολλούς ντόπιους
να διαχωρίζουν τον εαυτό τους
μέσω της ικανότητάς τους να μιλούν αγγλικά. Ημουν πάντα πολύ ευαίσθητος όσον αφορά την
ιδέα της τάξης και της καταγωγής
στην αληθινή ζωή, αλλά και στη
δουλειά μου», σημειώνει ο ίδιος.

ΤHΛ.: 22862000

ΟMEGA

Αισθητικά το φιλμ εκπέμπει μια σχεδόν υπνωτιστική μελαγχολία, την οποία ενισχύει και η βροχή που πέφτει αδιάκοπα σε όλη τη διάρκεια.
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Αποστολή στον πλανήτη Αρη με ατμόσφαιρα... ριάλιτι
Away
ΔΡΑΜΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ (2020)
Δημιουργός: Αντριου Χιντερέικερ
Ερμηνείες: Χίλαρι Σουάνκ,

Τζος Τσαρλς, Βίβιαν Βου

Επάνω, η Χίλαρι Σουάνκ πρωταγωνιστεί στη σειρά του Νetflix
«Away». Κάτω, ο Χοακίν Φίνιξ στην
ταινία «∆εν ήσουν ποτέ εδώ», που
προβάλλεται από το Cinobo.

ΤHΛ.: 22477777

ANT1

ΤHΛ.: 22200200

Η δις βραβευμένη με Οσκαρ Χίλαρι
Σουάνκ ανεβαίνει με τη σειρά της
στο τρένο του Netflix, πρωταγωνιστώντας σε μια καινούργια σειρά
επιστημονικής φαντασίας. Το «τρένο» είναι βέβαια στην προκειμένη
περίπτωση ένα διαστημόπλοιο τελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένο για να στείλει τους πρώτους ανθρώπους στον Αρη. Η Αμερικανίδα
ηθοποιός υποδύεται την Εμα Γκριν,
κυβερνήτη του σκάφους και επικεφαλής ενός διεθνούς πληρώματος, το
οποίο περιλαμβάνει ακόμα μέλη από
τη Ρωσία, την Κίνα, την Ινδία και τη
Βρετανία. Καθώς οι πέντε τους ξεκινούν το ιστορικό ταξίδι, πίσω στη Γη
συμβαίνουν πολλά και διάφορα, τα
οποία εκείνοι μαθαίνουν χαρτί και
καλαμάρι χάρη σε ένα προηγμένο
σύστημα επικοινωνίας(;) που τους
επιτρέπει να μιλούν συνεχώς με τα
αγαπημένα τους πρόσωπα. Κάπως
έτσι οι εντάσεις στο διαστημόπλοιο
ανεβαίνουν, ενώ η αποστολή αντιμετωπίζει τα δικά της απρόοπτα.

ΣΙΓΜΑ

ΤHΛ.: 22580100

21.30 Παραδοσιακή βραδιά

21.30 The Dressmaker

22.10 Αny Given Sunday

21.20 Death Wish

21.15

The Voice of Greece

07.30 Θεία λειτουργία
10.00 Καμώματα τζι αρώματα
Κωμική σειρά εποχής.
11.00 Χρονογράφημα, ΙΙΙ - (E)
Nτοκιμαντέρ
11.30 Επιστήμη και κοινωνία
Θεματική εκπομπή.
12.30 EU4U, IΙI - (E)
Ενημερωτική εκπομπή.
13.30 Αμύνεσθαι περί πάτρης
Θεματική εκπομπή.
14.00 EIΔHΣEIΣ
14.15 Η κυρά του μεταξιού - (E)
∆ραματική σειρά εποχής.
16.00 Τravel Diary
Tαξιδιωτικές ταινίες μικρού μήκους. «Κρήτη».
16.30 Γυναίκα - (E)
Μίνι ντοκιμαντέρ.
17.00 Αφανείς ήρωες
Ιστορίες ανθρώπων που
ξεχώρισαν στη Κύπρο ή
στο εξωτερικό.
18.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.20 O πιο αδύναμος κρίκος
Τηλεπαιχνίδι.
19.20 Λούνα Παρκ
Νέα σειρά με τους
Μαριλένη Σταύρου,
Μαρίνο Χατζηβασιλείου.
20.00 EIΔHΣEIΣ
21.00 Αθλητική Κυριακή
Αθλητική εκπομπή.
21.30 Παραδοσιακή βραδιά
Ψυχαγωγική εκπομπή με
την Άντρη Καραντώνη.
23.00 EIΔHΣEIΣ
23.05 Αφανείς ήρωες - (Ε)
00.00 EU4U, IΙI - (E) (E)
01.00 Επιστήμη και κοινωνία (E)
02.00 Συνέχεια επαναλήψεων

07.30 Η μάγισσα και το
μαγεμένο δεντράκι - (Ε)
Παιδικ παράσταση.
08.45 Παιδική ζώνη
α. Μάγια η μέλισσα
β. Το θαυμαστό ταξίδι
του Νιλς Χόλγκερσον
γ. O μικρός Χνουδωτός
11.00 Στη Χώρα του Γιατί - (Ε)
Παιδικό πρόγραμμα.
11.30 Παιδική ζώνη
15.30 Στη Χώρα του Γιατί - (Ε)
Παιδικό πρόγραμμα.
16.00 Μανώλης και Κατίνα-(E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
16.25 Φύρδην Μίγδην - (E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
16.45 Η Πλατεία - (E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
17.10 Μοιραία φεγγάρια
∆ραματική σειρά.
8.05 Εuromaxx a la Carte
Σειρά ντοκιμαντέρ.
18.30 Μαζί/Βirlikte - (E)
19.30 EU4U, IΙI
Ενημερωτική εκπομπή.
19.40 EIΔHΣEIΣ (στην Αγγλική)
19.50 EIΔHΣEIΣ (Τουρκική)
20.00 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
21.05 Χωρίς αποσκευές - (Ε)
Ταξιδιωτική εκπομπή.
21.30 H μοδίστρα
(The Dressmaker).
Kοινωνική ταινία.
23.30 ArtCafe, IV - (E)
00.30 EI∆HΣEIΣ - (E)
00.50 Μανώλης και Κατίνα - (E)
01.15 Φύρδην Μίγδην - (E)
01.35 Πλατεία - (E)
02.00 Μοιραία φεγγάρια - (Ε)
02.45 ΓΙΟΥΡΟΝΙΟΥΣ

05.30 Τώρα ό,τι συμβαίνει
Ενημερωτική εκπομπή,
με τη Φαίη Μαυραγάνη.
09.45 Έλα χαμογέλα
Ψυχαγωγική επομπή,
με τη Σίσσυ Χρηστίδου.
13.00 Τροχός της τύχης - (E)
Τηλεπαιχνίδι.
15.00 Επιπλογκουρμεδιές - (Ε)
Μαγειρικό show.
16.00 Greece’s Next
Top Model 3 - (E)
∆ιαγωνισμός ομορφιάς
με την Βίκυ Καγιά.
18.00 OMEGA NEWS
18.10 My Greece - (Ε)
Γαστρονομικό οδοιπορικό
με τη ∆έσποινα Βανδή.
19.10 Χαρούμενος ταξιδιώτης
Ταξιδιωτική εκπομπή,
με τον Αλέξανδρο
Ταραμουντά.
20.10 OMEGA NEWS
21.10 Τροχός της τύχης - (E)
Τηλεπαιχνίδι, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη και τη
Βάλια Χατζηθεοδώρου.
22.10 Αny Given Sunday
∆ράμα, με τους Aλ Πατσίνο, Kάμερον Nτίαζ, κ.ά.
00.20 Ιt’s showtime
Mουσικοχορευτικό show
με τον Νίκο Κοκλώνη.
02.00 Έλα χαμογέλα - (E)
Ψυχαγωγική εκπομπή,
με τη Σίσσυ Χρηστίδου.
04.30 Daddy cool - (E)
Κωμική σειρά, με τους
Σάκη Μπουλά,
Μαριάννα Καυκαρίδου.
05.30 DanSing Junior - (Ε)

05.40 Πάρης κι Ελένη - (E)
Κωμική σειρά.
06.30 ∆εληγιάννειο
παρθεναγωγείο - (E)
Κωμική σειρά.
08.00 Papa A Toda Madre
Κωμική μεξικανική σειρά.
09.30 Τaxi - (E)
Τηλεπαιχνίδι.
10.20 La Pasta Pomilώri, III
Κυπριακή κωμική σειρά.
12.00 Υγεία πάνω απ’ όλα
Εκπομπή για την υγεία.
12.50 Συντεντεύξεις-Το πρωινό
13.50 Casa De Mikel, II - (Ε)
Κωμική μεξικανική σειρά.
15.20 Ήλιος - (Ε)
Ελληνική σειρά.
17.30 Πέτα τη φριτέζα, ΙΙ - (E)
Κωμική σειρά.
18.00 Tα νέα του ANT1 σε 10΄
18.10 Συνέχεια της σειράς
18.30 Το καφέ της Χαράς, ΙV
Κωμική σειρά.
19.30 Taxi
Τηλεπαιχνίδι, με τον
Αλέξανδρο Τσουβέλα.
20.20 Tα νέα του ANT1
21.20 Death Wish
Aστυνομική ταινία με
τους Μπρους Γουίλις,
Βίνσεντ Ντ’Ονόφριο,κ.ά.
23.15 Eνώπιος Ενωπίω
Ενημερωτική εκπομπή με
τον Νίκο Χατζηνικολάου.
00.50 7 ζωές - (E)
Ελληνική σειρά.
01.40 Ευτυχισμένες μέρες - (E)
Ελληνική σειρά.
02.30 Η πρόβα του νυφικού (E)
Ελληνική σειρά.

05.30 Οι Αδιάφθοροι - (E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
06.30 Μια βαλίτσα γεύσεις - (E)
Εκπομπή μαγειρικής,
με τον Άκη Πετρετζίκη.
07.30 Παντρεμένοι κι οι δυο (E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
08.00 Love it - (E)
Ψυχαγωγική εκπομπή.
09.30 Καλό μεσημεράκι - (E)
Ψυχαγωγική εκπομπή.
11.00 Τα χρυσόψαρα - (Ε)
Κυπριακή κωμική σειρά.
11.30 Στο χωρκόν μας - (E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
12.00 Προορισμός Ευτυχία - (E)
Ταξιδιωτική εκπομπή.
12.50 Boυράτε γειτόνοι - (E)
Κυπριακή κωμική σειρά.
14.20 Ζωή ποδήλατο - (E)
Κυπριακή 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
18.50 The Voice of Greece - (E)
Mουσικός διαγωνισμός.
20.20 Τομές στα γεγονότα
21.15 The Voice of Greece
Mουσικός διαγωνισμός.
00.20 Γεγονότα σε τίτλους
00.30 My Style Rocks Gala - (Ε)
∆ιαγωνισμός μόδας.
02.50 Happy Traveller - (Ε)
03.50 Καταιγίδα - (Ε)
∆ραματική σειρά.
04.50 Σε φόντο κόκκινο - (Ε)

ΑLPHA

Εντυπωσιακή οπτικά και ενδιαφέρουσα απλώς και μόνο λόγω θέματος, η σειρά του Netflix κερδίζει
εύκολα την προσοχή του θεατή,
ειδικά στα πρώτα της επεισόδια. Η
Χίλαρι Σουάνκ, σε άψογη φόρμα,
είναι πειστική ως γυναίκα αρχηγός
της σημαντικότερης διαστημικής
αποστολής στην ιστορία της ανθρωπότητας, ενώ ευπρόσδεκτος
είναι και ο –έστω επιφανειακά–
διεθνής χαρακτήρας του εγχειρήματος. Από εκεί και έπειτα το
γεγονός πως σε αρκετά σημεία η
πλοκή αποπνέει μια αύρα... ριάλιτι δεν είναι ό,τι καλύτερο, ενώ το
ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα κλισέ του είδους που βρίσκουν
εδώ εφαρμογή.

Δεν ήσουν ποτέ εδώ ###
ΔΡΑΜΑ (2018)
Σκηνοθεσία: Λιν Ράμσεϊ
Ερμηνείες: Χοακίν Φίνιξ, Τζον Ντόμαν,

Αλεξ Μανέτ
Η πλατφόρμα του Cinobo κάνει αυτόν τον μήνα αφιέρωμα στη γυναικεία ματιά στον κινηματογράφο
κι εμείς επιλέγουμε την τελευταία
δουλειά της Λιν Ράμσεϊ, μιας από

ΤHΛ.: 22212400

21.20 Αστέρια στην άμμο
06.00 Η κουζίνα της μαμάς (Ε)
Εκπομπή μαγειρικής.
06.45 Έρωτας με επιδότηση
ΟΓΑ - (Ε)
Κωμική σειρά.
07.15 24 ώρες - (Ε)
Σειρά ντοκιμαντέρ.
08.15 Έλα στη θέση μου - (Ε)
Κυπριακή κωμική σειρά.
09.30 Εύκολα και σπιτικά
Εκπομπή μαγειρικής,
με την Αθηνά Λοϊζίδου.
10.00 Σ/Κ 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 Έλα στη θέση μου
Κωμική σειρά.
17.50 EIΔHΣEIΣ (νοηματική)
18.00 Έλα στη θέση μου
(Συνέχεια)
18.45 Κάμπινγκ - (Ε)
Κωμική σειρά.
19.30 Μην αρχίζεις τη
μουρμούρα, VIII
Κωμική σειρά
20.20 ALPHA NEWS
21.20 Αστέρια στην άμμο
∆ραματική σειρά με τις
Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Μυρτώ Αλικάκη, κ.ά.
22.15 Τhe Λούης Νight Show
Σατιρική εκπομπή.
00.00 ∆ώσε βάση - (Ε)
Κωμικό show με την
Ιωάννα Λαμπροπούλου.
01.45 10η εντολή - (Ε)
03.30 Σ/Κ με τον Μάνεση - (Ε)

CAPITAL
07.00
08.00
10.00
11.30
12.05
14.00
15.15
17.00
19.00
21.00
23.00
01.00
03.00

THT

ΤHΛ.: 25577577

Tηλεαγορά
Tετράποδο θαύμα
Ξένη ταινία
Tηλεαγορά
Τα παιδιά του λιμανιού
Tηλεαγορά
Επίσημη αγαπημένη
Tηλεαγορά
Ξένη ταινία
Ξένη ταινία
Ο βομβιστής
Ξένη ταινία
Η διαγραφή

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

τις πιο επιφανείς σύγχρονες κινηματογραφίστριες. Ο Τζόε (Χοακίν
Φίνιξ) είναι ένας βετεράνος του
στρατού, με μπόλικα προβλήματα
μετατραυματικού στρες, καθώς και
άλλα σχετικά με την παιδική του
ηλικία. Είναι, ωστόσο, πολύ καλός
στον εντοπισμό εξαφανισμένων κοριτσιών, ενώ δεν διστάζει να επιβάλει και τον δικό του νόμο όταν το
κρίνει απαραίτητο. Οταν μια τέτοια
υπόθεση εκτροχιάζεται επικίνδυνα,
εκείνος θα ανοίξει έναν κύκλο βίας
(φαινομενικά) χωρίς επιστροφή.
Η Ράμσεϊ διασκευάζει το μυθιστόρημα του Τζόναθαν Εϊμς, δημιουργώντας έναν ήρωα με σπουδαίο
δραματικό βάθος, επικουρούμενη
βέβαια και από τον εξαιρετικό Φίνιξ. Σε ένα αιματηρό ταξίδι που
μοιάζει αρκετά με εκείνα του Νίκολας Γουίντινγκ Ρεφν («Drive»,
«Only God Forgives»), σε λιγότερο στυλιζαρισμένη συσκευασία,
ο Τζόε θα «ενηλικιωθεί» βίαια· αν
δεν αντιμετωπίσει πρώτα τα δικά
του φαντάσματα, είναι αδύνατον
να βοηθήσει τους άλλους. Ο σκηνοθετικός ρυθμός αυξομειώνεται σχεδόν ιδανικά, με τη βία να βρίσκεται
συνεχώς σε πρώτο πλάνο, χωρίς
πάντως να αποτελεί αυτοσκοπό.

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 Midsommar
07.15
09.00
11.00
12.45
14.45
17.00
19.00
21.00
23.30
00.20
01.25
03.15

Little Men
Stan & Ollie
What If
Grosse Pointe Blank
The Color Of Money
Vault
We Don’t Live Here
Anymore
Midsommar
Hit & Miss - Ep. 4
The New Pope - Ep. 8
Grosse Pointe Blank
The Color OF Money

GREEK CINEMA

22.00 Safe Sex
06.50
08.20
09.45
11.30
13.05
14.25
17.20
18.50
20.25
22.00
23.50
01.15
02.40

∆ιακοπές στο Βιετνάμ
Ρομάντζο μιας καμαριέρας
Ο μπούφος
Τα δύο πόδια
σ’ ένα παπούτσι
Καραγκιόζης, ο αδικημένος της ζωής
Ταπεινός και
καταφρονεμένος
Ένας βλάκας και μισός
Το μόνο της ζωής
του ταξείδιον
Η ωραία του κουρέα
Safe Sex
Ο απίθανος
Της νύχτας τα καμώματα
Γυμνοί στον δρόμο
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Η διαμάχη Διαφωτιστών και Κλήρου
Αγνωστα περιστατικά της σφοδρής σύγκρουσης μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών κύκλων στην Ελλάδα τον 18ο-19ο αι.

ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ενας είναι ο εχθρός,
ο Διαφωτισμός
Λογοκρισία ιδεών, δίκες, καύσεις βιβλίων, αναθέματα. Οχι, αυτά
δεν αφορούν περιγραφές γεγονό-

προξένησαν και έτι προξενούσιν
εις το δυστυχές ημών γένος οι περισσότεροι των αρχιερέων, από
Φωτίου του πατριάρχου μέχρι σήμερον; Ποιοι δε υπάρχουσιν οι κύριοι τρόποι, δι’ ων είναι δυνατόν
να καταργηθή ο πανωλέθριος και
φρικτός δεσποτισμός των αναξίων διαδόχων του φιλανθρώπου
Ιησού και σωτήρος;».

Ο Αθανάσιος Ψαλίδας
και το κατεστημένο

Το ενδιαφέρον βιβλίο του δημοσιογράφου και συγγραφέα Μηνά
Παπαγεωργίου θα κυκλοφορήσει
στις 5 Οκτωβρίου.

Οι απαρχές
της δίωξης των νέων
ιδεών με πρωτοβουλία
του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως.
των που καταγράφηκαν αποκλειστικά στη ∆ύση, αλλά τις απαρχές
της δίωξης των ιδεών του ∆ιαφωτισμού στον ελλαδικό χώρο, με
πρωτοβουλία του Πατριαρχείου
Κωνσταντινουπόλεως. Τα Φώτα
της νέας φιλοσοφίας από την Ευρώπη, που σε ένα σημαντικό βαθμό επανέφεραν τις διδασκαλίες
και τις αξίες της αρχαίας ελληνικής σκέψης στο προσκήνιο της
ευρωπαϊκής διανόησης, οδήγησαν σταδιακά στην είσοδο νέων
μαθημάτων –με προεξάρχουσες
τις Φυσικές Επιστήμες– στην Παιδεία, ενώ σταδιακά αμφισβητήθηκαν και οι τότε παραδοσιακές
Αρχές (Βασιλεία, Φεουδαρχία, Εκκλησία), γεγονός που με τη σειρά
του οδήγησε στην κήρυξη μιας
σειράς από εθνικές επαναστάσεις
σε ολόκληρη την ήπειρο. Ο ανώτατος Κλήρος, που έβλεπε τα διοικητικά και οικονομικά συμφέροντά
του να κινδυνεύουν, δεν θα μπορούσε να μείνει άπραγος κατά τη
διάρκεια των προαναφερθεισών
κοινωνικοπολιτικών διεργασιών.

SHUTTERSTOCK

Πρόκειται χωρίς αμφιβολία για θέμα
αναπάντεχο. Προέκυψε όταν ο δημοσιογράφος-συγγραφέας Μηνάς
Παπαγεωργίου άρχισε να μελετά
τις πηγές αναζητώντας πληροφορίες για τον νεοελληνικό ∆ιαφωτισμό.
Εκείνη την περίοδο (18oς-19ος αιώνας) καταγράφεται μια εν πολλοίς
άγνωστη διαμάχη μεταξύ προοδευτικών και συντηρητικών κύκλων, με
αφορμή την είσοδο των Φυσικών
Επιστημών στις ανά την επικράτεια
Σχολές, με πρωτοβουλία των Ελλήνων ∆ιαφωτιστών. Η Εκκλησία θεώρησε την έλευση μαθημάτων όπως
τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία
και η Αστρονομία φορείς... αθεϊστικών και επικίνδυνων για το Γένος
δυτικών ιδεών, «που θα μπορούσαν
να εντείνουν τον κίνδυνο έναρξης
απελευθερωτικού αγώνα, γεγονός
που θα προκαλούσε προβλήματα στις
σχέσεις της με τον σουλτάνο και την
οθωμανική διοίκηση, άρα θα επηρέαζε τα ιδιαίτερα προνόμιά της»,
όπως επισημαίνει ο κ. Παπαγεωργίου. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται το
περιεχόμενο του βιβλίου, δηλαδή τη
σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων
∆ιαφωτιστών και Χριστιανών Λογίων
για την ορθότητα του Ηλιοκεντρικού
Συστήματος (δύο αιώνες μετά τον
θάνατο του Κοπέρνικου), αλλά και
για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής
σε άλλους πλανήτες!
Το βιβλίο «Ηλιοκεντρικό Σύστημα
και ζωή στο ∆ιάστημα το 1821» κυκλοφορεί στις 5 Οκτωβρίου, και όπως
επισημαίνει στο οπισθόφυλλο ο ∆ιονύσης Σιμόπουλος, επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου,
«είναι ιδιαίτερα επίκαιρο και διαφωτιστικό, καταγράφοντας με ενάργεια
τις αντιλήψεις που επικρατούσαν στο
απάνθισμα της ελληνικής διανόησης
του 18ου και 19ου αιώνα, πάνω σε
μια ελάχιστα γνωστή ιδεολογική διαμάχη μεταξύ ∆ιαφωτιστών και Κλήρου». Ιδού μερικά χαρακτηριστικά
αποσπάσματα.

Η Εκκλησία απέρριπτε για αιώνες το Ηλιοκεντρικό Σύστημα. Στη φωτ., το γραμματοσήμο προς τιμήν του Κοπέρνικου.
Η δίκη του Ανθρακίτη αποτέλεσε
την αρχή, μόνον, μιας σειράς απαγορεύσεων, διώξεων και εκδόσεων αντιδιαφωτιστικών εγκυκλίων,
που κορυφώθηκαν τις παραμονές
της Επανάστασης.

Εκκλησία κατά
«πεπαιδευμένων»
Kάποια στιγμή ανάμεσα στις
αρχές Μαρτίου και τις αρχές Απριλίου του 1821 (πιθανότατα στις 27
Μαρτίου) λαμβάνει χώρα στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως
ακόμα μία κρίσιμη Σύνοδος της
Ιεραρχίας με θέμα «Περί καθαιρέσεως των φιλοσοφικών μαθημάτων». Κι όταν αναφερόμαστε σε
«φιλοσοφικά μαθήματα», εννοούμε εν πολλοίς τις Φυσικές Επιστήμες και τις νέες προσεγγίσεις
στη φιλοσοφία που έφερναν από
τη ∆ύση οι ∆ιαφωτιστές.
Πληροφορίες για την εν λόγω
Σύνοδο παίρνουμε από επιστολή
που στέλνει από την Οδησσό προς
τον αδερφό του, τον Σεπτέμβριο
του 1821, ο Κωνσταντίνος Οικονόμου (1780-1857), μέγας ιεροκήρυκας του Πατριαρχείου έως την
άνοιξη εκείνου του έτους. Πρόκειται με λίγα λόγια για έναν αυτόπτη μάρτυρα των γεγονότων.

Στην επιστολή του ο Οικονόμου
περιγράφει με δραματικό τόνο
όσα εκτυλίσσονταν εκείνες τις μέρες στην Πόλη, με εκπροσώπους
της συντηρητικής παράταξης της
Εκκλησίας να κατηγορούν τους
Eλληνες προοδευτικούς λόγιους,
εντός και εκτός των τειχών, για
την κατάσταση στην οποία έχουν
περιέλθει. Κατηγορίες οι οποίες
αυτή τη φορά θέτουν ξεκάθαρα
σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τη
ζωή των «πεπαιδευμένων», όπως
ειρωνικά αποκαλούνται οι ∆ιαφωτιστές. Επιπρόσθετα οι Ιεράρχες
ζητούν το κλείσιμο των Σχολών
με προοδευτικά προγράμματα εκπαίδευσης και την απομάκρυνση
των διδασκάλων τους, κάτι που
όντως έγινε πραγματικότητα μέσα στο επόμενο διάστημα.
Κατά τη διάρκεια της Συνόδου
γίνεται αναφορά στο όνομα του
Κωνσταντίνου Κούμα, που κατά
τη γνώμη ορισμένων ιεραρχών
πρέπει να τιμωρηθεί, δίχως να
τονίζεται ο τρόπος, επειδή έσπειρε «επαναστατικά φρονήματα»
στους Eλληνες. Την ίδια στιγμή,
μητροπολίτες όπως ο Γεράσιμος
Χαλκηδόνος και ο Ιωσήφ Θεσσαλονίκης επιτίθενται σφοδρά
εναντίον του Αδαμάντιου Κοραή

και των οπαδών του, γεγονός που
επιφέρει την αντίδραση τόσο του
Οικονόμου όσο και του Γρηγορίου
Ε΄, που ζητούν να πέσουν οι τόνοι,
αφού οποιαδήποτε ονομαστική
αναφορά σε πρόσωπα και καταστάσεις ενδεχομένως να αποβεί
μοιραία για τους κατηγορούμενους. Για τον Λάππα, «η απόφαση
της συνόδου “περί καθαιρέσεως
των φιλοσοφικών μαθημάτων”,
δεν αποτελεί παρά τη συνέχεια
και το τέλος μιας παλιότερης υπόθεσης», εννοώντας φυσικά την
εγκύκλιο του 1819 μέσω της οποίας ο Γρηγόριος στράφηκε κατά
των Φυσικών Επιστημών, προσπαθώντας λίγους μήνες αργότερα να ελέγξει τη βιβλιοπαραγωγή
και τη γενικότερη διακίνηση των
ιδεών στην Κωνσταντινούπολη.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι τον Απρίλη του ’21, περίοδο κατά την οποία ο ξεσηκωμός
των Ελλήνων καθίσταται γεγονός,
ενσαρκώνοντας ύστερα από αιώνες σκλαβιάς τα όνειρα των ∆ιαφωτιστών και των ριζοσπαστών
λογίων που τον επιδίωξαν, οι συντάκτες του περιοδικού «Μέλισσα» από το Παρίσι προκηρύσσουν
φιλολογικό διαγωνισμό με θέμα
«Ποια και πόσα είναι τα κακά, όσα

Μία από τις μεγαλύτερες μορφές του Νεοελληνικού ∆ιαφωτισμού, ο Γιαννιώτης διδάσκαλος
Αθανάσιος Ψαλίδας (1767-1829),
αποτελεί ακόμα μία προσωπικότητα που θα εξετάσουμε εδώ. Γόνος
οικογένειας εμπόρων, σπούδασε
στην ιερατική σχολή της Πολτάβα
(σημερινή Ουκρανία), ιδρυθείσα
από τον Ευγένιο Βούλγαρη, ενώ
από το 1787 εγκαταστάθηκε στη
Βιέννη όπου, πέραν των σπουδών
του σε μια σειρά από γνωστικά
αντικείμενα (ξένες γλώσσες, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Ιατρική,
Φιλοσοφία κ.ά.), ανέπτυξε πλούσια
συγγραφική δραστηριότητα. Εννέα
χρόνια αργότερα επέστρεψε στην
πατρίδα του, τα Ιωάννινα, μιας και
η ζωή στην Αυστρία γινόταν ολοένα και πιο δύσκολη για εκείνον.
Στην Ηπειρο ο Ψαλίδας διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο
στα χρόνια που θα ακολουθήσουν,
πάντα σε σχέση με την πνευματική ζωή του τόπου. Η σύγκρουση
με το τοπικό κατεστημένο είναι
αναπόφευκτη, γεγονός που τον
φέρνει εκ νέου αντιμέτωπο με κατηγορίες όπως «τη διάδοση των
αθεϊστικών θέσεων του Βολταίρου». Ομως τα προηγούμενα δεν
είναι σε θέση να ανακόψουν την
ενθουσιώδη δραστηριότητά του.
Αναλαμβάνει τη διεύθυνση της
Μαρουτσαίας (ή αλλιώς Καπλανείου) Σχολής, στην οποία –όπως
και πολλοί ακόμη ∆ιαφωτιστές σε
όλα τα μήκη και τα πλάτη της ελληνικής επικράτειας– αποπειράται να μεταβάλει το πρόγραμμα
σπουδών, εισάγοντας νέα μαθήματα όπως την Αστρονομία, τη
Γεωγραφία και τη Φυσικοχημεία,
πραγματοποιώντας, μάλιστα, εντυπωσιακά για την
εποχή πειράματα.

Δικαστικό θρίλερ, καλειδοσκόπιο του αμερικανικού Νότου
Ενας δικηγόρος υπερασπίζεται έναν μαύρο πατέρα που σκότωσε τους δύο λευκούς βιαστές της δεκάχρονης κόρης του
ΤΖΟΝ ΓΚΡΙΣΑΜ
Η ετυμηγορία
μτφρ. Γιώργος Μπαρουξής
εκδ. Ελληνικά Γράμματα, σελ. 778

Τους τελευταίους μήνες του 1984, λίγα χρόνια αφότου είχε αποφοιτήσει από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μισισίπι, και ενώ
ασκούσε τη δικηγορία, από τη θέση
στο ακροατήριο μιας δικαστικής αίθουσας, ο Τζον Γκρίσαμ παρακολούθησε την κατάθεση μιας κοπέλας
ενάντια στον άνδρα που την είχε
βιάσει. Ηταν γι’ αυτόν σπαρακτική
εμπειρία να την παρακολουθεί τη
μια στιγμή να στέκεται θαρραλέα
και την άλλη να καταρρέει.
Αρχισε να σκέφτεται τον εφιάλτη που είχε ζήσει η ίδια και η οικογένειά της και τότε του γεννήθηκε
το μοιραίο ερώτημα: τι θα έκανε
αν ήταν κόρη του; Η αυθόρμητη
απάντηση ήταν ότι θα ήθελε να
σκοτώσει τον βιαστή της με τα ίδια
του τα χέρια. Η υπόθεση αυτή τον
στοίχειωσε, το ενδεχόμενο της εκδίκησης ενός πατέρα τού έγινε έμμονη ιδέα. Ετσι γεννήθηκε το πρώτο
του μυθιστόρημα, «Η ετυμηγορία».
Εγραψε το πρώτο κεφάλαιο με
το χέρι σε ένα μπλοκ σημειώσεων
και ζήτησε τη γνώμη της συζύγου
του, Ρενέ –στην οποία και το έχει
αφιερώσει– λαμβάνοντας την επι-
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Η υπόθεση του βιβλίου του Τζον Γκρίσαμ εκτυλίσσεται στην κωμόπολη Κλάντον της πολιτείας του Μισισίπι, όπου
το ρατσιστικό μίσος σιγοβράζει και η Κου Κλουξ Κλαν καιροφυλακτεί. Η κοινή γνώμη διχάζεται.

Ο συγγραφέας μεταφέρει με καθηλωτικές
αφηγήσεις την ατμόσφαιρα της δικαστικής
αίθουσας και τα στιγμιότυπα της διεξαγωγής
μιας δίκης.
βεβαίωση που ήλπιζε και την ενθάρρυνση να της παραδώσει σύντομα τα επόμενα δύο κεφάλαια.
Συνέχισε να γράφει με τη χαλαρότητα και το κέφι που θα ένιωθε για

οποιοδήποτε χόμπι, με στοιχειώδη
αυτοπειθαρχία που «πρόσταζε» να
ολοκληρώνει τουλάχιστον μια σελίδα την ημέρα, αλλά και μεγάλα
διαστήματα «τεμπελιάς» κατά τα
οποία δεν έγραφε ούτε λέξη.
Το πρώτο διάστημα η μόνη
του φιλοδοξία ήταν απλά να τελειώσει αυτό το βιβλίο. «Φανταζόμουν», γράφει στον πρόλογό του,
«μια τακτική στοίβα από δακτυλογραφημένες σελίδες στη γωνία
του γραφείου μου και μια μέρα να
μπορούσα να τη δείξω με κάποια
περηφάνια σε πελάτες και φίλους,
και να εξηγήσω ότι ήταν ένα μυθιστόρημα που έγραψα».

Συμπληρώνοντας έναν χρόνο
συγγραφής είχε αρχίσει να σκέφτεται συμβόλαια με εκδοτικούς
οίκους, αμοιβές από δικαιώματα και
πολυτελή γεύματα με εκδότες. Το
πρώτο χειρόγραφο ολοκληρώθηκε
και παραδόθηκε στον ατζέντη του,
Τζέι Γκάρον, τρία χρόνια αφότου
έβαλε την πρώτη λέξη στο χαρτί.
Εναν χρόνο αργότερα, κι ενώ
ο Γκρίσαμ είχε ήδη ξεκινήσει να
γράφει την «Εταιρεία», το βιβλίο
που έμελλε να εκτοξεύσει τη συγγραφική του καριέρα, ο Γκάρον τού
έφερε το συναρπαστικό νέο ότι «Η
ετυμηγορία» όδευε για το τυπογραφείο. Το Ιούλιο του 1989 κυκλοφό-

ρησαν 5.000 αντίτυπα του βιβλίου,
το οποίο, όπως ο ίδιος ομολογεί,
«πούλησε καλά σε ακτίνα εκατόν
πενήντα χιλιομέτρων από την έδρα
μου, αλλά αγνοήθηκε από τον υπόλοιπο κόσμο». ∆εν υπήρξε ενδιαφέρον για έκδοση τσέπης ούτε για
μετάφραση σε άλλη γλώσσα. Ηταν
τελικά η επιτυχία του δεύτερου μυθιστορήματός του, που κυκλοφόρησε το 1991, και προκάλεσε ενδιαφέρον για την «άγουρη» συγγραφική
του απόπειρα.
Ο κεντρικός ήρωας του βιβλίου, δικηγόρος Τζέικ Μπρίγκανς
αναλαμβάνει την υπεράσπιση του
Αφροαμερικανού Καρλ Λι Χέιλι,
πατέρα της δεκάχρονης Τόνιας,
ο οποίος αποφασίζει να πάρει τον
νόμο στα χέρια του και να δολοφονήσει εν ψυχρώ τους δύο λευκούς
μικροκακοποιούς που τη βίασαν.
Η υπόθεση διχάζει την κοινή
γνώμη στην κωμόπολη Κλάντον
της πολιτείας του Μισισίπι, αλλά και
σε ολόκληρη τη χώρα και ειδικά στις
νότιες πολιτείες, όπου το ρατσιστικό μίσος σιγοβράζει, η Κου Κλουξ
Κλαν καιροφυλακτεί και οι μαύροι
αντεπιτίθενται με κάθε ευκαιρία
παίζοντας το «χαρτί» του χρώματος.
Ο Μπρίγκανς φέρει πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία του συγγραφέα, ο οποίος εργάστηκε ως
δικηγόρος για μία δεκαετία, εκπροσωπώντας ανθρώπους και όχι
μεγάλες εταιρείες, ένα χαρακτηρι-

στικό παράδειγμα «δικηγόρου του
δρόμου». Ο Μπρίγκανς έχει επίσης
την ηλικία του συγγραφέα, οδηγεί
το ίδιο αυτοκίνητο, έπαιζε αμερικανικό ποδόσφαιρο στο γυμνάσιο.
«Πολλά από αυτά που λέει και κάνει
οΤζακ», γράφει, «είναι αυτά που θα
έλεγα και θα έκανα εγώ υπ’ αυτές
τις συνθήκες. [...] Εχουμε αισθανθεί και οι δύο την αφόρητη πίεση
μιας δίκης για φόνο. [...] Εχουμε
χάσει και οι δύο τον ύπνο μας για
κάποιους πελάτες και έχουμε ξεράσει σε τουαλέτες δικαστηρίων».
Το βιβλίο έχει τη ραχοκοκαλιά
του δικαστικού θρίλερ. Ο Γκρίσαμ
μεταφέρει με καθηλωτικές αφηγήσεις την ατμόσφαιρα της δικαστικής αίθουσας και τα στιγμιότυπα
της διεξαγωγής μιας δίκης. Την ίδια
στιγμή, είναι ένα καλειδοσκόπιο
που αποκαλύπτει στιγμιότυπα από
το φυλετικό μωσαϊκό του αμερικανικού Νότου, αλλά και μια μελέτη
για την ανθρώπινη φύση, τη δικαιοσύνη, την εκδίκηση, το σωστό και
το λάθος. Ο αναγνώστης έρχεται σε
επαφή και αναπόφευκτα βιώνει μια
γκάμα συναισθημάτων και νοερά
μετατρέπεται άλλοτε σε κατήγορο
και άλλοτε σε συνήγορο, καθώς
ακροβατεί στη λεπτή γραμμή που
χωρίζει τους θύτες από τα θύματα, χωρίς το δίχτυ ασφαλείας μιας
ευρέως αποδεκτής ηθικής ή ενός
πανθομολογούμενου δικαίου. Τελικά, η ετυμηγορία είναι δική του.

